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RESUMO 

 

Bersot, VF. Mudança temporal do aleitamento materno exclusivo na América 

Latina e Caribe: atualização de seus determinantes e da tendência secular. 

[Dissertação de mestrado]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Saúde Pública, 2011. 

 

Introdução: Os múltiplos e interativos efeitos protetores do aleitamento materno 

exclusivo (AME) na saúde e sobrevivência infantil justificam as recomendações 

universais para promover sua prática. Poucos são os estudos que avaliam a tendência 

do padrão do AME entre países. Objetivo: Analisar a mudança temporal do AME 

em cinco países da América Latina e Caribe (ALC) comparando dados das décadas 

de 1990 e 2000. Métodos: A dissertação é composta por um manuscrito, que avaliou 

dados de crianças de 0 a 6 meses incluídas nas amostras das pesquisas Demographic 

Health Survey conduzidas em Brasil, Colômbia, Haiti, Peru e República Dominicana. 

Foram estimadas as prevalências do AME e suas taxas anuais de variação ponderada, 

segundo país e ano de inquérito. A duração do AME foi estimada usando a análise de 

sobrevida de Kaplan-Meier, considerando a idade atual da criança como o tempo de 

sobrevida e o AME como variável binária, referente à situação da prática no 

momento da entrevista. As curvas de sobrevivência foram construídas por país, em 

cada década, e a comparação entre elas usou o teste log-rank. A mediana do tempo 

de amamentação foi calculada para cada variável independente e a relação entre 

essas variáveis e o desmame até os seis meses foi analisada pela técnica de regressão 

de Cox com modelo múltiplo. Resultados: A prevalência de AME aumentou em 

quatro dos cinco países estudados, com incremento ao ano mais marcante na 



 

 

Colômbia (11%) e no Haiti (17%). A duração mediana apresentou duas tendências de 

evolução: aumento com equidade na Colômbia e no Haiti, e estagnação com 

distribuição desigual entre os subgrupos populacionais da última década no Brasil, 

Peru e República Dominicana. No modelo múltiplo de regressão, variáveis de 

demografia e do perfil de uso dos serviços de saúde associaram-se à duração do 

AME. A residência em área rural foi a variável reiteradamente associada, de forma 

negativa no Brasil (HR=1,68; IC 95%:1,06-2,67) e na Colômbia (HR=1,39; IC 

95%:1,03-1,87), enquanto que positivamente no Peru (HR=0,40; IC 95%:0,19-0,83). 

Conclusão: O balanço da tendência do AME na ALC é positivo, embora não 

uniforme ao longo das duas décadas analisadas. Os achados sinalizam a necessidade 

de intervenções para a promoção do AME que levem em consideração a localização 

geográfica das famílias e a qualidade prestada nos serviços de saúde. 

  

Palavras-chave: Aleitamento materno exclusivo, América Latina e Caribe, 

Demographic Health Survey, Modelo de risco proporcional de Cox. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Bersot VF. Temporal change of exclusive breastfeeding in Latin America and 

the Caribbean: an update of its determinants and secular trend. [Dissertation]. 

São Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

Introduction: Multiple and interactive protective effects of exclusive breastfeeding 

(EBF) in health and child survival justify recommendations for promoting universal 

practice. There are few studies that assess the tendency of the pattern of EBF 

between countries. Objective: To analyze the temporal change of the AME in five 

countries in Latin America and Caribbean (LAC) comparing data from 1990 and 

2000 decades. Methods: The dissertation consists of a manuscript, which evaluated 

data from children aged 0 to 6 months in the samples of the Demographic Health 

Survey conducted research in Brazil, Colombia, Haiti, Peru and the Dominican 

Republic. Were estimated the prevalence of exclusive breastfeeding and its weighted 

annual rates of change, according to country and survey year. The duration of EBF 

was estimated using survival analysis Kaplan-Meier method, considering the current 

age of the child as the survival time and EBF as binary variable, concerning the state 

of practice at the time of the interview. The survival curves were constructed for each 

country, in every decade, and the comparison between them used the log-rank test. 

The median duration of breastfeeding was calculated for each independent variable 

and the relationship between these variables and weaning at six months was analyzed 

using Cox regression model. Results: The prevalence of EBF increased in four of the 



 

 

five countries studied, increasing the most remarkable years in Colombia (11%) and 

Haiti (17%). The median duration of evolution showed two trends: growth with 

equity in Colombia and Haiti, and stagnation with unequal distribution among the 

population subgroups of the last decade in Brazil, Peru and the Dominican Republic. 

In the multiple model of regression variables and the demographic profile of use of 

health services were associated with duration of EBF. The residence in a rural area 

was the variable consistently associated negatively in Brazil (HR = 1.68, CI 95%: 

1,06-2,67) and Colombia (HR = 1.39, CI 95%: 1,03-1,87), while positively in Peru 

(HR = 0.40, CI 95%: 0,19-0,83). Conclusion: The balance of the trend of EBF in 

LAC is positive, though not uniform throughout the two decades analyzed. The 

findings suggest the need for interventions for the promotion of exclusive 

breastfeeding taking into account the geographical location of families and provided 

quality health services. 

 

Keywords: Exclusive breastfeeding, Latin America and Caribbean, Demographic 

Health Survey, Model Cox proportional hazards 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 Esta dissertação é composta de capítulo introdutório, justificativa e objetivos, 

seguidos de um manuscrito original. Ao final são apresentadas as referências 

bibliográficas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO ALEITAMENTO MATERNO 

 

O leite humano apresenta propriedades físico-químicas, imunológicas e 

nutricionais que não podem ser reproduzidas artificialmente e essas características 

espécies-específicas oferecem vantagens às crianças aleitadas ao seio. O aleitamento 

materno é o modo mais apropriado e seguro de alimentação na primeira infância e o 

seu papel vantajoso varia de acordo com a idade da criança, a duração e o padrão de 

amamentação (exclusiva, predominante ou parcial) (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRICS, 1997).  

As atitudes e práticas vinculadas à alimentação infantil começam a mudar de 

modo mais intenso no período entre o final do século XIX e o início do século XX.  

A evolução científica alcançada no período propiciou o desenvolvimento de 

tecnologias e uso de técnicas que permitiram a criação de um novo mercado baseado 

na alimentação infantil e caracterizado pela ampla oferta de substitutos do leite 

materno (THULIER, 2009). 

Inicialmente o novo mercado de substitutos do leite materno se concentrou na 

apresentação de leites não maternos liofilizados. O advento do leite em pó permitiu a 

diversificação de ofertas de fórmulas lácteas para crianças em diferentes idades e a 

ampliação do mercado da alimentação infantil, fazendo uso de diferentes formas de 

mídia e promoção comercial para atingir mulheres, seus familiares e até os 

profissionais ligados à atenção à saúde materno-infantil. As estratégias comerciais e 
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de propaganda adotadas acabaram por impor uma mudança na percepção médica 

sobre aleitamento materno, a qual passou da amamentação natural ao estímulo do 

desmame precoce (RAMOS NETO  et a1., 1978; GOLDENBERG, 1988).  

As mudanças nas representações sobre o papel da mulher na sociedade, a 

emancipação feminina, as contradições sobre o trabalho e a vida reprodutiva são 

outros fatores que simultaneamente interferiram no condicionamento sociocultural da 

amamentação. Neste contexto, a facilitação do acesso a alimentos infantis artificiais 

se deu em praticamente todas as classes sociais, ajudando a tornar bastante difundido 

o uso da mamadeira como principal veículo da alimentação infantil (ALMEIDA e 

NOVAK, 2004).  

Globalmente, os indicadores da prática da amamentação natural mostraram 

declínio ao longo do século XX; no final dos anos 1970, o desmame precoce 

representava um dos mais sérios problemas de saúde pública em vários continentes. 

A associação entre esse declínio e diversos problemas de saúde das crianças ou suas 

mães despertou a atenção de instituições internacionais como a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) para o papel da amamentação na saúde materno-infantil e 

contribuiu para intensificar a realização de estudos internacionais acerca do tema. 

(VENANCIO e MONTEIRO, 1998; MORSE et al., 1986; WHO, 1989).    
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1.2 BASE EMPÍRICA PARA RECOMENDAÇÃO DO ALEITAMENTO 

MATERNO 

 

As principais investigações sobre os efeitos positivos do aleitamento materno 

envolvem a proteção contra mortalidade por diarréia ou outras doenças infecciosas 

nos primeiros meses de vida, o estímulo ao crescimento adequado no primeiro ano de 

vida e a proteção de longo prazo contra doenças crônicas não transmissíveis. 

O número de crianças menores de cinco anos em todo o mundo que morre por 

diarréia ou outras doenças infecciosas é estimado em quase dois milhões por ano e 

em muitos países a proporção de mortes de crianças atribuíveis principalmente a 

diarréia é de cerca de 20% (WHO, 2007a). Dessas mortes, estima-se que 88% são 

associadas às precárias práticas de higiene, ao abastecimento de água não potável e 

ao acesso inadequado ao saneamento (UNICEF, 2006).   

A nutrição adequada das crianças é uma importante condição de suporte para 

o enfrentamento de doenças. A prática de amamentar exclusivamente foi 

recentemente realçada sobre os outros padrões de aleitamento. Investigações 

conduzidas durante os anos 1980, entre outros lugares no Brasil (VICTORA et al., 

1989) e na Índia (UNNI e RICHARD, 1988), apresentaram evidências científicas 

mais claras de que o leite materno protege contra a mortalidade infantil por diarréia e 

infecção respiratória (WHO, 1990). 

No caso do estudo brasileiro, bebês amamentados exclusivamente ao seio 

apresentaram taxa de mortalidade por doenças diarréicas de um terço a um quarto 

mais baixa que aquela observada entre bebês que foram amamentados apenas 

parcialmente. As crianças menores de 1 ano não amamentadas apresentaram risco de 
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morrer por diarréia 11 a 16 vezes superior ao mesmo risco em crianças 

amamentadas. Mortes por doença respiratória ou outras infecções foram 

similarmente reduzidas em até quatro vezes. 

Nos estudo indiano, os episódios de diarréia entre as crianças que foram 

exclusivamente amamentadas nos primeiros cinco meses de vida era de um quinto a 

um décimo da freqüência comparada com os não amamentados. 

Alguns resultados semelhantes foram encontrados posteriormente também em 

alguns países em desenvolvimento como o México (MACÍAS-CARRILLO et al., 

2005), e Bangladesh (ARIFEEN et al., 2001), ambos apresentando basicamente a 

mesma proporção e duração (3-5 meses) relativos à proteção contra diarréia. 

Este efeito em potencial pôde ser estendido à América Latina, onde BETRÁN 

et al. (2001) estimaram que 55% das mortes infantis por diarréia e infecção 

respiratória na região poderiam ser evitadas caso as crianças fossem amamentadas de 

forma exclusiva de 0 a 3 meses de idade e de forma parcial até o primeiro ano. Nos 

países em desenvolvimento, a exemplo dos latino-americanos, a introdução de 

alimentos complementares para as crianças está sujeita à contaminação pela situação 

insegura de nutrição e saneamento a que estão expostos os grupos sociais mais 

pobres. Este ambiente pode agravar as taxas de mortalidade infantil por doenças 

infecciosas como a diarréia, usualmente mais altas nesses países (UNICEF, 2009).  

Altas taxas de morbidade infantil por diarréia são encontradas também em 

países desenvolvidos e o efeito do leite materno se mantém. Por exemplo, na 

Escócia, onde existe um ambiente pouco vulnerável aos casos de contaminação 

alimentar, crianças amamentadas no mínimo por três meses tiveram um terço do 

número de episódios de diarréia (HOWIE et al. 1990).  
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Nos países desenvolvidos tradicionalmente é pequena a taxa de mortalidade 

infantil e, especialmente entre 1990 e 2008, houve um decréscimo de 40% da 

mortalidade em crianças menores de cinco anos (YOU et al., 2009). Nesses países, a 

baixa taxa de mortalidade infantil funcionou como estímulo para a investigação de 

outras vantagens do aleitamento materno, mais relevantes nessas regiões, como a 

redução do risco de doenças crônicas na vida adulta, entre elas câncer; obesidade e 

diabetes (NEWCOMB et al, 1994; KRIES et al, 1999; McKINNEY et al, 1999). 

Outros estudos apontaram ainda os efeitos do leite materno sobre o bem-estar geral 

da criança e da mãe, contribuindo para uma rápida recuperação pós-parto, maior 

desenvolvimento cognitivo da criança, prevenção de alergias, e benefício psicológico 

pela criação do vínculo afetivo mãe-filho (VURAL et al, 1999; ANDERSON et al, 

1999; GIWERCMAN et al., 2010; WIDSTROÈM et al, 1990). 

A infância é um período de rápido crescimento e estudos têm relacionado 

esse crescimento com o padrão de aleitamento ou alimentação que a criança recebe 

logo após o nascimento. Há estudos que comprovam que crianças com maior duração 

da amamentação exclusiva podem acelerar o ganho de peso e de comprimento nos 

primeiros meses de vida, sem nenhum déficit aos 12 meses (KRAMER et al., 2003)  

GRUMMER-STRAWN (1993) revisou 13 estudos selecionados sobre 

amamentação prolongada e a desnutrição. Em 8 estudos, houve relato da associação 

negativa dessa associação; em 2 houve uma relação positiva, e 3 estudos não 

encontraram associação. O autor se queixa que, além de problemas no desenho e 

análise dos estudos, a falta de consideração para causalidade reversa impede que as 

pesquisas estabeleçam um nexo de causalidade entre amamentação e desnutrição. 

Para exemplificar, o autor lembra que a mãe pode parar de amamentar quando se 
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sente insatisfeita com o crescimento da criança ou, ao contrário, pode atrasar o 

desmame, fazendo com que crianças mal nutridas sejam desmamadas mais 

tardiamente. 

O efeito da amamentação sobre o crescimento físico ou massa corporal, ou 

mesmo sua quantificação, não está completamente estabelecido (KRAMER, 2010). 

Alguns estudos têm demonstrado o aleitamento associado com a diminuição do risco 

de obesidade na juventude, categorizada pelo índice de massa corporal.  As metas-

análise de ARENZ et al. (2004) e OWEN et al. (2005) corroboraram essa hipótese 

inclusive sugerindo efeito protetor do tipo dose-resposta. Outras investigações 

procuraram focar na composição corporal em si: VICTORA et al. (2003) não 

encontraram associação entre o aleitamento materno e a gordura corporal em homens 

adultos; na mesma linha, a análise do estudo de coorte de TOSCHKE et al. (2007) 

mostrou efeito insignificante do aleitamento na gordura corporal média. HARDER et 

al. (2005), em sua meta-análise, e MAN et al. (2010), observam que muitas pesquisas 

que investigam amamentação na programação da composição corporal tem 

dificuldade em trabalhar com a variedade de fatores sociais ligados à amamentação e 

ao ganho de peso, que podem confundir a análise.  

Adicionalmente, o aleitamento materno exclusivo mostrou relevância 

econômica. SANGHVI (1996) revisou custos e benefícios da amamentação exclusiva 

em três hospitais no Brasil, Honduras e México, concluindo que essa prática é 

altamente custo-efetiva, pois há economia com mamadeiras, fórmulas infantis e 

menor necessidade de medicamentos para tratar infecções neonatais. 
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Assim, todos esses benefícios apresentados encorpam a consideração sobre a 

promoção do aleitamento materno exclusivo como sendo uma das mais vantajosas 

intervenções em saúde. 

Entretanto, a formação desse conjunto de informações pró-aleitamento 

materno é recente e a duração ideal da amamentação foi alvo de debate entre experts 

ao longo de vários anos. Até pouco tempo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomendava o aleitamento exclusivo do nascimento até pelo menos quatro meses, 

com introdução da alimentação complementar das crianças entre os quatro e seis 

meses de idade. 

A 54.ª Assembléia Mundial de Saúde realizada em 2001 aprovou o resultado 

da consulta técnica sobre a duração da amamentação, que foi baseada numa revisão 

sistemática feita pela OMS no ano 2000. A partir de então, a amamentação exclusiva 

por seis meses foi instituída como uma recomendação global da saúde pública, 

representando a duração ótima do aleitamento. Foi preconizado também o 

provimento da alimentação complementar segura e adequada, a partir dos seis meses, 

com continuidade da amamentação por dois anos ou mais (WHO, 2001a). 

 

 

1.3 INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS DE 

AMAMENTAÇÃO 

 

 A investigação dos benefícios da amamentação exclusiva e a mudança da 

recomendação sobre sua duração demandaram a necessidade de se estabelecer 

indicadores mais precisos para estudar sua prática nas populações. 
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 Em 1991 a OMS publicou um documento que recomendou indicadores e 

faixas etárias de interesse a serem utilizados para avaliar a alimentação infantil 

dentro dos países e entre eles, e avaliar os progressos dos esforços de promoção do 

aleitamento materno. Desde então, com o desenvolvimento do conhecimento 

científico acerca das práticas ótimas de amamentação e alimentação complementar, 

as categorias e os indicadores recomendados inicialmente foram revistos e 

expandidos (WHO, 1991). 

 Atualmente, com relação às categorias, a Organização Mundial da Saúde 

considera aleitamento exclusivo (AME) aquele regime alimentar no qual a criança 

recebe somente leite humano, direto da mama ou ordenhado, sem outros líquidos ou 

sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação 

oral, suplementos minerais ou medicamentos. O aleitamento predominante é aquele 

regime alimentar no qual a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à 

base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais. No 

aleitamento materno as crianças recebem o leite da mãe independentemente de 

complementação (WHO, 2007b). 

Os principais indicadores básicos atualmente propostos para avaliar a 

amamentação em estudos populacionais são listados no quadro a seguir. 
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Quadro 1. Principais indicadores para avaliação da amamentação 
Indicadores Descrição 

Início precoce do aleitamento  
Materno 

Proporção de crianças nascidas nos últimos 23,9 
meses,  

que foram amamentadas dentro da primeira 
 hora após seu nascimento 

Aleitamento materno exclusivo 
antes dos seis meses 

Proporção de crianças de 0-5,9 meses de idade,  
que são alimentadas exclusivamente com leite 

materno 

Crianças amamentadas* 
Proporção de crianças nascidas nos últimos 23,9  

meses que foram amamentadas alguma vez 

Aleitamento materno 
predominante  
em menores de seis meses* 

Proporção de crianças de 0-5,9 meses de idade  
que são predominantemente amamentadas 

Duração do aleitamento materno* 
Duração mediana do aleitamento materno entre 

 crianças de 0-35,9 meses de idade 

Fonte: WHO, 2007b. Conclusions of a consensus meeting held 6-8 November 2007 in Washington 
D.C., USA. 
* indicadores classificados como opcionais 

 

Importa notar a proposta de que esses indicadores sejam obtidos utilizando-se 

de dados atuais sobre alimentação infantil (current status), baseados em um 

recordatório do dia anterior e inclui os lactantes com vida (WHO, 2007b).   

 

 

1.4 AMÉRICA LATINA E CARIBE: TENDÊNCIA DO ALEITAMENTO 

MATERNO 

 

A América Latina e Caribe (ALC) compreendem uma região historicamente 

heterogênea. Nos anos 1980 e 1990 a região sofreu transformações políticas, 

econômicas e sociais cruciais, em diferentes níveis de intensidade nos diversos países 

que a compõe. Essas transformações se deram principalmente a partir de propostas 

de reformas institucionais que buscavam alcançar progresso econômico, acelerar o 
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crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e atingir a equidade social (IFPRI, 

2009). De forma geral, os processos reformistas foram influenciados por vários 

fenômenos simultâneos, internos e externos, e configuraram diretrizes também na 

área da saúde. Em suma, as políticas de saúde implantadas nos países latino-

americanos caracterizam-se pelas seguintes propostas: aumento da participação do 

setor não governamental na gestão do financiamento público e prestação de serviços; 

desenvolvimento da capacidade reguladora do Estado; descentralização dos serviços 

públicos; prestação de serviço de caráter universal; estímulo da participação social 

(ALMEIDA, 2002; CUERVO, 2003). A maneira e a intensidade com que esse 

processo tomou forma na região podem ser vista de modo mais detalhado em BID 

(2009) e OPAS (2007). 

Tendo em vista este panorama, as diversas configurações assumidas na região 

da ALC associaram-se de modo a influir na elaboração de políticas públicas 

nacionais dirigidas à alimentação infantil e à proteção e incentivo do aleitamento 

materno (THULIER, 2009). 

Os dados de ONIS e BLÖSSNER (2003) para a região das Américas indicam 

que a porcentagem de crianças que chegaram a mamar em algum momento da vida é 

alta em alguns países: Chile, 97% em 1993; Colômbia, 95%, em 1995 e Equador, 

96% em 1994. Por outro lado, as taxas de amamentação exclusiva até quatro meses, 

ainda altas se comparadas a outras regiões do mundo, apresentavam declínio nas 

décadas de 1980 e 1990 em alguns países: Bolívia, 59% em 1989, e 53% em 1994; 

Colômbia, 19% em 1993 e 16% em 1995; República Dominicana, 14% em 1986 e 

10% em 1991. 



24 

 

Numa demonstração preliminar, realizada para este trabalho, foi elaborado 

um gráfico com as taxas de prevalência (%) de aleitamento materno exclusivo de 

países da América Latina e Caribe, em crianças de até 6 meses. Foram utilizados os 

dados nacionalmente representativos das Demografic Health Survey (DHS), feitas a 

partir da década de 80. Para cada país, mais de um inquérito foi usado, de forma que 

se pudesse observar a evolução do aleitamento materno nas duas últimas décadas. 
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Figura 1: Evolução das prevalências (%) de aleitamento materno exclusivo em 
países da América Latina e Caribe entre as décadas de 1980 e 2000. 
Fonte:  Macro Internacional Inc, 2010. MEASURE DHS STATcompiler 
 
 

Os dados das DHS mostram que o pequeno declínio das taxas de AME 

observado Colômbia e a estabilidade na Bolívia concentraram-se no período entre as 

décadas de 1980 e 1990. Entretanto, estes países apresentaram progressão das taxas 

no período de 1990 a 2000. Na República Dominicana a redução na freqüência do 
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AME se deu no período 1990-2000, quando oscilou de 15% em 1999 para 8%, em 

2007. 

A figura também mostra a tendência de aumento da prevalência do AME em 

todos os outros países analisados, com destaque para os incrementos observados no 

Haiti (de 3% em 1994 para 41% em 2005), Peru (de 28% em 1986 para 67% em 

2000), e Brasil (de 3% em 1986 para 39% em 2006). Contudo, no caso brasileiro, é 

preciso registrar que houve erro na coleta de dados do inquérito de 1996, 

viabilizando a estimativa do AME neste caso somente por informação retrospectiva 

(MONTEIRO, 1997). Observa-se que a taxa de variação atingida pelo Haiti em duas 

décadas foi semelhante à alcançada pelo Brasil durante três décadas. Enquanto isso, 

o Peru apresentou 67% de prevalência no AME como resultado da pesquisa de 2000, 

a mais alta entre os dados observados. 

A OMS define como boa a situação na qual as taxas do aleitamento exclusivo 

estão entre 50 e 89%. No caso dos dados apresentados no gráfico 1 somente Perú, 

Bolívia e Guatemala apresentam freqüência de AME neste espectro, todos no 

inquérito mais recente. Praticamente todos os outros estão na situação de 

classificação pela OMS como razoável, quando a freqüência do aleitamento está 

entre 12 e 49% da população. A exceção é a República Dominicana, cuja freqüência 

de aleitamento está na faixa considerada como muito ruim, que vai de 0 a 11% 

(WHO, 2008). 

O Brasil apresentou incrementos na evolução de suas taxas de amamentação 

ao longo do período analisado no gráfico 1, embora sua freqüência mais recente 

ainda esteja aquém daquela considerada satisfatória. A análise da evolução da 

freqüência da amamentação no Brasil toma como ponto de partida inquérito 
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realizado nos anos 1970. Entre as décadas de 1970 e 1980, a duração mediana do 

aleitamento materno passou de 2,5 meses em 1975 para 5,5 meses em 1989 

(VENANCIO e MONTEIRO, 1998). Nas duas décadas seguintes, com base em 

dados coletados durante etapa de campanha de multivacinação, o Ministério da 

Saúde realizou inquérito nas capitais e no Distrito Federal e verificou que a duração 

mediana da amamentação alcançou 9,8 meses (296 dias) em 1999 (exceto Rio de 

Janeiro) e 11,4 meses (342 dias) em 2008 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).    

Estimativas obtidas em pesquisas com cobertura nacional apresentam 

estimativas ligeiramente diferentes para a duração mediana do aleitamento materno 

no Brasil nas duas últimas décadas, ainda que dentro da mesma tendência: 7 meses 

em 1996 (BEMFAM, 1997) e 14 meses em 2006 (SEGALL-CORRÊA et al, 2009). 

Quanto ao aleitamento materno exclusivo, a comparação entre resultados 

obtidos pela Pesquisa Nacional sobre Mortalidade Infantil e Planejamento Familiar 

(PNSMIPF) de 1986 e aqueles da PNDS-1996 indica que o aumento na freqüência de 

crianças exclusivamente amamentadas foi de 11 vezes para menores de 4 meses e de 

25 vezes para crianças entre 4 e 6 meses, um progresso excepcional, na afirmação de 

MONTEIRO (1997). Entretanto, o mesmo autor ressalta que a maneira como o 

questionário alimentar da PNDS 1996 foi estruturado muito provavelmente 

superestimou a real freqüência do AME naquela pesquisa. 

Análises semelhantes com dados nacionais de outros países latino-americanos 

também apontam para mudanças temporais pró-aleitamento materno em vários dos 

indicadores propostos pela OMS. 
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Na Venezuela, a comparação entre dados de duas pesquisas com cobertura 

nacional, o Projeto sobre Crescimento e Desenvolvimento Humano (1981-1987) e o 

Estudo sobre Condições de Vida (1992-1995), indica expressiva mudança 

proporcional no quadro do aleitamento materno: a freqüência de recém-nascidos que 

receberam aleitamento exclusivo durante o primeiro mês passou de 15,7% a 52% e a 

freqüência de crianças com amamentação predominante aos 6 meses passou de 38,3 

a 51%, no período analisado. A freqüência do aleitamento nos recém-nascidos foi 

ligeiramente mais alta no estrato social mais pobre, segundo os autores (JAFFÉ et al, 

1997) 

No Chile, um artigo publicado em 1994 estudou a tendência secular da 

amamentação em Santiago, entre as décadas de 1950 e 1980. A duração do 

aleitamento por pelo menos 60 e 90 dias mostrou uma tendência decrescente a partir 

de 1960. Após 1976 a tendência começou a mostrar-se ascendente e instável em 

alguns períodos, até o final dos anos oitenta, acometendo sempre as mães de baixa 

escolaridade. (ZÚÑIGA et al., 1994). 

Pesquisas que analisaram a ALC a partir de dados secundários de pesquisas 

demográficas e de saúde (DHS) tiveram a duração mediana da amamentação 

segundo características demográficas e socioeconômicas como propósito recorrente 

de investigação. 

Em uma delas, entre 1984 e 1988, os dados mostraram que em Brasil, 

Colômbia, República Dominicana, México e Trinidad e Tobago, metade das crianças 

deixaram de receber leite materno no primeiro ano de vida. Nos países restantes 

avaliados - Bolívia, Equador, Guatemala e Perú - a duração mediana do aleitamento 

materno se deu no segundo ano de vida das crianças. Em todos os países, a 
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prevalência da amamentação foi maior nas zonas urbanas e nas mães com menor 

escolaridade (PÉREZ-ESCAMILLA, 1993).  

Entre 1986 e 1990, outro estudo mostrou que a duração mediana do 

aleitamento materno na região era de 11,8 meses e mais longa nas áreas rurais do que 

nas áreas urbanas. Além disso, 71 por cento das crianças não eram amamentadas 

exclusivamente durante os primeiros quatro meses de vida (PÉREZ-ESCAMILLA, 

1994).  

A análise da região na década de 1990 indicou que a duração mediana da 

amamentação continuou sendo maior nas áreas rurais comparadas com as urbanas e 

entre mulheres com menor escolaridade, embora tais diferenças estivessem 

diminuindo. Os resultados indicaram que a duração do aleitamento vem aumentando 

na América Latina e Caribe numa época em que era previsto o oposto, em vista da 

crescente urbanização da região. Segundo o autor, políticas de proteção ao 

aleitamento materno e programas de promoção podem explicar parte do aumento na 

duração do aleitamento materno ao longo do tempo (PÉREZ-ESCAMILLA, 2003). 

As principais políticas globais que guiam e incentivam os países a angariarem 

esforços em prol da amamentação começaram a ganhar corpo com o Código 

Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno, norma aprovada 

em 1981 que ajuda a proteger contra influências comerciais que desencorajam a 

amamentação. Na ALC, somente 10 de um total de 33 países puseram em vigor uma 

legislação que abrange todas, ou praticamente todas, as disposições do Código 

(Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Peru, 

República Dominicana e Uruguai) (OPAS, 2007). Em 1989, quando a OMS e o 

UNICEF emitiram uma declaração conjunta sobre os “dez passos para o sucesso da 
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amamentação”, definiram procedimentos que visam promover, proteger e apoiar o 

aleitamento materno. Como estratégia para implementar os “dez passos” em todas as 

maternidades, desenvolveu-se a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), 

aprovada em 1992. A partir daí, é designado como Amigo da Criança todo hospital 

que cumpre em sua rotina todas as dez etapas e, além disso, está em conformidade 

com o Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno. 

Segundo dados do UNICEF, até 2002 havia 1353 IHAC na região, grande maioria 

concentrados em alguns determinados países como o México (692), Equador (141), 

Brasil (116) e Perú (91) (UNICEF, 2002). Os dados atuais do Brasil relatam número 

superior a 300 hospitais (UNICEF BRASIL, 2009). 

A tendência de melhoria nos indicadores da amamentação na ALC, observada 

na análise das mudanças temporais em diversos países, ressalta a necessidade de se 

investigar o complexo contexto cultural e socioeconômico no qual se processa tal 

fenômeno. Afinal, se por um lado a região se caracteriza pelas diferenças culturais e 

estruturais que marcam vários países, por outro lado, como destaca a Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2007), a região apresenta um forte vetor comum 

que é o processo de transição demográfica, epidemiológica e nutricional que nela se 

desenvolve nas últimas décadas. 
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1.5 DETERMINANTES DA INTERRUPÇÃO DO AME 

 

Os diversos determinantes da interrupção precoce do AME encontrados em 

estudos nacionais e internacionais podem ser agrupados conforme estejam ligados à 

mãe, à criança ou ao binômio mãe-filho. Os principais fatores modificáveis, que são 

os de interesse para a Saúde Pública, estão relacionados à mãe ou a procedimentos e 

manejo do conjunto mãe-filho no puerpério.  

Como exemplo de alguns desses fatores, podemos citar: tipo de parto, uso de 

chupetas, local de nascimento e de seguimento ambulatorial, idade e escolaridade 

materna, local de criação da mãe, experiência prévia com aleitamento materno, 

situação socioeconômica e conjugal materna, paridade, trabalho materno, peso de 

nascimento e sexo da criança, entre outros (VENANCIO et al., 2002; ESCOBAR et 

al., 2002; PÉREZ-ESCAMILLA et al., 1995; OGUNLESI, 2009; LUDVIGSSON, 

2003; BLYTH et al., 2004; PANDE et al., 1997; CERNADAS et al., 2003; 

VENANCIO e MONTEIRO, 2006; LAMOUNIER, 1998; AIDAM et al., 2005; 

WIJNDAELE et al., 2009; PARIZOTO et al., 2009). 

 Há a necessidade de uma atenção especial dos profissionais, governos e 

grupos da sociedade civil organizada às populações que apresentem um ou mais 

desses fatores de risco. Sem a pretensão de esgotar a discussão sobre a associação de 

todos esses fatores com o aleitamento exclusivo, decidiu-se por descrever neste 

projeto aqueles determinantes que se fazem presentes na maioria dos estudos 

internacionais e nacionais, assim como a intensidade e sentido em que interferem 

significativamente na prática principalmente do AME. São eles: não nascer em 

“Hospital Amigo da Criança”, nível educacional materno baixo, pouca idade 
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materna, primiparidade, trabalho materno fora do lar, sexo do bebê, e uso de 

chupetas.  

A IHAC é decorrente da declaração de política da OMS / UNICEF (1992) 

sobre o papel especial dos serviços de maternidade para proteger, promover e apoiar 

o aleitamento materno. Tomando por base as suas diretrizes dos “Dez Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno”, e a partir da capacitação de profissionais de saúde 

para modificações de rotinas e procedimentos, essa metodologia propõe-se a prevenir 

o desmame precoce. E a literatura tem mostrado que entre os grupos sociais 

assistidos por essas instituições vem se observando aumento da freqüência de AM e 

AME (LAMOUNIER, 1998; DiGIROLAMO et al., 2008). 

A escolaridade materna é geralmente descrita correlacionada tanto com as 

taxas de iniciação como as de duração do aleitamento materno (ESCOBAR et al., 

2002; OGUNLESI, 2009). Nota-se que mulheres com maior escolaridade 

amamentam mais do que as com menor escolaridade e por períodos mais longos em 

muitos países europeus (ROMERO et al., 2006; YEOH et al., 2007). Nos países em 

desenvolvimento, maior escolaridade parece estar negativamente associada com o 

início e a duração da amamentação (TRUSSELL et al., 1992; KUMMER et al., 

2000). 

Em relação às características demográficas, a prática do aleitamento deve ser 

vista à luz dos contextos sociais e culturais. Em São Paulo, por exemplo, mulheres 

com mais idade têm melhor conhecimento sobre aleitamento e tendem a amamentar 

por tempo mais prolongado, seja de forma exclusiva ou parcial (BUENO et al., 

2003). Segundo VANNUCHI et al. (2005), mães primíparas tem risco mais elevado 

de não amamentar. Este é o mesmo resultado encontrado por VENANCIO et al. 
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(2002), que observou que a chance de se prolongar o tempo do AM eleva-se de 

acordo com o aumento do número de filhos, principalmente quando a mãe é bem 

sucedida na amamentação dos filhos mais velhos.  

Razões ligadas ao emprego são as principais indicadas por mulheres de 

Cingapura para abandonar a lactação exclusiva, e àquelas que trabalham fora de casa 

têm 1,6 vezes mais chance de desmamar antes dos dois meses pós-parto quando 

comparadas com as donas de casa (KOOSHA et al., 2008). Pesquisa americana com 

amostra nacionalmente representativa mostrou que mães que trabalham em tempo 

integral, independente do tipo de ocupação, foram menos propensas a iniciar e 

tiveram uma menor probabilidade de manter a amamentação além dos seis meses, em 

comparação com aquelas mães que não estavam empregadas (OGBUANU et al, 

2011). No Brasil, a amamentação de forma exclusiva também foi mantida por mais 

tempo entre as mulheres que não trabalham fora de casa (VENANCIO et al., 2002). 

Em geral, quando a mãe retorna precocemente ao trabalho fora do lar, especialmente 

dentro de seis meses após o parto, significa uma barreira para a continuidade da 

amamentação (CHUANG et al., 2010). 

Com relação à criança, os relatos da literatura relativos à influência do sexo 

do recém-nascido sobre o comportamento materno em relação ao AM são 

discordantes. Há descrição de que os do sexo masculino têm desmame mais precoce 

(PANDE et al., 1997), mas essa relação em estudos na Argentina (CERNADAS et 

al., 2003) e México (FLORES et al., 2005) não foi verdadeira.  

A associação negativa entre o uso de chupeta e o aleitamento materno 

exclusivo foi encontrada em muitos países, tanto desenvolvidos (DiGIROLAMO et 

al., 2008) quanto em desenvolvimento (GONÇALVES et al., 2007). Em estudo 
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conduzido no Brasil, o uso de chupeta foi o único fator associado com maior chance 

de interrupção do aleitamento materno exclusivo (PARIZOTO et al., 2009). No 

entanto, segundo GIUGLIANI (1994), na maioria dos estudos sobre a prática do 

aleitamento materno e uso de chupeta, é possível identificar dois percursos distintos: 

no primeiro, esta prática aparece como causa ou determinante do desmame porque o 

ato de sugar a chupeta inibiria a amamentação e, nesse caso, o fato de se desencorajar 

seu uso pelas mães, melhoraria as taxas de aleitamento. Mesmo os estudos que 

separaram os efeitos de problemas precoces de amamentação dos efeitos do uso de 

chupeta também apóiam esse direcionamento da causalidade. No segundo, o uso da 

chupeta é visto como conseqüência ou indicativo de problemas na prática do AM, 

considerando que é possível que as mães que têm problemas para amamentar 

utilizem as chupetas para acalmar seus bebês.   

Sinteticamente, é possível afirmar que as práticas de alimentação afetam 

diretamente o estado nutricional de lactentes e crianças pequenas e, em última 

análise, sua sobrevivência. O leite materno comprovadamente exerce papel protetor 

contra diversos agravos à saúde. O conhecimento do sentido, da magnitude e do 

gradiente dos determinantes do aleitamento materno pode auxiliar no refinamento 

das ações para sua promoção bem como na monitoração das principais tendências 

favoráveis ou desfavoráveis à amamentação nos países ou regiões de interesse. 

Diversas interfaces disponíveis na rede mundial de computadores permitem a 

estimativa de indicadores nacionais ou regionais do aleitamento materno, a 

comparação internacional de tais freqüências e, ainda, sua evolução em diversos 

países (WHO, 2007b). Para analisar os determinantes dessa evolução, no entanto, é 

necessário ir além destes mecanismos padronizados e utilizar as próprias bases de 
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dados para estimar associações com variáveis do contexto socioeconômico bem 

como seus efeitos.  

A região da América Latina e Caribe é bastante plural dos pontos de vista 

cultural, econômico e social, os quais muito provavelmente apresentarão diversas 

configurações e efeitos sobre indicadores da saúde e desenvolvimento infantis. A 

investigação da alimentação infantil é um dos pontos relevantes para a avaliação de 

diversas políticas públicas de saúde e do principal insumo para o desenvolvimento 

infantil em idades precoces. 

Neste trabalho se pretende estudar a evolução do aleitamento materno 

exclusivo em uma amostra de países da ALC com o objetivo de atualizar a descrição 

da tendência secular do aleitamento materno exclusivo nesta região entre as décadas 

de 1990 e 2000, bem como da evolução nacional e regional de seus principais fatores 

associados. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a mudança temporal do aleitamento materno exclusivo e de seus 

principais determinantes em países da América Latina e Caribe entre as décadas de 

1990 e 2000. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Descrever a evolução da prevalência do aleitamento materno exclusivo entre 

as décadas de 1990 e 2000 na América Latina e Caribe. 

Descrever a evolução da mediana do tempo de aleitamento materno exclusivo 

nas décadas de 1990 e 2000 na América Latina e Caribe. 

Estimar o gradiente do aleitamento materno exclusivo associado à variação de 

escolaridade materna e da riqueza familiar. 

Estimar o gradiente do aleitamento materno exclusivo associado à variação 

do perfil da assistência à saúde. 
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3 MÉTODOS E DADOS 

 

 

Este estudo tomou por base um programa internacional de pesquisa projetado 

para fornecer, nos países em desenvolvimento, informações comparáveis sobre 

indicadores de desenvolvimento social e de saúde.  

Incluíram-se amostras das pesquisas Demografic Health Survey (DHS), 

conduzidas em Brasil, Colômbia, Haiti, Peru e República Dominicana. A seleção dos 

países do estudo visou à pluralidade do ponto de vista cultural, econômico e social, 

buscando ser fiel à representação de uma amostra da região da América Latina e 

Caribe e, ao incluir dois de seus países mais populosos, cobre em torno de cinqüenta 

por cento da população na região. Foram utilizados dados de duas pesquisas por país, 

o primeiro proveniente da década de 1990 e o segundo, da década de 2000.  

O delineamento adotado abrange um desenho quantitativo das amostras 

estudadas, com o propósito descritivo-explicativo. Os dados analisados são de 

natureza secundária e, para acessá-los, recorreu-se ao arquivo final de dados do 

Projeto MEASURE DHS (Demographic and Health Survey), construído a partir dos 

dados das pesquisas realizadas em cada país.  
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3.1  BASE DE DADOS 

 

O projeto MEASURE DHS (Demographic and Health Survey) é uma 

investigação conduzida em escala global com apoio da Agência dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento (United States Agency for International Development) em 

parceria com várias outras instituições internacionais, que tem como objetivo prover 

dados e análises para um amplo conjunto de indicadores de planejamento, 

monitoramento e avaliação de impacto nas áreas de população, saúde e nutrição de 

mulheres e crianças exclusivamente nos países em desenvolvimento. Desde 1984, 

centenas de países seguiram as recomendações metodológicas e operacionais 

exigidas pelo Projeto MEASURE DHS, para realização das pesquisas DHS, de forma 

a permitir comparações válidas de resultados entre países e ao longo do tempo 

(BERQUÓ, 2008). 

A DHS é de base domiciliar por amostragem probabilística complexa. O 

inquérito destina-se à coleta de dados de mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 

das crianças menores de cinco anos que tiverem. As duas amostras provenientes 

dessas populações compõem bancos de dados distintos que reúnem indicadores de 

demografia, saúde e nutrição. 

O arquivo dos bancos de dados das pesquisas conduzidas em cada país é 

disponibilizado com acesso livre na internet para uso da comunidade científica 

(www.measuredhs.com) (BERQUÓ, 2008). Entretanto, este endereço eletrônico não 

hospeda a última versão da DHS conduzida no Brasil e utilizada neste trabalho. A 

chamada Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS 2006) é disponibilizada 
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diretamente no sítio eletrônico do Ministério da Saúde (http://bvsms.saude.gov.br/ 

bvs/pnds).  

A tabela a seguir sumariza os países selecionados, o total da amostra 

probabilística dos domicílios e a amostra dos filhos menores de 36 meses no 

momento da entrevista. 

 

Quadro 2. Tamanho das amostras segundo país e ano dos inquéritos selecionados 
para o estudo. DHS, décadas 1990 e 2000. 

País Ano 
Nº domicílios 

visitados Nº crianças a 
Amostra 

final
c   

Brasil 
1996 13.283 2.908 392 
2006 56.365 26.001 336 

Colômbia 
1995 10.112 3.027 346 
2005 37.211 8.332 1.123 

Haiti 
1994 4.812 1.926 278 
2006 9.998 1.666 291 

Peru 
1996 28.122 9.754 1.240 

2005b 46.073 1.575 238 

Rep. Dominicana 
1996 8.831 2.667 253 

2007 32.431 5.958 571 
aCrianças vivas e menores de 36 meses de idade, no dia da entrevista.  
bAno-base médio. Banco de dados disponível compreende coleta entre 2003-2008. 
cCrianças vivas e menores de 6 meses de idade e mães>=19 anos.  
Fonte: Bancos de dados usados no trabalho (measuredhs.com) 

 

 Após a seleção e padronização das variáveis de interesse para este estudo, os 

bancos de dados dos diferentes países foram compilados, gerando apenas um banco 

de dados contendo um pool de informações para análise.  
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3.2 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

Os indicadores de avaliação da amamentação e suas categorizações 

procuraram seguir definições de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2008). 

As perguntas referentes ao aleitamento materno que estão presentes no 

questionário da DHS e que foram selecionadas para este trabalho, incluem os 

seguintes indicadores:  

a) situação do aleitamento materno da criança no momento da entrevista (se 

está mamando ou não);  

b) um recordatório de 24 horas de uma lista de fluidos e alimentos 

tipicamente consumidos pelas crianças (consumo ou não de: água pura, água 

açucarada, suco de frutas, chá, leite em pó ou fortificado, fórmula láctea 

comercializada para bebês, leite animal fresco, mingau, queijo/iogurte ou outros 

produtos lácteos, outros líquidos, outros alimentos sólidos ou semi-sólidos, se bebeu 

de garrafa com bico);  

c) freqüência de amamentação da noite e do dia anterior;  

d) duração do aleitamento entre as crianças que deixaram de ser amamentadas 

(registro retrospectivo da mãe);  

Este estudo considera o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) como 

variável binária, investigada no momento da entrevista. Para descrever a situação da 

criança em relação ao Aleitamento materno exclusivo foram utilizadas as 

informações sobre a data de nascimento da criança, situação do aleitamento materno 

no momento da entrevista (mama no peito: sim ou não) e, na vigência dessa prática, 
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se consumiu outros líquidos ou alimentos complementares nas últimas 24 horas 

precedentes. 

A prevalência do aleitamento materno exclusivo foi calculada a partir do 

número de crianças em amamentação no dia da entrevista, relativamente ao conjunto 

de todas as crianças, amamentadas e não-amamentadas, inclusive aquelas que nunca 

foram amamentadas. Um caso específico será considerado para a DHS Brasil 1996 

que, por conta de um erro de estruturação do questionário alimentar aplicado 

(MONTEIRO, 1997), o AME foi estimado sem conferir o consumo de outros 

líquidos e alimentos no recordatório de 24 horas. Neste caso foi considerada a 

freqüência das mães que responderam “Ainda dá só o peito”, para a pergunta 

“Durante quanto tempo deu só o peito (nem água)?”. 

Para o tempo mediano da amamentação exclusiva, a estimação foi feita 

calculando a idade (dias) em que 50% das crianças ainda recebem leite materno 

exclusivo, no momento da entrevista. Optou-se por investigar o tempo mediano de 

AME para as crianças de até seis meses de idade, dada a recomendação da OMS 

como sendo esta a melhor prática para esta faixa etária. 

A seleção das variáveis independentes foi realizada levando em consideração 

fatores da literatura reiteradamente associados à amamentação. Algumas dessas 

variáveis, como o uso de tabaco pela mãe e uso de chupeta, não continha ou estava 

disponibilizada parcialmente entre os países e, por isso, não foram consideradas. O 

resumo das covariáveis usadas no estudo está apresentado no Quadro 3. 
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Quadro 3: Covariáveis utilizadas no estudo e suas categorizações 

Tipo de residência Área Urbana

Área Rural

Escolaridade materna (anos de estudo)

Terço 1

Terço 2
Terço 3

Índice de riqueza

Terço 1
Terço 2

Terço 3
Sexo da criança

Masculino
Feminino

Idade Materna (anos)

19 a 24
25 a 29 

30 a 34 
35 ou mais 

Paridade

1 filho
2 ou mais filhos

Estado conjugal
Solteira/não vivendo junto/divorciada

Casada/União consensual

Pré-Natal
Nenhuma consulta

1 a 6 consultas
7 a 20 consultas

Local Parto
Em casa

Setor público (hospital público e centro de saúde)

Setor privado (hospital pelo convênio e particular)
Tipo de parto

Normal
Cesariana

Peso ao nascer
Terço 1

Terço 2

Terço 3

Categorias e definição

Socioeconômica e Demográfica

Perfil de assistência à saúde

Covariáveis
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O indicador de condição econômica utilizado foi o índice de riqueza, 

construído com base nas informações sobre os bens materiais e as características de 

infra-estrutura dos domicílios, usando-se o método de análise de componentes 

principais (GWATKIN et al. 2000). Apesar da orientação convencional do uso do 

índice em quintos, provavelmente devido a uma amostra insuficiente alguns países 

não assumiram uma distribuição percentilar equivalente e, por isso, optamos por usar 

terços de riqueza. De qualquer forma, esta estratificação fornece uma medida da 

posição relativa das famílias na hierarquia da riqueza nacional (GWATKIN et al. 

2000). Assim, o primeiro terço é composto pelos indivíduos de menor riqueza na 

população, o segundo por aqueles de riqueza intermediária e o terceiro pelos 

indivíduos de riqueza mais elevada na população. Da mesma maneira, a variável 

escolaridade da mãe foi estratificada em terços dos anos de estudo. Esta 

estratificação também busca representar níveis relativos de educação formal e 

.permite não considerar as possíveis diferenças nos níveis dos ciclos seqüenciais de 

ensino em cada país. 

 

 

 3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 A análise da mudança temporal do AME foi realizada calculando-se as suas 

proporções para cada país, segundo faixa etária e ano de inquérito. A partir delas, 

foram calculadas as taxas anuais de variação padronizada, em pontos percentuais, 

que considera as diferenças entre os anos em que o inquérito de cada país foi 
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realizado. As mudanças entre as décadas em cada país foram testadas 

estatisticamente. 

 A evolução do tempo de aleitamento materno exclusivo foi estimada usando a 

análise de sobrevida de Kaplan-Meier, verificando até que idade, em dias, as crianças 

recebiam leite materno exclusivo no momento da entrevista. O estimador não-

paramétrico de Kaplan-Meier é usado para estimar a função de sobrevida que, na 

ausência de censuras, é definida como: 

Ŝ(t) = n° de observações que não falharam até o tempo t 
n° total de observações no estudo 

 
 Ŝ(t) é uma função “escada com degraus” nos tempos observados de falha de 

tamanho 1/n, onde n é o tamanho da amostra (CARVALHO et al., 2005). 

  A idade atual da criança representou o tempo (t) de sobrevida. O AME foi 

assumido como variável binária (em AME: sim ou não) e, dessa forma, as crianças 

que não estavam em amamentação exclusiva no momento da entrevista foram 

consideradas como o evento final (falha) da análise. A proporção de crianças ainda 

em aleitamento materno exclusivo foi estimada por curvas de sobrevivência 

construídas por país, em cada década. O número de dias em que 50% dessas crianças 

ainda recebiam AME foi calculado para cada fator de interesse, e foi utilizado para 

estimar o tempo mediano da amamentação.  

 Para a análise da relação entre desmame até os seis meses e as variáveis 

independentes, utilizou-se a técnica de regressão de Cox com modelo múltiplo. O 

modelo de regressão de Cox é uma ferramenta flexível para acessar a relação de 

múltiplos preditores ao tempo de sobrevivência de um evento. Nela, a variável 

resposta é o tempo gasto por um indivíduo para apresentar o desfecho de interesse 
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(VITTINGHOFF et al., 2005). Com a utilização dessa regressão, foi possível obter 

uma estimativa quantitativa ajustada do efeito de cada covariável no risco de não 

estar em aleitamento materno exclusivo no momento da entrevista.  

Na análise de regressão decidiu-se partir de um modelo múltiplo contendo 

todas as variáveis independentes previamente selecionadas. A análise foi realizada 

conforme procedimento Backward, considerando nível de significância p < 0,30 para 

a permanência da variável no modelo, com exceção daquelas consideradas 

primordiais ao modelo conceitual do desfecho. Após esta triagem inicial, variáveis 

com nível de significância >0,05 só foram excluídas quando sua retirada tornava o 

modelo diferente do modelo com sua inclusão. Para isso, foram realizados testes de 

razão de verossimilhança entre um modelo inicial, e um outro,  restrito da variável 

sendo testada, verificando se os parâmetros de um modelo estatístico específico 

satisfizeram a uma restrição suave (LEBRETON, 1992). 

Variáveis como sexo, situação do domicílio, índice de riqueza e escolaridade 

materna, por sua forte associação com a amamentação nos estudos revisados, foram 

consideradas fundamentais no contexto do modelo conceitual e, por isso, foram 

sempre mantidas na análise, de forma a contribuir com o ajuste do modelo final. Os 

intervalos de confiança de 95% para as estimativas de hazard ratio na análise 

multivariada foram obtidos usando estimativas robustas de erro padrão. 

 Em todas as análises a estrutura amostral da pesquisa original foi levada em 

conta, utilizando-se o recurso do pacote estatístico que permite análises de estudos 

populacionais de amostra complexa. Todas as análises foram realizadas no pacote 

estatístico Stata
®

 versão 11.2.  
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4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

  A presente dissertação, que buscou avaliar a evolução do aleitamento materno 

em uma amostra de países da América Latina e Caribe, seguiu um eixo de 

investigação com vista à produção de um manuscrito original, sendo este: 

“Aleitamento materno exclusivo na América Latina e Caribe: tendência e 

determinantes”. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a mudança temporal do aleitamento materno exclusivo (AME) 

em cinco países da América Latina e Caribe (ALC) Métodos: Comparou-se dados 

das décadas de 1990 e 2000 de crianças de 0 a 6 meses incluídas na amostra das 

pesquisas Demographic Health Survey. Foram estimadas as prevalências do AME e 

suas taxas anuais de variação ponderada. Para cada país e em cada década, foram 

estimadas curvas de sobrevivência e a mediana do tempo de amamentação 

empregando-se o estimador de Kaplan-Meier. As hazard ratios (HR) e intervalos 

com 95% de confiança foram calculadas para os inquéritos mais recentes de cada 

país, utilizando-se a técnica de regressão de Cox. Resultados: A prevalência de 

AME aumentou em quatro dos cinco países estudados, com incremento ao ano mais 

marcante na Colômbia (11%) e no Haiti (17%). A duração mediana apresentou duas 

tendências de evolução: aumento com equidade na Colômbia e no Haiti, e estagnação 

no Brasil, Peru e República Dominicana, com distribuição desigual entre os 

subgrupos populacionais da última década. Na análise multivariada, variáveis de 

demografia e do perfil de uso dos serviços de saúde mantiveram-se associadas ao 

AME, sendo que a residência em área rural foi o fator reiteradamente associado, de 

forma negativa no Brasil (HR=1,68; IC 95%:1,06-2,67) e na Colômbia (HR=1,39; IC 

95%:1,03-1,87), enquanto que positivamente no Peru (HR=0,40; IC 95%:0,19-0,83). 

Conclusão: O balanço da tendência do AME na ALC é positivo, embora não 

uniforme ao longo das duas décadas analisadas. Os achados sinalizam a necessidade 

de intervenções para a promoção do AME que levem em consideração a localização 

geográfica das famílias e a qualidade prestada nos serviços de saúde. 

 

Palavras-chave: Aleitamento materno exclusivo, América Latina e Caribe, 

Demographic Health Survey, Regressão de Cox. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To analyze the temporal change of exclusive breastfeeding (EBF) in five 

countries in Latin America and Caribbean (LAC). Methods: We compared data from 

the decades of 1990 and 2000 children aged 0 to 6 months in the sample of 

Demographic Health surveys Survey. We estimated the prevalence of exclusive 

breastfeeding and its weighted annual rates of change. For each country and in every 

decade, were estimated survival curves and the median duration of breastfeeding 

using the Kaplan-Meier estimator. The hazard ratios (HR) and 95% confidence 

intervals were calculated for the most recent surveys in each country, using the Cox 

regression technique. Results: The prevalence of EBF increased in four of the five 

countries studied, increasing the most remarkable years in Colombia (11%) and Haiti 

(17%). The median duration of evolution showed two trends: growth with equity in 

Colombia and Haiti, and stagnation in Brazil, Peru and the Dominican Republic, with 

unequal distribution among the population subgroups of the last decade. In 

multivariate analysis, demographic variables and usage profile of health services 

remained associated with EBF, and residence in rural area was the factor consistently 

associated negatively in Brazil (HR = 1.68, 95% CI:1,06-2, 67) and Colombia (HR = 

1.39, 95% CI:1,03-1, 87), while positive in Peru (HR = 0.40, 95% CI: 0.19-0, 83). 

Conclusion: The balance of the trend of EBF in LAC is positive, though not uniform 

throughout the two decades analyzed. The findings suggest the need for interventions 

for the promotion of exclusive breastfeeding taking into account the geographical 

location of families and provided quality health services. 

 

Keywords: Exclusive breastfeeding, Latin America and Caribbean, Demographic 
Health Survey, Cox Regression. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Promover o aleitamento materno é uma intervenção simples e a mais efetiva 

para prevenir a mortalidade, reduzir a morbidade e melhorar a saúde e o 

desenvolvimento cognitivo infantil (BHUTTA et al, 2008). 

 A mortalidade infantil é menor entre crianças amamentadas do que entre as 

não amamentadas. A redução é mais elevada para as mortes por doença diarréica e 

infecção respiratória aguda, cuja prevalência usualmente é mais alta nos países em 

desenvolvimento. Estima-se que sessenta e seis por cento desses dois tipos de morte 

poderiam ser prevenidos na América Latina pela prática do aleitamento materno 

exclusivo (BETRÁN et al., 2001; WHO, 2000).  

 Crianças em famílias de baixo nível socioeconômico tendem a se beneficiar 

mais com o aleitamento materno, especialmente se for exclusivo, isto é, sem 

complementação com outros alimentos, incluindo água ou chás (POPKIN et al., 

1982). 

 Nos países em desenvolvimento, o aleitamento materno exclusivo assume 

então um caráter ainda mais relevante porque a introdução de alimentos 

complementares para as crianças está sujeita à contaminação pela situação insegura 

de nutrição e saneamento a que estão expostos os grupos sociais mais pobres 

(UNICEF, 2009). Nesses países, as características da população que são associadas 

com o desenvolvimento econômico e social tem se mostrado relacionadas 

negativamente com a duração da amamentação exclusiva (PEREZ-ESCAMILLA et 

al., 1995; PEREZ-ESCAMILLA, 1997).  
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 O conhecimento do padrão de ocorrência do aleitamento materno exclusivo 

permite monitorar suas principais tendências e, ainda, investigar o sentido, a 

magnitude e o gradiente dos seus determinantes. 

 Análise da região da América Latina mostra, desde a década de 1970, a 

ocorrência de aumento da duração da amamentação (Elo e Grummer-Strawn, 1993). 

Na década de 1990, enquanto a duração mediana foi maior nas áreas rurais e entre 

mulheres com menor escolaridade (PÉREZ-ESCAMILLA, 1994 e 2003), na década 

de 2000 o aumento na duração tendeu a favorecer as mulheres com maior 

escolaridade (CHAPARRO e LUTTER, 2010), moradoras das áreas urbanas e com 

melhor acesso a cuidados em saúde (LUTTER et al., 2011). Em uma perspectiva 

política, é importante saber não só se as melhorias se mantêm como também se são 

distribuídas de forma equitativa.  

 Para atualizar a descrição da tendência secular do aleitamento exclusivo e, 

ainda, para analisar os fatores associados ao sucesso do AME, este trabalho analisou 

dados de cinco países da América Latina e Caribe entre as décadas de 1990 e 2000.  

 
 

MÉTODOS E DADOS 

 

 Foram analisados os dados de pesquisas nacionalmente representativas 

intituladas Demografic and Health Surveys (DHS), conduzidas entre 1994 e 2007 em 

Brasil, Colômbia, Haiti, Peru e República Dominicana. Foram usados dados de dois 

inquéritos por país, o primeiro deles proveniente da década de 1990 e o segundo, da 

década de 2000. 
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 Pesquisas realizadas no contexto do Programa Demographic and Health 

Survey (DHS) são conduzidas nos países em desenvolvimento utilizando 

questionários e procedimentos de pesquisa padronizados e por isso permitem 

comparações válidas de práticas alimentares da população infantil e características 

demográficas entre países e ao longo do tempo (BOERMA e SOMMERFELT, 

1993). O conjunto dos dados foi obtido diretamente do sítio eletrônico da pesquisa 

(http://www.measuredhs.com). 

 As mulheres que compõem a pesquisa têm idade reprodutiva (15 a 49 anos) e 

respondem a um questionário sobre questões que dizem respeito, entre outras coisas, 

à alimentação dos filhos menores de 5 anos que tiverem. Para estudar a amamentação 

exclusiva, restringimos a análise ao conjunto de dados das crianças menores de seis 

meses, seguindo recomendação internacional (WHO, 2001), e cuja mãe tivesse 19 

anos ou mais, por julgar que a gravidez na adolescência é fator de risco para 

desmame precoce. (OPAS, 1992; GIGANTE et al., 2000).  

 A seleção das covariáveis levou em consideração fatores reiteradamente 

associados ao aleitamento materno exclusivo, como aqueles relativos a fatores 

reprodutivos da mãe, perfil de acesso aos serviços de saúde e às condições 

socioeconômicas familiares. (HUFFMAN, 1984 ; SCOTT et al, 2001). A riqueza das 

famílias foi estimada pelo índice de riqueza, cujo cálculo como função da posse de 

bens materiais permite aplicação internacional (FILMER e PRITCHETT, 2001). A 

construção do índice é feita por domicílio segundo a quantidade de bens e das 

características de infra-estrutura (GWATKIN et al., 2000). Os domicílios foram 

estratificados em terços do índice de riqueza, para fornecer uma medida da posição 

relativa das famílias na hierarquia da riqueza nacional. A variável escolaridade da 
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mãe também foi estratificada em terços dos anos de estudo, para representar os níveis 

relativos de educação formal em cada país. 

 Em concordância com a recomendação da Organização Mundial de Saúde 

sobre o método para estimar a freqüência da amamentação exclusiva em estudos 

transversais, foi analisado o estado atual (current status) do aleitamento exclusivo 

para todas as crianças menores de 6 meses no momento da entrevista. Devido a um 

erro de estruturação do questionário alimentar aplicado na DHS Brasil de 1996 

(MONTEIRO, 1997), utilizou-se informação retrospectiva para estimar o AME neste 

inquérito. Em todas as análises, foram consideradas em amamentação exclusiva as 

crianças que recebiam leite materno como única fonte de hidratação e alimentação 

(WHO, 2008).  

 Foram calculadas as prevalências de AME e de suas taxas anuais de variação 

padronizada, em pontos percentuais, para cada país e segundo faixa etária e ano de 

inquérito. As mudanças das proporções entre as décadas foram testadas 

estatisticamente.  

 A duração mediana foi estimada de forma atuarial empregando-se o 

estimador de Kaplan-Meier, considerando o tempo como a idade atual da criança e o 

aleitamento exclusivo como variável binária (em AME: sim ou não), assumindo o 

desmame como evento final (falha) da análise. A significância estatística das curvas 

de sobrevida construídas foi estimada pelo teste log-rank.  

 Para avaliação das diferentes covariáveis associadas ao desfecho escolhido, 

foram calculadas as hazard ratios (HR) e intervalos com 95% de confiança para os 

inquéritos mais recentes de cada país, utilizando-se a técnica de regressão múltipla de 

Cox. A análise foi realizada conforme procedimento Backward e as covariáveis 
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selecionadas seguiram critério de exclusão obedecendo ao resultado de testes de 

razão de verossimilhança de ajuste entre modelos. A variável foi mantida caso o teste 

de sua retirada do modelo desse significante (p<0,05). Os intervalos de confiança de 

95% para as estimativas de hazard ratio na análise multivariada foram obtidos 

usando estimativas robustas de variância e a estrutura amostral complexa dos 

inquéritos foi levada em consideração em todas as análises. Utilizou-se para este 

estudo o pacote estatístico Stata
®

 versão 11.2. 

 
 

RESULTADOS 

 

 A proporção de crianças amamentadas exclusivamente aumentou em quatro 

dos cinco países estudados, como reflexo da variação interanual positiva entre as 

décadas. O incremento foi mais marcante na Colômbia e no Haiti, que apresentaram 

aumento de 11% e 17% ao ano na freqüência do AME, respectivamente. Um país, a 

República Dominicana, apresentou variação negativa (Tabela 1).  
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Tabela 1: Prevalência (%) de aleitamento materno exclusivo (AME) em menores de 
6 meses de idade em países da América Latina e Caribe. DHS, décadas 1990 e 2000. 

Países 
  AME(%) <6 meses - % (erro padrão) Variação 

 anual* (∆) 
Valor p 

n 1990   n 2000 

Brasil 392 25,7 (2,15) 
 

336 45 (2,73) 1,065 <0.001 

Colombia 346 19,7 (2,11) 
 

1123 57,8 (1,48) 1,114 <0.001 

Haiti 278 5,3 (1,35) 
 

291 40 (2,89) 1,168 <0.001 

Rep. Dominicana 253 28 (2,82) 
 

571 11,3 (1,41) 0,913 <0.001 

Peru 1240 53,7 (1,41)   238 65,8 (3,08) 1,021 0.004 

Nota: Dado de AME brasileiro na década de 1990 foi calculado a partir de informação 
retrospectiva devido à inconsistência do questionário aplicado na pesquisa (MONTEIRO, 
1997); *Variação interanual padronizada considerando a distinção entre diferentes anos em 
que cada pesquisa foi realizada. 
 
  

A mudança temporal na duração da amamentação exclusiva das crianças 

menores de seis meses indicou dois padrões de evolução (Figura 1). Colômbia e 

Haiti formam o grupo de países que apresentou evolução positiva, experimentando 

um aumento integral da exposição ao aleitamento exclusivo na última década. O 

restante dos países representa um grupo que não apresentou padrão consistente de 

evolução que configurasse significância estatística. Deste grupo, Brasil e Peru 

mostraram movimentos de redução da freqüência com aumento do tempo médio, 

ambos movimentos discretos e que se anulam durante a evolução no período; a 

República Dominicana diminuiu suavemente sua exposição ao AME, apesar de não 

significante. 
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Figura 2: Tempo mediano de Aleitamento materno exclusivo (AME) em países da 
América Latina e Caribe. DHS, décadas 1990 e 2000. 
 
  

A duração mediana da amamentação exclusiva variou ao longo do tempo 

entre os grupos de países e principalmente de acordo com as características 
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socioeconômicas e demográficas (Tabela 2). A análise dos subgrupos da população 

mostrou que o aumento na duração do AME tende a ser distribuído com equidade no 

grupo de países que evoluiu positivamente (Colômbia e Haiti). Entre os países do 

grupo sem um padrão consistente de evolução, a melhoria ocorrida no Brasil tende a 

se distribuir com equidade inversa ao desfavorecer os grupos com pior condição 

socioeconômica e esta distribuição se repete na República Dominicana, embora não 

tenha ocorrido melhoria na duração total do AME. No Peru, as mudanças ocorridas 

tendem a piorar o desempenho dos grupos sociais mais favorecidos.  

 Com relação a específicas covariáveis, o aumento ocorrido na Colômbia e no 

Haiti entre os terços das mulheres menos escolarizadas, garantiu para este subgrupo a 

mais elevada duração da amamentação na última década. A tendência de aumento foi 

mais pronunciada entre as mulheres cujo parto se deu em hospitais do setor público 

de saúde. A diferença da duração do AME entre ricos e pobres diminuiu nos dois 

países devido à magnitude do incremento observado no terço mais pobre da 

população. Brasil e República Dominicana exibiram redução do tempo de 

amamentação na área rural, de maior grau no caso brasileiro. As mães menos 

escolarizadas tenderam a amamentar menos nos dois países, ao contrário do terço 

mais escolarizado que, assim como o terço mais rico da população, apresenta melhor 

desempenho na evolução entre as duas décadas. O Peru já apresentava na década de 

1990 a mais longa duração do AME entre os países estudados e mostrou discreta 

tendência de crescimento. Esse crescimento, no entanto, se caracterizou pelo pior 

desempenho das mulheres no terço mais escolarizado e no terço mais rico, assim 

como daquelas residentes em área urbana ou cujo parto tenha sido realizado no setor 

privado. 
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 Para investigar mais detidamente os determinantes do AME, separamos 

somente os inquéritos da última década em cada um desses países. Os resultados 

dessa análise estão apresentados nas tabelas 3 e 4. Em geral, o local de residência do 

binômio mãe-filho foi a variável mais associada à duração do AME (Tabela 4). No 

Brasil e na Colômbia, residir na área rural esteve significativamente associado com 

um maior risco de abandonar o AME, enquanto que no Peru, ao contrário, as crianças 

das áreas rurais apresentam risco em média 60% menor de interromper a 

amamentação. Na Colômbia, a criança com peso de 3.600g (3° terço) ou mais ao 

nascer mama por mais tempo que as que nasceram com peso inferior. No Haiti, 

nascer no setor público de saúde está associado com maior risco de desmame. No 

Brasil, as meninas são amamentadas por mais tempo do que os meninos (HR=0,61; 

IC 95%:0,43-0,87). O risco de deixar de amamentar na República Dominicana foi 

menor para as mulheres submetidas à cesariana, enquanto que aquelas com mais de 

um filho foram associadas com uma maior probabilidade de interromper o AME.  
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Tabela 2: Mediana do número de dias (e intervalo interquartil) do aleitamento materno exclusivo em países da América Latina e Caribe, 
segundo variáveis socioeconômicas e demográficas.  

 

1990-1999 2000-2009 1990-1999 2000-2009 1990-1999 2000-2009 1990-1999 2000-2009 1990-1999 2000-2009

Tipo de residência

Urbana 116 (70-152) 126 (85-155) 97 (58-135) 145 (101-172) 103 (52-135) 127 (78-157) 137 (88-168) 128 (83-158) 98 (49-136) 102 (50-133)

Rural 112 (74-139) 69 (50-148) 114 (65-151) 140 (102-163) 84 (44-127) 121 (89-156) 147 (103-165) 161 (125-171) 112 (72-150) 104 (60-147)

Escolaridade materna

Terço 1 107 (67-142) 102 (70-151) 102 (64-143) 141 (106-165) 86 (49-130) 125 (78-157) 151 (114-167) 159 (128-171) 101 (63-143) 104 (55-136)

Terço 2 120 (77-143) 121 (52-164) 118 (68-152) 146 (100-172) 88 (32-123) 116 (88-157) 129 (80-1683) 142 (106-171) 110 (60-150) 93 (56-145)

Terço 3 124 (79-156) 134 (85-140) 95 (51-132) 136 (98-173) 97 (51-127) 121 (82-139) 138 (78-167) 122 (73-165) 90 (39-160) 108 (51-129)

Índice de riqueza

Terço 1 115 (72-152) 126 (85-166) 105 (64-142) 140 (161-165) 88 (49-130) 125 (95-159) 150 (105-167) 153 (128-171) 108 (54-134) 104 (58-146)

Terço 2 109 (59-146) 107 (50-146) 105 (54-137) 145 (100-172) 69 (35-119) 124 (87-157) 137 (77-169) 158 (64-164) 102 (73-150) 92 (37-130)

Terço 3 117 (77-141) 136 (40-158) 111 (65-148) 151 (116-173) 107 (44-135) 121 (74-129) 133 (85-165) 122 (89-167) 104 (35-160) 114 (75-145)

Sexo da criança

Masculino 112 (69-152) 102 (56-137) 99 (62-133) 145 (101-173) 91 (46-126) 128 (84-152) 136 (93-167) 148 (86-171) 101 (59-148) 103 (57-144)

Feminino 118 (74-151) 139 (79-166) 112 (61-149) 143 (102-163) 90 (42-130) 138 (82-162) 144 (95-168) 153 (112-170) 111 (54-137) 99 (52-133)

Idade Materna (anos)

19 a 24 120 (74-155) 124 (69-151) 109 (64-143) 140 (98-165) 86 (42, 125) 122 (78-157) 153 (99-170) 152 (83-174) 104 (63-136) 96 (58-136)

25 a 29 109 (58-132) 98 (45-163) 112 (58-139) 145 (105-169) 85 (42, 130) 127 (78-159) 141 (100-167) 136 (106-171) 122 (68-160) 100 (46-129)

30 a 34 111 (71-142) 107 (34-134) 101 (58-141) 151 (110-172) 86 (44, 109) 121 (100-154) 124 (90-158) 158 (112-162) 91 (37-123) 122 (78-147)

35 ou mais 122 (74-160) 167 (100-176) 95 (64-134) 129 (91-169) 114 (57, 144) 129 (93-156) 150 (95-163) 128 (84-158) 114 (101-135) 104 (56-158)

Paridade

1 122 (74-152) 120 (64-151) 107 (62-142) 140 (99-162) 98 (46-135) 121 (82-152) 142 (93-168) 149 (89-171) 91 (58-148) 105 (59-144)

2 ou mais 104 (67-142) 112 (62-158) 102 (58-135) 150 (107-165) 78 (42-122) 122 (91-159) 142 (97-165) 159 (125-167) 110 (53-144) 99 (50-129)

Estado conjugal

Solteira/não vivendo 

junto/divorciada
118 (61-139) 85 (76-149) 94 (61-134) 144 (96-173) 72 (47-137) 143 (109-160) 132 (79-169) 152 (89-171) 86 (64-136) 87 (50-133)

Casada/União consensual 115 (74-152) 118 (62-155) 105 (62-141) 143 (102-165) 91 (44-129) 121 (82-156) 143 (94-167) 148 (106-167) 105 (56-148) 104 (56-138)

Total 116 (72-151) 118 (62-155) 105 (62-140) 143 (101-167) 91 (44-129) 122 (82-156) 142 (94-167) 152 (106-171) 102 (58-148) 103 (55-136)

Covariáveis

socioeconômicas e 

demográficas

Brasil Colômbia Haiti Peru Rep. Dominicana
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Tabela 3: Mediana do número de dias (e intervalo interquartil) do aleitamento materno exclusivo em países da América Latina e Caribe, 
segundo variáveis do perfil de assistência a saúde 

1990-1999 2000-2009 1990-1999 2000-2009 1990-1999 2000-2009 1990-1999 2000-2009 1990-1999 2000-2009

Pré-Natal

Nenhuma consulta 115 (53-153) - 102 (61-139) 136 (101-166) 84 (50-122) 106 (74-157) 150 (107-167) 152 (152-171) - -

1 a 6 consultas 110 (70-142) 133 (62-156) 109 (62-148) 139 (102-165) 96 (44-134) 129 (89-156) 136 (81-166) 153 (116-171) 108 (54-136) 92 (52-133)

7 a 20 consultas 117 (77-155) 107 (64-154) 99 (56-131) 148 (100-173) 110 (33-120) 112 (78-140) 141 (93-170) 131 (89-165) 102 (58-150) 104 (55-139)

Local Parto

Casa 120 (49-157) - 105 (54-151) 140 (104-165) 90 (46-129) 129 (98-157) 150 (103-167) 166 (125-171) 160 (84-166) -

Setor público 112 (72-150) 112 (68-155) 104 (63-135) 145 (101-169) 105 (24-134) 105 (62-155) 136 (83-168) 150 (89-171) 108 (61-136) 102 (57-138)

Setor privado 120 (77-145) 118 (57-154) 122 (62-152) 123 (100-168) 93 (33-166) 107 (78-127) 125 (67-167) 122 (83-122) 91 (49-150) 103 (36-129)

Tipo de parto

Normal 109 (64-151) 124 (70-156) 107 (62-142) 140 (100-165) 90 (44-127) 124 (82-156) 144 (95-168) 153 (106-171) 98 (54-138) 96 (52-133)

Cesariana 119 (77-145) 108 (50-154) 97 (51-132) 151 (108-172) - - 117 (83-164) 122 (104-158) 110 (68-150) 109 (56-139)

Peso ao nascer

Terço 1 109 (67-130) 125 (70-169) 104 (58-155) 130 (80-162) 105 (53-117) 121 (89-141) 142 (96-167) 155 (112-174) 101 (53-148) 109 (69-145)

Terço 2 124 (89-156) 137 (92-163) 118 (64-141) 151 (100-172) -- 109 (78-171) 141 (90-169) 158 (115-171) 110 (58-136) 102 (51-136)

Terço 3 118 (70-156) 93 (50-133) 108 (46-134) 146 (113-172) -- 127 (115-178) 122 (83-167) 122 (64-150) 104 (60-150) 92 (50-133)

Total 116 (72-151) 118 (62-155) 105 (62-140) 143 (101-167) 91 (44-129) 122 (82-156) 142 (94-167) 152 (106-171) 102 (58-148) 103 (55-136)

Covariáveis

de assistência a saúde

Brasil Colômbia Haiti Peru Rep. Dominicana

 
(-) indicam inquéritos da amostra que possuem menos de 2% de casos na variável; 
(--) Documento Oficial de Registro Individual da DHS do Haiti reportou problemas que inviabilizaram o acesso aos dados 
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Tabela 4: Hazard Ratios (HR) ajustadosa e seus respectivos intervalos com confiança de 95% (IC 95%) para não estar em aleitamento 
materno exclusivo, em menores de seis meses, de acordo com as covariáveis incluídas no modelo final. 

Covariáveis

Socioeconômicas e 

demográficas

HR ajustado

(IC 95%)
p

HR ajustado

(IC 95%)
p

HR ajustado

(IC 95%)
p

HR ajustado

(IC 95%)
p

HR ajustado

(IC 95%)
p

Tipo de residência

Urbana 1 1 1 1 1

Rural 1,68 (1,06-2,67) 0,026 1,39 (1,03-1,87) 0,032 1,13 (0,69-1,85) 0,624 0,40 (0,19-0,83) 0,014 0,80 (0,62-1,04) 0,099

Escolaridade materna

Terço 1 1 1 1 1 1

Terço 2 0,72 (0,45-1,16) 0,187 1,08 (0,82-1,42) 0,573 1,07 (0,70-1,65) 0,731 1,16 (0,60-2,24) 0,657 0,92 (0,69-1,22) 0,58

Terço 3 0,65 (0,26-1,62) 0,360 1,34 (0,88-2,04) 0,163 0,98 (0,56-1,70) 0,95 0,95 (0,31-2,85) 0,931 0,97 (0,63-1,47) 0,885

Índice de riqueza

Terço 1 1 1 1 1 1

Terço 2 1,25 (0,83-1,89) 0,274 0,99 (0,73-1,36) 1 1,26 (0,84-1,89) 0,247 1,57 (0,69-3,59) 0,277 1,28 (0,97-1,69) 0,072

Terço 3 1,07 (0,53-2,18) 0,834 0,73 (0,43-1,22) 0,234 1,89 (0,97-3,66) 0,058 1,46 (0,66-3,23) 0,344 1,11 (0,76-1,62) 0,558

Sexo da criança

Masculino 1 1 1 1 1

Feminino 0,66 (0,47-0,93) 0,021 1,10 (0,85-1,42) 0,456 0,80 (0,54-1,19) 0,279 0,93 (0,54-1,62) 0,81 0,96 (0,76-1,22) 0,779

Idade Materna (anos)

19 a 24 1 1 1 1 1

25 a 29 1,15 (0,66-2,01) 0,610 0,85 (0,62-1,17) 0,339 1,02 (0,60-1,75) 0,92 1,41 (0,62-3,20) 0,398 1,09 (0,81-1,45) 0,554

30 a 34 1,12 (0,55-2,26) 0,740 0,89 (0,63-1,25) 0,509 1,18 (0,65-2,15) 0,574 0,90 (0,39-2,09) 0,816 0,76 (0,56-1,05) 0,105

35 ou mais 0,52 (0,25-1,07) 0,079 1,09 (0,72-1,64) 0,663 1,09 (0,66-1,79) 0,712 1,41 (0,58-3,39) 0,441 0,80 (0,52-1,23) 0,32

Paridade

1 1 - - - - - - 1

2 ou mais 0,78 (0,54-1,12) 0,192 - - - - - - 1,28 (1,00-1,62) 0,043

Estado conjugal

Solteira/não vivendo 

junto/divorciada
- - 1 - - - - - -

Casada/União consensual - - 1,03 (0,72-1,47) 0,855 - - - - - -

Brasil Colômbia Haiti Peru Rep. Dominicana
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Tabela 4 continuação: Hazard Ratios (HR) ajustadosa e seus respectivos intervalos com confiança de 95% (IC 95%) para não estar em 
aleitamento materno exclusivo, em menores de seis meses, de acordo com as covariáveis incluídas no modelo final. 

Covariáveis

Assistência a saúde
HR ajustado

(IC 95%)
p

HR ajustado

(IC 95%)
p

HR ajustado

(IC 95%)
p

HR ajustado

(IC 95%)
p

HR ajustado

(IC 95%)
p

Pré-Natal

Nenhuma consulta 1 1 1 1

1 a 6 consultas - - 1,07 (0,67-1,71) 0,751 0,68 (0,43-1,06) 0,094 2,25 (0,71-7,13) 0,167 2,37 (0,23-24,41) 0,466

7 a 20 consultas - - 1,00 (0,59-1,69) 0,984 0,72 (0,36-1,43) 0,357 2,99 (1,00-8,91) 0,049 2,01 (0,19-20,53) 0,555

Local Parto

Casa 1 1 1 1

Setor público - - 1,00 (0,64-1,55) 0,999 1,74 (1,03-2,95) 0,039 0,66 (0,21-2,03) 0,468 0,86 (0,42-1,74) 0,682

Setor privado - - 1,04 (0,48-2,23) 0,916 1,81 (0,92-3,56) 0,082 0,79 (0,13-4,89) 0,805 1,06 (0,47-2,36) 0,879

Tipo de parto

Normal - - - - 1 - - 1

Cesariana - - - - 0,40 (0,13-1,25) 0,117 - - 0,77 (0,61-0,98) 0,038

Peso ao nascer

Terço 1 1 1 1 1

Terço 2 1,03 (0,55-1,93) 0,919 0,83 (0,59-1,16) 0,282 - - 0,51 (0,19-1,38) 0,186 1,18 (0,89-1,56) 0,241

Terço 3 1,54 (0,85-2,78) 0,146 0,72 (0,53-0,97) 0,031 - - 1,78 (1,00-3,19) 0,05 1,27 (0,95-1,72) 0,103

Brasil Colômbia Haiti Peru Rep. Dominicana

 
a modelo final elaborado por meio do método stepwise backward;   
(-) indicam variáveis não incluídas na análise ajustada do país 
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DISCUSSÃO 

 

 Nossos resultados apontam que, no período analisado, aumentou a 

prevalência do AME na ALC enquanto que sua duração mediana apresenta duas 

tendências de evolução: a) aumento com equidade entre grupo de países que 

enfrentaram desafios institucionais relevantes no período e, b) distribuição desigual 

da duração nas populações dos países que apresentaram evolução virtualmente 

estagnada. Na década de 2000, a evolução temporal da amamentação exclusiva está 

ligada a fatores demográficos e ao perfil de uso dos serviços de saúde. 

 Até o presente momento, é escasso o número de trabalhos científicos que 

investigam especificamente a modalidade de aleitamento exclusivo ou sua tendência 

temporal na região da ALC. As análises de PEREZ-ESCAMILLA et al. (1995) e 

TRUSSELL et al. (1992) reportam crescimento da duração do aleitamento materno 

total. Nossos resultados estão em linha com o trabalho de PEREZ-ESCAMILLA 

(2003) que chama atenção para a desigualdade distributiva quando verifica o declínio 

do AM entre os grupos mais vulneráveis do Brasil, embora não discuta sobre os 

mecanismos dessa relação. O autor também evidencia uma maior duração da 

amamentação na área urbana e sugere a massiva migração da área rural para área 

urbana como uma possível hipótese explicativa, na medida em que carregam consigo 

questões culturais que dão suporte à prática no meio urbano, mas esse mecanismo 

não parece ser autoevidente. No estudo de CHAPARRO e LUTTER (2010) é 

possível traçar comparações com dois dos vetores de tendência aqui encontrados, 

como a duração mais consistente observada na Colômbia e a virtual ausência de 

mudança na República Dominicana. Em estudo similar, LUTTER et al. (2011) foca a 
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discussão na falta de equidade que, em seu resultado, não constituiu a distribuição do 

aumento da amamentação. Apesar de o tipo de método de análise utilizado pelos 

autores não ser comparável com o que foi feito neste trabalho, o fenômeno 

evidenciado é o mesmo e, por isso, encorpa a discussão sobre a desigualdade na 

ALC. 

 A maioria dos autores supracitados sugere que a Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança, lançada pelo UNICEF, seja responsável por parte do incremento da 

amamentação na região. Embora existam mecanismos empíricos que ilustram o 

impacto imediato sobre as práticas de alimentação quando um hospital transforma-se 

em “Amigo da Criança” (DiGIROLAMO et al., 2008), é mais difícil estabelecer 

nexos causais por país, uma vez que os dados oficiais sobre hospitais estão 

disponíveis em intervalos de tempo irregulares. No entanto, as tendências que 

ocorrem ao longo da década, quando os esforços de grande parte dos programas 

foram implementados, dão suporte ao argumento de sua eficácia. 

 A tendência positiva na duração do AME observada na Colômbia e no Haiti, 

está associada também a um padrão pró-equidade, ou seja, a melhoria ocorreu sem 

diferença sistemática com base em características sociais. No período analisado na 

ALC, Colômbia e Haiti experimentaram uma dinâmica mudança política e 

institucional que possivelmente ampliou o contingente da população sob cuidado do 

Estado. Após anos de violência política e civil, o cenário político nestes dois países 

foi marcado pela emergência de governos voltados para a reconstituição do domínio 

do Estado sobre a extensão territorial total dos países. Nesse sentido, abriram espaço 

para a ampliação da cobertura de serviços e políticas públicas especialmente aquelas 

do campo da saúde (ECKSTEIN e WICKHAM-CROWLEY, 2003). Em toda ALC 
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houve aumento nos gastos sociais per capita durante o final da década de 1990 

devido ao efeito combinado do crescimento econômico e da elevação da 

percentagem dos gastos sociais no total de gastos dos países (LU et al., 2010). 

Estima-se que o aumento do investimento público teve importante impacto 

redistributivo porque focalizou programas sociais de larga escala e ampla cobertura, 

como educação básica e saúde. Na Colômbia, por exemplo, o investimento em saúde 

subsidiou o Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, que foi vigente durante o 

mesmo período analisado neste trabalho (1996 a 2005) e oficialmente passou a 

promover e dar suporte à amamentação (DNP, 1996; OPAS, 2007). No Haiti, o nível 

de pobreza do país define os maiores percentuais de gastos governamentais 

provindos de recursos externos, pela assistência de agências de cooperação 

internacional, como as Nações Unidas e o Banco Mundial. A falta de recursos 

financeiros e físicos revela desestruturação dos serviços na saúde, com evidências 

que apontam, entre outras coisas, diminuição de procedimentos obstétricos por 

escassez de profissionais qualificados (OPAS, 2002) e essa condição provavelmente 

se relaciona ao maior risco de desmame observado para aqueles partos realizados no 

setor público de saúde. No entanto, o foco das assistências multilaterais ao país 

mudou nas últimas décadas e as agências passaram a reconhecer as desigualdades 

como principal problema da estrutura social global e, por isso, ao colocarem a 

melhoria da saúde das pessoas pobres como sua prioridade no setor da saúde, 

contribuíram para o progresso de indicadores de saúde no país (UN, 2010). A 

evidência de que a melhoria dos indicadores de morbidade e mortalidade infantil está 

associada com a tendência de aumento da amamentação exclusiva (BARROS et al., 
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2010) indica um possível mecanismo para a evolução positiva e equitativa dessa 

prática que foi observada no Haiti.  

 A análise do Brasil e da República Dominicana sinaliza que a evolução na 

amamentação exclusiva alcançou um gradiente com equidade inversa, ao prejudicar 

os grupos sociais de pior nível socioeconômico. A ocorrência de equidade inversa na 

avaliação da duração da amamentação brasileira também foi apontada por 

VICTORA et al. (2000). Nesse caso, o autor discute que esse é um fenômeno 

complexo de ser entendido em uma tendência temporal, dado que muitas novas 

intervenções em saúde pública são introduzidas ao longo do tempo. Nesse sentido, as 

intervenções implantadas no Brasil, desde a década de 1980, colaboraram para 

apoiar, promover e dar suporte à amamentação, como a implementação rigorosa do 

Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, a 

extensão da duração da licença maternidade para quatro meses e a constituição da 

maior rede mundial de Hospitais Amigos da Criança (VICTORA; AQUINO et al., 

2011). Apesar dessas iniciativas, nossa análise mostra que a tendência brasileira teve 

pior desempenho nos subgrupos mais vulneráveis e que já possuíam a menor duração 

do AME na década de 1990, como as moradoras da área rural, o terço menos 

escolarizado e o terço intermediário de riqueza. É provável que estes dois últimos 

subgrupos representem a classe média brasileira, que predominantemente está 

inserida no mercado de trabalho informal ou autônomo, seja no setor urbano ou 

agrícola (IBGE, 2003). Embora nosso estudo não tenha incluído uma variável 

identificadora do trabalho materno na análise, o trabalho informal já se mostrou 

associado com uma menor duração do AME no Brasil (VENANCIO et al., 2002) 

porque, além de preterir amamentar, com a ausência do vínculo empregatício formal 
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a mulher perde direitos e benefícios sociais como a licença maternidade. Além disso, 

assim como encontrou PÉREZ-ESCAMILLA (1995), a análise mostrou que no 

Brasil as meninas tem probabilidade significativamente maior de amamentar por 

mais tempo, em outro exemplo de desigualdade, que nesse caso pode refletir a 

diferença do papel social e cultural entre homens e mulheres no país (PAHO, 2001).  

 Os principais condicionantes da prática do AME na última década analisada 

se referem a fatores demográficos e ligados ao perfil de uso dos serviços de saúde. A 

localização geográfica do domicílio é o fator mais consistentemente associado ao 

AME, significando maior risco de desmame no setor rural do Brasil e da Colômbia 

provavelmente devido ao menor alcance dos programas e investimentos 

governamentais nessas áreas, com menor provisão de recursos e acesso a serviços e 

informações de saúde (IFAD, 2010). Segundo a OPAS (2007), essa situação se 

agrava na Colômbia com as situações de violência civil generalizada, tais como as 

que sofrem a população rural nas áreas de guerrilha (conflito político armado). No 

Peru, ao contrário, tradições culturais que privilegiam a amamentação se sobressaem 

às vulnerabilidades em saúde da área rural onde as mulheres, predominantemente de 

origem indígena, demonstraram ter um risco significativamente menor de deixar de 

amamentar seu filho (INEI, 2007; CAMINO, 1996).   

 A utilização de inquérito com procedimentos de coleta de dados altamente 

padronizados, amostragem probabilística e de representatividade nacional favorecem 

a validade interna e externa dos resultados deste trabalho. Além disso, a análise da 

modalidade exclusiva de aleitamento retoma uma investigação importante e pouco 

explorada na ALC. Porém, os inquéritos utilizados forneceram um número pequeno 

de indivíduos para a idade em cada país. O número de variáveis é limitado para 
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estudar um comportamento que também é modulado por aspectos culturais, 

limitando o espectro de investigação de seus determinantes. Além disso, dados de 

algumas variáveis independentes reiteradamente associadas ao AME, como hábito de 

fumar e uso de chupeta, não estavam disponíveis para os específicos anos dos 

inquéritos DHS utilizados. Existe discrepância entre as estimativas de prevalência e 

duração apresentadas aqui, quando comparadas àquelas divulgadas no relatório 

oficial DHS, e as opções metodológicas provavelmente explicam essa diferença de 

resultados, como a faixa etária das crianças, análise de Kaplan-Meier e a faixa etária 

das mães. 

 

CONCLUSÃO  

 

 O balanço da tendência do aleitamento materno exclusivo na América Latina 

e Caribe é positivo, embora não uniforme ao longo das duas décadas analisadas. A 

oferta do aleitamento materno de forma exclusiva maximiza as vantagens que já são 

conhecidas sobre essa prática alimentar, e o atestado de incremento de sua ocorrência 

com equidade pode beneficiar a todas as crianças e mais ainda aquelas que 

experimentam maior risco de mortalidade e morbidade. A explicação de parte desse 

incremento reside, provavelmente, em programas de promoção e políticas nacionais 

pró amamentação que foram implementados nos países, como a Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança, e iniciativas da sociedade civil organizada, como o International 

Baby Food Action Network (IBFAN). Mesmo assim, em alguns países da ALC o 

gradiente da amamentação exclusiva varia de forma desigual, conforme condições 

demográficas e socioeconômicas. Para não ampliar as desigualdades da prática da 
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amamentação exclusiva, nossa análise sugere que as metas de intervenções para sua 

promoção devem conter esforços adicionais para alcançar as mulheres da área rural e 

para qualificar os serviços de saúde prestados na maternidade.  

 Dos mecanismos e programas focalizados implementados na ALC, alguns 

têm tido êxito em alcançar os pobres, enquanto em outros a fuga de subsídios para os 

não pobres é muito grande (KLASEN, 2007). Entretanto, o desenvolvimento dessas 

tendências na região se dá em um cenário de lutas políticas em prol da cobertura 

universal e com qualidade, de programas e serviços de saúde. Associado a isso, o 

compartilhamento de experiência entre os países, como no combate à pobreza, 

permite criar expectativas quanto ao contágio virtuoso das políticas públicas 

positivas no campo da amamentação e nutrição infantil. 
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