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RESUMO 

Objetivo:  analisar a introdução da alimentação complementar em lactentes. O objetivo principal da 

pesquisa é acompanhar, de modo seriado, este comportamento em sua complexidade. Os resultados 

são referentes ao ano de 2001 e focalizou a época de introdução da alimentação complementar em 

lactentes e a influência dos conhecimentos maternos sobre a prática alimentar. Uma segunda etapa da 

pesquisa será realizada em 2012, o que possibilitará uma avaliação de transformações ocorridas no 

comportamento materno e familiar da dieta nutricional das crianças. Método: estudo transversal 

realizado no ambulatório do hospital da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Participaram 

do estudo 306 mães com crianças na faixa etária de 0 a 12 meses. Como critérios de inclusão foram 

selecionados mães/bebês saudáveis de Belém, que não tinham recebido orientação no programa de 

aleitamento materno exclusivo do hospital. Para a coleta de dados, utilizou-se formulário com dados 

de identificação da mãe, criança, peso ao nascer, características sócio-econômicas de acordo com 

Graffar modificado por Grunberg, duração da amamentação exclusiva, época de introdução de outros 

alimentos, alimentos mais freqüentemente utilizados e freqüência do consumo. Resultados: a 

prevalência de amamentação foi de 75,5%. A duração do aleitamento foi menor naquelas mães que 

tiveram apenas um filho. Com relação à ordem de nascimento, o primeiro filho foi o que apresentou 

maior prevalência de aleitamento materno. A relação com o peso ao nascer foi significativa naquelas 

crianças com peso igual ou superior a 2500 gramas. Os alimentos complementares foram introduzidos 

a partir do segundo mês de vida, sendo que água e chás foram os mais utilizados. Conclusões: a 

maioria das mães interrompeu o aleitamento materno antes do quarto mês com introdução precoce de 

alimentos a partir do segundo mês, sendo os chás, a água e o leite em pó os mais utilizados. 

 

DESCRITORES: aleitamento materno, nutrição do lactente, desmame, alimentação artificial, 

métodos de alimentação. 
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INTRODUÇÃO  

Houve um aumento substancial de 

políticas e programas introduzidos na primeira 

década do século XXI com relação à saúde da 

criança, mais especificamente na primeira 

infância. Cenário que favoreceu a redução da 

mortalidade infantil geral no Brasil nos últimos 

vinte anos. Contudo, ainda não foram 

suficientes para reduzir de forma mais desejável 

os altos índices para problemas que tem solução 

bastante palpável como da alimentação dos 

pequeninos. 

A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) enfatiza a importância do aleitamento 

materno exclusivo, visando reduzir a 

morbimortalidade infantil e melhorar a nutrição 

da criança.
1,2

 O aleitamento materno exclusivo é 

recomendado até seis meses de vida, devido aos 

benefícios da prática adequada da amamentação 

exclusiva e as desvantagens do desmame 

precoce, o qual foi comprovado em diversos 

estudos.
1,3,4

 O aleitamento materno exclusivo 

deve prosseguir complementado com outros 

alimentos até os dois anos de idade.
1,5,3,6,7

 

Apesar das recomendações sobre o 

aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses, no Brasil, esta prática não é freqüente, 

com índices abaixo daqueles preconizados pela 

OMS.
8,9  

Estima-se que o aleitamento materno 

seja responsável pela prevenção de seis milhões 

de mortes (óbitos) por ano em todo o mundo em 

menores de doze meses. Sabe-se que a sua 

prática foi diminuindo desde o final do século 

passado nos países em desenvolvimento, com 

aumento das taxas de mortalidade infantil.
1, 5,3,4

 

A alimentação complementar deve ser 

introduzida a partir dos seis meses de idade, 

sendo de fundamental importância para o 

crescimento e desenvolvimento da criança e 

para a prevenção da morbimortalidade na 

infância, constituindo-se em fator essencial na 

segurança alimentar e desenvolvimento das 

populações.
1,10

 “Alimentação complementar é 

definida como a alimentação no período em 

que outros líquidos são oferecidos à criança em 

adição ao leite materno.” Alimento 

complementar é qualquer alimento dado 

durante o período de alimentação complementar 

e que não seja o leite materno.
1-10

 Os termos 

alimentos de desmame e alimentação 

suplementar não são sinônimos de alimentação 

complementar, pois podem dar a impressão que 

estes alimentos são introduzidos para substituir 

o leite materno e não como alimentação 

complementar. O termo desmame não deve ser 

utilizado, pois em vários países inclusive no 

Brasil, pode ser entendido como parada total da 

amamentação, o que prejudica a promoção do 

aleitamento materno ou leva a sua interrupção.
1-

10
 Considera-se atualmente o termo desmame 

total como sendo a parada total da 

amamentação.
1
 

No Pará, os poucos estudos sobre 

aleitamento materno mostraram resultados 

preocupantes, como a introdução de fórmula 

láctea ainda no período neonatal e aleitamento 

misto desde o primeiro mês de vida.
11,12,13 

Diante da importância do aleitamento materno 

para a nutrição e para o desenvolvimento da 

criança, este estudo teve como objetivo analisar 

a época de introdução da alimentação 

complementar em lactentes e as características 

desses alimentos. Como estudo inicial pode 

servir de parâmetro para futuros estudos 

comparativos para acompanhar a introdução de 

programas de aleitamento e seus impactos sobre 

os indicadores a nível estadual. 

 

 

MÉTODO  

 

Estudo transversal realizado no 

ambulatório geral de pediatria da Fundação 

Santa Casa de Misericórdia do Pará, que é um 

hospital escola referência materno-infantil para 

o Estado. A seleção das crianças foi realizada 

no ambulatório por escolha aleatória da 

demanda no período de setembro a dezembro 

de 2001. Foram incluídas 306 crianças de zero a 

doze meses de idade, que constituíram a 

demanda do ambulatório no período do estudo. 

Como critérios de inclusão no estudo foram 

selecionados mães/bebês saudáveis, residentes 

em Belém e que não haviam recebido 

orientação no programa de aleitamento materno 

exclusivo do hospital, no posto de saúde ou 

pelo pediatra. Este critério possibilita identificar 

e analisar as práticas de alimentação utilizadas 

pelas mães nesse período, decorrentes de sua 

cultura alimentar e ainda sem a orientação de 

um Programa específico com monitoramento. 

Crianças que apresentaram algum fator de risco 

ou sintoma que explicasse a procura por serviço 

de saúde foram excluídas, pois poderiam ter 

recebido dieta diferente de suas práticas 

alimentares habituais. 

A coleta de dados foi feita por equipe 

devidamente treinada, constituída pela 

pesquisadora e três discentes do curso de 



medicina, utilizando-se formulário com dados 

de identificação da mãe, criança, peso ao 

nascer, características sócio econômicas de 

acordo com o critério de Graffar modificado 

por Grunberg,
14 

duração da amamentação 

exclusiva, época de introdução de outros 

alimentos, manejo no preparo dos alimentos, 

alimentos mais freqüentemente utilizados, 

maneira de oferecer os alimentos, hábitos 

alimentares familiares e freqüência do 

consumo.  

Para análise dos dados utilizou-se o 

programa Bioestat
 15

 e o estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo, CEP 

0695/02. Não há conflito de interesse na 

pesquisa. 

 

RESULTADOS 

 

O número total de crianças estudadas 

foi 306, sendo 52% do sexo masculino e 48% 

do feminino. Com relação à faixa etária das 

mães 58% tinham entre 20 e 30 anos e a 

maioria apenas um filho. Observou-se que, 

apesar das mães terem iniciado a 

amamentação, somente 182 (59%) praticaram 

aleitamento materno exclusivo. 

Na tabela I, observa-se que 76,4% das 

mães referiram o aleitamento materno como o 

melhor para seu filho, resultado equivalente ao 

resultado das mães que dizem que praticam o 

aleitamento. Os dados sobre a prevalência do 

aleitamento materno exclusivo mostram que 

77,5% das mães não ultrapassaram o quarto 

mês de aleitamento materno exclusivo.  

 

     Tabela I - Distribuição das mães segundo sua opinião sobre o melhor leite para seu filho 

 N % 

Acham o leite materno ideal e amamentam 234* 76,4 

Não acham o leite materno ideal e amamentam 58 19,0 

Não acham o leite materno ideal e não amamentam 14  4,6 

Total 306 100 

        *Teste de Mc Nemar: p=0.000001  

           Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

 

 

Na tabela II estão apresentadas as 

relações entre o tempo de aleitamento materno 

exclusivo e número de filhos, ordem de 

nascimento e peso ao nascer. Observa-se que a 

maioria das mães que amamentaram por menos 

de quatro meses tinha apenas um filho e que a 

relação entre o tempo de aleitamento materno 

exclusivo e peso ao nascer foi mais importante 

naquelas crianças com peso acima de 2500g ou 

seja, as crianças que mais precisam são as que 

menos mamam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela II - Prevalência de aleitamento materno exclusivo segundo o número de filhos, ordem de nascimento e 
peso ao nascer 
 

 < 4 meses 4-6meses > 6 meses Total 

 N              % N              % N              % N              % 

N
o
 de Filhos     

1   80        44,0   15          8,2 1        0,5   96         52,7 

2   39        21,4  19         10,4 2        1,1   60         33,0 

3   15          8,2   2            1,1 0        0,0    17           9,3 

>3     7           3,8   1            0,5 1        0,5     9           4,9 

Total 141        77,5          37          20,3 4        2,2 182       100,0 

Ordem de nascimento     

1º   81         44,5 14            7,7      2         1,1   97      53,3 

2º   38         20,9 20          11,0      1         0,5   59      32,4 

3º   15           8,2  2             1,1      0         0,0   17        9,3 

>3º     7           3,8  1             0,5      1         0,5      9        4,9 

Total 141          77,5 37           20,3      4         2,2   182     100,0 

Peso ao nascer     

< 2500g   15            8,2   3            1,6   0         0  18          9,8 

2500 à 3000g   66          36,2  13           7,1     1         0,5  80        44,0 

> 3000g   60          33,0  21         11,5     3         1,6   84        46,0 

Total 140         77,3  37         20,4     4         2,3          182      100,0  
Fonte: Protocolo de pesquisa.   

 

 

A tabela III apresenta os dados relativos 

à introdução de outros alimentos, mostrando 

que água e chás foram precocemente 

introduzidos, já a partir do segundo mês. Nota-

se também que suco de frutas, farinha e leite em 

pó foram introduzidos, porém, em menor 

freqüência. 

  

 
Tabela III - Freqüência da utilização de alimentos complementares pelas crianças de acordo com a idade 

(meses) nos primeiros 6 meses de vida. 

 

 0-2 meses 2-4 meses 4-6 meses >6 meses 

 N % N % N % N % 

Água - - 146 84,3 19 10,9 8 4,6 

Chá - - 146 84,3 19 10,9 8 4,6 

Sucos 2 2,1 20 21,5 53 59,9 18 19,3 

Frutas 1 1,3 6 8,1 47 63,5 20 27,0 

Farinhas 5 6,5 16 21,0 34 44,7 21 27,6 

Leite em pó - - 64 59,0 31 28,1 14 12,7 

Almoço - - - - 41 61,1 26 38,8 

Jantar - - - - 22 51,1 21 48,8 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

 

Os motivos pelos quais as mães 

iniciaram o leite em pó estão demonstrados na 

tabela IV, verificando-se que “leite fraco” e 

“pouco leite” foram os principais argumentos 

dados pelas mães. Os outros motivos do uso do 

leite em pó compreenderam mais da metade 

das respostas das mães participantes. 

 

 

 

 



Tabela IV - Distribuição da população estudada segundo o motivo da introdução de leite em pó 

  N % 

Leite fraco  31 28,2 

Pouco leite 23 20,9 

Criança não aceitou 13 11,8 

Volta ao trabalho 12 10,9 

Outros 31 28,2 

Total 110 100 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

DISCUSSÃO 

O estudo foi realizado em hospital que 

atende, prioritariamente, à população de baixo 

poder aquisitivo de todo Estado. No Brasil, 

apesar das campanhas de estímulo do governo 

em relação ao aleitamento materno, as taxas de 

amamentação ainda são muito baixas, com 

média de 23 dias nas capitais.
16

 Constatou-se 

que a maioria das mães (77,5%) que praticou o 

aleitamento materno exclusivo não ultrapassou 

o quarto mês. Esses dados, quando comparados 

com outros estudos,
16,17

 indicam um aumento da 

prática do aleitamento, provavelmente pelo fato 

de que 76,4% das mães consideraram o leite 

materno como o melhor alimento para seu filho. 

Além disso, tal resultado pode ser reflexo do 

fato de que Belém é a capital do país com maior 

prevalência de aleitamento materno.
16

 A 

mediana de aleitamento materno encontrada foi 

de 30 dias, acima da média brasileira. De 

acordo com informes do Ministério da Saúde, o 

tempo mediano de aleitamento materno em 

Belém é de 56 dias, com uma prevalência de 

95% no primeiro mês e de 87% entre 151 e 180 

dias.
16

 

A relação do número de filhos com o 

aleitamento materno exclusivo mostrou que a 

maioria das mães que exercia esta prática por 

menos de 4 meses tinha apenas um filho, o que 

corrobora estudo realizado anteriormente no 

qual as primíparas amamentavam por menos 

tempo.
17

 Com relação à ordem de nascimento, 

observou-se que, nas multíparas, a prevalência 

de aleitamento materno foi maior no primeiro 

filho. Segundo alguns autores, o maior número 

de filhos está associado à menor probabilidade 

de amamentação em função do trabalho com os 

outros filhos e do trabalho no lar.
18,19

 

A prevalência de aleitamento materno 

exclusivo foi significativamente maior naquelas 

crianças com mais 3000g e nas de 2500 a 

3000g. Estes dados estão de acordo com a 

literatura, na qual diversos autores mostram a 

relação existente entre o baixo peso ao nascer e 

a menor possibilidade de iniciar a 

amamentação.
17,20,21

 

Os alimentos complementares mais 

utilizados foram os chás e a água, indicando 

que a mãe ainda tem pouco conhecimento com 

relação às vantagens do leite materno. Deve-se 

levar em conta que, na cultura popular, os chás 

apresentam propriedades terapêuticas como o 

combate às cólicas do lactente.
13,22,23

 Os sucos e 

frutas foram acrescidos a alimentação a partir 

do segundo mês, refletindo a falta de orientação 

das mães e a crença de que eles são necessários 

para o bebê.
13,22,23

 Com relação ao uso de 

farinha no leite, observou-se seu consumo a 

partir do quarto mês de vida, entretanto, mesmo 

com predominância de mães com baixo nível 

sócio-econômico na amostra estudada, o 

percentual daquelas que introduziram farinha 

foi baixo, o que poderia estar associado ao 

custo adicional da alimentação conforme 

demonstrado em outros estudos.
24,25

 A farinha 

não deve ser utilizada em crianças menores de 6 

meses de idade tendo em vista as vantagens do 

aleitamento materno exclusivo.
1,3,4

 

A introdução de leite em pó ocorreu 

antes do quarto mês, influenciada por diversas 

variáveis. A principal delas foi o fato de as 

mães considerarem seu “leite fraco”, além de 

outras como: “pouco leite”, “não aceitar o seio” 

e “volta ao trabalho”. O leite em pó foi utilizado 

de forma precoce e isto indica que, embora a 

população esteja estimulada para o aleitamento 

materno, a mamadeira ainda é bastante 

utilizada, o que poderia ser explicado 

provavelmente pelo fato de que a população e 

os profissionais de saúde ainda consideram os 

leites industrializados mais adequados para o 

recém- nascido e lactente.
6,25

 

A sopa foi introduzida como almoço na 

alimentação entre o quarto e o sexto mês de 

idade, o que está de acordo com dados do 

Ministério da Saúde que indicam ser Belém 

uma das capitais brasileiras com maior 

percentual de crianças em alimentação 



complementar oportuna.
16

 A introdução precoce 

da sopa pode ser prejudicial para criança pelo 

fato de muitas vezes estarem demasiado 

diluídas e por serem inferiores ao leite materno 

do ponto de vista nutricional.
24,25

  

A utilização de alimentos 

complementares pela criança tem seus efeitos 

negativos bem conhecidos, com repercussão 

sobre a mortalidade e a morbidade infantil, 

além do custo que acarreta na despesa familiar.
7
 

A alimentação adequada de crianças menores 

de um ano constitui-se em elemento 

fundamental para a prevenção de doenças como 

a diarréia e obesidade e determina, em parte, 

seu futuro crescimento e desenvolvimento. 

Deve-se ressaltar que o aleitamento materno 

ainda não é considerado em sua plenitude pelas 

mães, o que torna necessária a participação 

efetiva de todos os profissionais de saúde para 

que os efeitos da introdução precoce de 

alimentos sejam conhecidos.  

Os resultados deste estudo mostraram 

que a maioria das mães interrompeu o 

aleitamento materno antes do quarto mês e que 

a introdução precoce de alimentos ocorreu a 

partir do segundo mês, indicando a necessidade 

da manutenção a longo prazo das orientações 

técnicas e educativas para a promoção do 

aleitamento materno exclusivo. Isto pode ser 

viabilizado com políticas e programas de longo 

prazo que focalizem, além dos aspectos 

técnicos da alimentação e da amamentação, os 

aspectos sócio-econômicos e culturais em que 

mães e bebês estão inseridos e que podem ora 

fortalecer, ora fragilizar as políticas de saúde, 

geralmente elaboradas, sem se considerar esses 

aspectos que estão relacionados diretamente 

com atitudes e comportamentos sociais dos 

usuários de um sistema de saúde.
26,27,28

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A maioria das mães interrompeu o 

aleitamento materno antes do quarto mês com 

introdução precoce de alimentos a partir do 

segundo mês, sendo que os chás, a água e o 

leite em pó foram os mais utilizados para a 

alimentação das crianças. Os alimentos 

introduzidos nos primeiros meses são de fácil 

acesso para as mães e familiares, fazendo parte 

da cultura nutricional local. As práticas 

culturais de alimentar mais o primeiro filho ou 

os filhos únicos serem amamentados em 

período de tempo menor que o das mães que 

tiveram mais de um filho devem ser avaliadas 

para elaboração de programas de aleitamento 

mais eficazes. 

 

SUMMARY 

INTRODUCTION OF COMPLEMENTARY FEEDING IN CHILDREN OF BELEM, PARÁ 

Laélia Maria Barra Feio BRASIL; Olga Maria Dominguez das NEVES; Cláudio Sergio Carvalho de AMORIM; 

Fábio Ancona LOPEZ; Eluiza Helena Leite ARIAS e Pedro Paulo Freire PIANI 

 

Objective: analyze the timing of introduction of complementary feeding in childen and the influence 

of maternal knowledge on feeding practices. Method: cross-sectional study conducted at the 

Outpatient Pediatric Clinic of the main public hospital of Belém(Pará), in the Northern region of 

Brazil. 306 mothers with children aged  zero to 12 months were enrolled. Inclusion criteria included 

healthy pairs of mothers and babies from the city of Belém(Pará) which had not received guidance 

regarding exclusive breastfeeding from formal programs held in the Outpatient Pediatric Clinic. 

Questionnaires were applies to obtain following information: birth weight, socio-economic 

characteristics as measured by Graffar and modified by Grunberg, length of exclusive breastfeeding, 

time at which complementary foods were introduced, and type of foods introduced as well as feeding 

frequency. Results: the prevalence of breastfeeding was 75.5%. The duration of breastfeeding was 

lower in mothers who had only one child. Regarding the order of birth, the first son presented higher 

prevalence of breastfeeding. The relationship of exclusive breastfeeding with birthweight was 

significant for non-low birthweight children. The complementary foods were introduced at the second 

month of life. Water and tea were the most used. Conclusions: the majority of mothers stopped 

breastfeeding before the 4
th
 month and introduced other foods at the second month. Tea and water 

were the most frequently used. 

KEY WORDS:  breastfeeding, infant nutrition,  weaning,  bottle feeding, feeding methods 
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