
Objetivos 

 

Geral 

 

          Identificar os fatores sócio-demográficos, ambientais, biológicos e antropométricos 

materno-infantis associados à duração da prática do aleitamento materno e compreender os 

sentidos atribuídos por mulheres-mães sobre a adoção desta prática nos dois primeiros anos de 

vida da criança. 

  

Específicos 

 

♦ Caracterizar as condições sócio-econômicas, demográficas, biológicas, 

antropométricas e ambientais das participantes do estudo; 

♦ Estimar a duração mediana (em dias) dos tipos de aleitamento materno; 

♦ Identificar fatores sócio-culturais que podem influenciar na adoção e duração dos 

diferentes tipos de regimes alimentares nos dois primeiros anos de vida; 

♦ Compreender os sentidos e significados de mulheres-mães sobre o desejo, adoção e a 

prática da amamentação. 

 

 



Material e métodos 

 

Desenho de Estudo, amostra e processo de amostragem 

 

          Trata-se-á de estudo de coorte de nascimento, envolvendo 532 mulheres e seus filhos 

que integraram um projeto maior “Amamentação e alimentação complementar no desmame – 

estado de saúde e nutrição nos dois primeiros anos de vida – Um estudo de coorte”1, 

realizado nos municípios de Laje e Mutuípe. O município de Mutuípe e Laje estão 

localizados, respectivamente a 235 e 220 km de Salvador, na região do Recôncavo Sul do 

Estado da Bahia. Mutuípe conta com 20.462 habitantes, sendo 11.478 (56%) domiciliados na 

área rural e 8.984 (44%) na área urbana (IBGE, 2009). Para Laje foram computados 21.108 

habitantes, com a concentração de 15.076 (71,4%), domicílios na área rural (SESAB, 2005; 

IGBE, 2007). 

         Para efeito da amostra desse estudo, captar-se-á 532 nascimentos ocorridos nas 

maternidades públicas destes municípios entre março de 2005 a outubro de 2006 que 

constituíram uma coorte dinâmica acompanhada por um período de dois anos, com 

finalização do acompanhamento em outubro de 2008. Esta amostra tem um poder (1-β) de 

93,5%, 99% e 83,5% de detectar, respectivamente, as medianas de duração do aleitamento 

materno exclusivo, total e misto complementado. Esse cálculo tomará como base, 

respectivamente, a média do aleitamento materno exclusivo no primeiro mês de X = 22,96 

(DP 11,21) e sexto mês X = 77,37 (DP 65,31); do aleitamento total a média no 12º mês de X = 

                                                           

1 Projeto desenvolvido pela Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia.  Financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Processo nº 505971/04-6, Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição 
Região Nordeste II/MS e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). 



278,0 (DP 13,21) e no 24º mês de X = 419,53 (DP 248,25); e para o aleitamento misto, a 

média de 113,36 dias (DP 79,4) para o 6º mês e de 244,48 (DP 220,55) para o 24º mês. Todos 

os cálculos levarão em consideração o nível de significância (α) de 5% para testes bicaudais. 

 

Parecer ético 

 

         O protocolo do estudo obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia (Parecer n° 74/2005), 

conforme determina a Resolução N° 196 sobre a pesquisa envolvendo seres humanos do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (Anexo 01). 

 

O consentimento informado 

 

          As mães serão informadas dos objetivos do estudo e convidadas a participar. Aquela 

que concordar com a sua participação e a de seu filho (a) assinará o termo de consentimento 

livre e esclarecido, a analfabeta o fez por meio da impressão digital. Esse consentimento foi 

uma condição para participação da mãe e da criança no estudo (Anexo 02).  

 

Critérios de inclusão 

 



          Serão incluídas no estudo, crianças isentas de defeitos de conformação da cavidade oral 

que impedissem a sucção, residentes na área urbana e rural dos municípios de Laje e Mutuípe.  

 

Produção de dados e logística de campo  

  

          A coleta de dados nesse estudo atenderá ao caráter dinâmico de um desenho de coorte 

conforme representado na Figura 2.  

          As variáveis antropométricas serão representadas pelo peso ao nascer, peso materno 

pré-gestacional e pós-parto e pela altura materna. O peso de nascimento da criança será obtido 

nas maternidades dos municípios, utilizando-se de balança microeletrônica, marca Fillizola, 

modelo E-150/3P, com precisão de 10g. O peso pós-parto e a altura materna serão obtidos na 

maternidade, no momento da alta hospitalar. Para a medição do peso usar-se-á balança 

eletrônica, marca Filizola, modelo E-150/3P, com capacidade para 150kg e precisão de 100g e 

estadiômetro, marca Leicester Height Measure, com a leitura realizada no milímetro mais 

próximo, respectivamente. O peso pré-gravídico será referido pela puérpera. As aferições 

serão procedidas conforme as técnicas descritas por Lohman et al. (1998). Para a classificação 

do estado antropométrico materno pré e pós-gestacional, adotar-se-ão os pontos de corte da 

Organização Mundial de Saúde (1998).  

           A coleta de dados sobre as características sócio-demográficas, ambientais e biológico-

obstétricas maternas ocorrerão no primeiro mês de vida da criança no domicilio da família. 

Informações sobre o consumo alimentar de 24h também serão obtidas nesta visita. As 

informações serão coletadas por nutricionistas treinadas e registradas em instrumentos 

padronizados (Anexos 03, 04, 05, 06, 07).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Esquema da logística de produção de dados durante o seguimento. 

           

          Do segundo ao sexto mês de vida, as informações sobre o consumo de leite materno e 

de outros alimentos serão fornecidas mensalmente pelas mães durante a consulta (previamente 

agendada) com a equipe do projeto na Unidade Básica de Saúde dos municípios e, a partir daí 

semestralmente até os 24 meses de vida da criança. Em cada uma dessas etapas será realizada 

aconselhamento nutricional sobre alimentação saudável para o grupo materno-infantil 

conforme diretrizes voltadas para este grupo, bem como quanto à prática da amamentação 

(figura 2) (BRASIL/OPAS, 2002; Ministério da Saúde, 2005). Se, por qualquer motivo, a mãe 

não comparecer à consulta, o nutricionista responsável fará a coleta das informações no 

domicílio da criança. 
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(coleta em domicílio) 

- Coleta de dados 
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Aconselhamento quanto à alimentação saudável do lactente e da lactante, 

bem como quanto à prática do aleitamento materno. 



          Ao término do seguimento, realizar-se-á a produção de dados qualitativos referentes aos 

condicionantes sócio-culturais e sobre as práticas e saberes que se relacionam com a 

determinação e consecução da adoção e prática da amamentação nos dois primeiros anos de 

vida da criança (figura 2). Para isso, serão utilizadas as técnicas da entrevista semi-estruturada 

ou aberta e do grupo focal. 

          A técnica da entrevista semi-estruturada ou aberta possibilita o detalhamento da questão 

investigada e formulação mais precisa dos conceitos relacionados. Em relação a sua 

estruturação o entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem liberdade para discorrer 

sobre o tema sugerido. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. As 

perguntas são respondidas dentro de uma conversação informal. A interferência do 

entrevistador deve ser a mínima possível, este deve assumir uma postura de ouvinte e apenas 

em caso de extrema necessidade, ou para evitar o término precoce da entrevista, pode 

interromper a fala do informante (Minayo, 2000).  

          Já a técnica do grupo focal tem sido usada na área da saúde, em virtude da facilidade de 

obtenção dos dados, já que a discussão deve ser centrada em um tema específico, com um 

nível maior de profundidade, em um curto período de tempo. Essa técnica foi aplicada, pela 

primeira vez, no campo das ciências sociais, pois, por meio dela, torna-se possível analisar as 

características psicológicas e culturais dos participantes, além de possibilitar a expressão de 

crenças, valores, atitudes e representações sociais em ambiente permissivo e não 

constrangedor (Barona-Vilar et al., 2007). 

          Preocupar-se-á precipuamente em registrar as manifestações por meio das respostas dos 

sujeitos (mães), circunscrevendo a subjetividade das falas mediante a presença de um 

observador do grupo focal que se encarregou de registrar as informações verbais e não-verbais 

expressas pelas participantes. As informações verbais serão coletadas utilizando-se de um 

gravador, enquanto que as não-verbais descritas em diário de campo. Ambas as técnicas 



metodológicas foram aplicadas conforme experiência obtida nesse campo a partir de 

participação em estudos de abordagem metodológica semelhante (Santos e Silva, 2007; 

Freitas et. al., 2007). 

          Serão constituídos quatro grupos focais no período de julho de 2008, cada um 

envolvendo oito mães, sendo dois grupos da área rural e dois da área urbana. 

          As entrevistas semi-estruturadas e o grupo focal serão realizados com mães segundo os 

critérios de escolha estabelecidos previamente com base nos diferentes tipos de regime 

alimentar adotados nos dois primeiros anos de vida da criança, a saber: a) mães que não 

amamentaram ao peito; b) aquelas que conseguiram amamentar ao peito, porém, em um 

período menor de seis meses; c) com mães que conseguiram amamentar exclusivamente seus 

filhos até os seis meses; d) com aquelas que amamentaram seus filhos por dois anos. Dada à 

natureza da abordagem qualitativa, a escolha das mães atenderá aos critérios acima descritos.  

          Ainda no que tange à entrevista semi-estruturada, será dada a atenção quanto ao 

aprofundamento e abrangência da compreensão acerca do objeto, entendendo como o número 

adequado de entrevistas aquele capaz de refletir a totalidade nas suas dimensões. Assim, será 

adotado o critério de saturação proposto por Fontanella et al., (2008). 

 

Atendimento aos pressupostos éticos 

 

          Serão distribuídas às mães cartilhas contendo orientações sobre a alimentação da 

criança nos dois primeiros anos de vida, segundo o preconizado pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL/OPAS, 2002) e sobre a alimentação da lactante (Ministério da Saúde, 2005).  

Questões básicas sobre higiene dos alimentos, do domicílio e pessoal constarão também desta 



cartilha. Em cada consulta serão reforçadas as recomendações sobre a alimentação saudável 

nos dois primeiros anos de vida (BRASIL/OPAS, 2002), enfatizando o consumo do 

aleitamento materno e o oferecimento dos alimentos complementares em época oportuna. 

Caso a criança ou a lactante apresente algum problema de saúde, a equipe os fará o 

encaminhamento para atendimento nos serviços de saúde dos municípios. 

 

Definição de variáveis – abordagem quantitativa 

 

          As variáveis dependentes ou de desfecho serão representadas pelos seguintes tipos de 

regimes de aleitamento materno, a saber: (a) aleitamento materno exclusivo, definido como 

a situação em que a criança se alimenta exclusivamente de leite materno e não ingere nenhum 

outro tipo de líquido ou sólido, nem água, sendo permitido apenas vacinas, gotas de xarope, 

vitaminas, sais minerais ou medicamentos. Esse regime alimentar deve ser praticado até os 

seis meses de vida da criança (WHO, 2007); (b) aleitamento misto complementado, que 

representa o padrão alimentar em que a criança recebe leite materno, leite de vaca ou similar e 

consome outros alimentos. Esse regime alimentar não encontra definição dentre aqueles 

nomeados pela OMS, mas será considerada neste estudo por ser adotado com muita 

freqüência em muitas regiões do Brasil, inclusive no nordeste; (c) aleitamento materno 

predominante consiste no regime alimentar em que o leite materno é a principal fonte de 

nutrientes para criança, acompanhado somente por líquidos, a exemplo do chá e água, (d) 

aleitamento materno complementado a criança consome o leite materno e faz uso de outros 

alimentos, exceto leite de vaca (WHO, 2007); (e) Aleitamento misto caracteriza o padrão 

alimentar em que a criança recebe leite materno e leite de vaca ou similar, podendo ou não 

estar consumindo outros alimentos; (f) aleitamento materno total, compreendido como o 



tempo em que a criança recebe o leite materno, independente de estar consumindo qualquer 

outro tipo de alimento, inclusive leite de vaca (WHO, 2007).  

          Em estudo de seguimento é possível captar as mudanças processadas no regime 

alimentar da criança com todo o dinamismo que este evento encerra. Assim, uma criança pode 

mudar de um regime alimentar no momento de um contato com o serviço de saúde e depois 

voltar para o regime anterior. Se esta condição ocorrer para as crianças acompanhadas neste 

estudo dentro do espaço entre as visitas (até 30 dias), este regime alimentar será assumido 

para aquele período. 

           As variáveis independentes descritas a seguir, estão categorizadas adotando-se pontos 

de corte segundo a distribuição na base de dados deste estudo ou adotando-se as referências 

clássicas disponíveis na literatura sobre condições que conferem risco para o oferecimento de 

alimentos diferentes do leite materno no esquema alimentar da criança.  

          Assim, o tratamento das variáveis, inclui a codificação zero (0) para expressar proteção 

e um (1) para o risco. Neste sentido, as variáveis independentes são representadas pela 

escolaridade materna [Até 7 anos de estudo (1) e 8 anos de estudo ou + (0)]; trabalho materno 

depois do parto fora do domicílio [sim (1) e não (0)]; idade materna [<20 anos (1) e ≥ 20 anos 

(0)]; sexo da criança [feminino (1) e masculino (2)]; índice de condições de moradia 

[inadequado (1) e adequado (0)]; área de residência [urbana (1) e rural (0)]; cor da pele 

materna [preta (1) e não preta (0)]; realização de pré-natal [não (1) e sim (0)]; tipo de parto 

[cesárea (1) e vaginal (0)];  tempo de gestação [recém nascido pré-termo (1) e recém nascido 

a termo (0)]; peso ao nascer [< 3.000g (1) e ≥ 3.000g (0)]; peso materno pré-gravídico [< 

45kg (1) e ≥ 45kg (0)]; peso materno pós-parto [< 58kg (1) e ≥ 58kg (0)]; altura materna [< 

150cm (1) e ≥ 150cm (0)]; pelas variáveis referentes ao estado antropométrico pré e pós-

gestacional, as quais foram categorizadas em excesso de peso (representada pelo estado de 

baixo peso e eutrofia) e não excesso de peso (representado pelo sobrepeso e obesidade), 



assim, tem-se que estado antropométrico materno pré-gestacional [excesso de peso (1) e não 

excesso de peso (0)] e estado antropométrico materno pós-parto [excesso de peso (1) e não 

excesso de peso (0)]. 

 

Perdas de Seguimento 

 

           O teste χ2 (qui-quadrado de Pearson) será utilizado para comparar as proporções entre 

os grupos perdidos e os seguidos em cada fase do acompanhamento em relação às variáveis 

ligadas diretamente a mãe e a criança, como escolaridade materna, idade gestacional, 

realização de pré-natal, tipo de parto, área de residência, sexo da criança, peso ao nascer e os 

tipos de regime alimentar. 

 

Análise de dados 

           

        Utilizar-se-á na análise dos dados produzidos neste estudo a abordagem quali-

quantitativa com o objetivo de melhor apreender o objeto de interesse. 

           A combinação de metodologias quali/quantitativa na análise de dados permite estudar 

o objeto de interesse de uma maneira mais ampliada e alcançar um entendimento mais 

aprofundado dos conhecimentos e das relações existentes entre as variáveis estudadas, 

enfatizando-se a contribuição da complementaridade de ambas as abordagens (Minayo, 2000). 



           No que tange à abordagem quantitativa será utilizada a proporção para descrever as 

características sócio-ambientais, demográficas, biológico-obstétricas e antropométricas da 

população do estudo. 

          Neste estudo o evento de interesse será definido como o tempo decorrido do nascimento 

até o aparecimento do desfecho. Adotar-se-á a escala de medida de tempo em dias.  Assim, o 

aleitamento materno exclusivo será caracterizado pelo oferecimento exclusivo do leite 

materno à criança, não sendo permitido qualquer outro alimento diferente do leite materno à 

criança, nem mesmo água. Situação diferente desta definição sugerirá o término do evento.  O 

aleitamento misto complementado será caracterizado pelo consumo do leite de vaca, 

associado ao leite materno e a outros alimentos. Quando o leite materno for excluído do 

esquema alimentar da criança o evento dar-se-á por encerrado. E, o aleitamento materno total 

será entendido pelo consumo do leite materno em qualquer regime, quando este for excluído 

do cardápio da criança, o evento será dado por terminado.  

        As curvas da duração do aleitamento materno serão realizadas utilizando-se a técnica 

estatística da análise de sobrevivência por meio do método não paramétrico de Kaplan-Meier 

(Kaplan-Meier, 1958) para identificar a proporção de crianças aleitadas ao longo do tempo.   

         A associação entre as variáveis de exposição e os riscos de interrupção dos diferentes 

regimes do aleitamento materno em estudo será avaliada por meio da regressão 

semiparamétrica de Cox e interpretada pela razão de risco (HR) (medida de associação) e o 

intervalo de confiança de 95%, (confiabilidade da estimativa), parâmetros gerados por esta 

técnica estatística.  

          Para a aplicação desta técnica, alguns passos preliminares deverão ser adotados. 

Primeiramente, analisar-se-á o comportamento da variável resposta ao fim da exposição no 

tempo, como segue: (i) Para cada criança será caracterizada a situação da sobrevivência, 



também denominado de falha, interpretada pelo tempo decorrido entre o nascimento (tempo 

inicial de observação) até a ocorrência do evento de interesse (fim do aleitamento materno 

exclusivo, fim do aleitamento misto complementado e fim do aleitamento total); (ii) Para cada 

criança será caracterizada a situação de censura, interpretada quando o evento de interesse 

não ocorrer até o final da observação ou pela perda da criança durante o seguimento.  

          Em seguida preceder-se-á com o cálculo da estimativa da proporcionalidade dos riscos 

acumulados, pressuposto para aplicação da técnica da regressão de Cox. Para tanto adotar-se-

á o método gráfico descritivo e o nível de significância menor do que 5% para rejeição da 

hipótese de que os riscos são proporcionais (Colosimo et alii., 2006). Curvas não paralelas 

indicam desvios da suposição de risco proporcionais e não apresentam diferenças 

aproximadamente constantes no tempo. E, finalmente será avaliada a diferença entre os 

estratos das variáveis independentes adotando-se o teste log rank proposto por Mantel 

(Mantel, 1966) na análise bivariada, gerado a partir técnica estatística de Kaplan-Meier. Neste 

estágio as variáveis cujas associações mostrarem o valor de p<0,20 serão candidatas a 

integrarem o modelo de regressão de Cox. Destaca-se que as variáveis que não atenderam ao 

critério da proporcionalidade do risco serão excluídas da regressão multivariada de Cox, ainda 

que atendam ao critério do valor de p<0,20 nesta análise.  Serão realizados modelos de 

Regressão de Cox para cada regime de aleitamento materno a ser investigado.  

        Para a construção do banco de dados e análises estatísticas serão utilizados os Softwares 

Epiinfo versão 6.04 e Stata® versão 10.0. 

        No tocante à análise qualitativa, esta abarcará os significados, crenças, aspirações e 

atitudes sobre o aleitamento materno externalizados nas narrativas das mães. 

        Dentre os modelos de entrevista em profundidade existentes, a entrevista narrativa, 

definida como técnica que busca reconstruir acontecimentos sociais a partir das histórias 



narradas dos informantes, foi adotada por permitir ao entrevistado relembrar o que ocorreu, 

fornecendo uma sequência para sua experiência, ajudando a encontrar explicações para os 

fatos e eventos e, por fim, modelando os acontecimentos que compõem a vida individual e 

social atribuindo sentido às experiências (Jovchelovitch et alii., 2002). 

          O produto empírico obtido da entrevista narrativa será avaliado sob a ótica da análise 

temática (Jovchelovitch et alii., 2002), considerada pertinente para o presente estudo visto que 

constitui em interpretação das entrevistas narradas, juntando estruturas de importância dos 

informantes com as do entrevistador, o que remete ao conceito de “fusão de horizontes” 

presente na teoria hermenêutica (Casal, 1996). 

          A célebre metáfora “fusão de horizontes”, tomada aqui como conceito, refere-se à idéia 

de receptividade para acolher outras tradições e culturas. Esse princípio mostra que, ao se 

debruçar sobre o texto narrativo do informante, uma tarefa se ergue: os mundos do intérprete 

e do interpretado, ambos mergulhados em um contexto histórico de culturas e tradições, 

mediados por uma efusão de símbolos supostamente distintos, precisam se tornar 

complementares e minimamente dialógicos (Casal, 1996).  

           As categorias empíricas ou temáticas que serão abordadas na análise temática para 

compreensão de aspectos complexos imbricados na relação social e na produção simbólica a 

que se vincula o fenômeno estudado, a saber: a) importância do aleitamento materno; b) a 

decisão de amamentar; c) suporte social e familiar; d) vivenciando a amamentação: 

dificuldades e desafios (Machado e Bosi, 2008; Braga et al., 2008). 
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