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RESUMO

Objetivo: Avaliar a infl uência do aleitamento materno 
sobre o estado nutricional de crianças e adolescentes parti-
cipantes do Projeto Nutrir.

Métodos: Estudo transversal com 814 crianças e ado-
lescentes de três instituições de ensino no Município de 
Cascavel (PR). Aplicou-se um questionário com perguntas 
sobre aleitamento materno, renda familiar e planejamento da 
gravidez. Realizou-se avaliação nutricional por antropometria e 
defi niram-se os desvios nutricionais de acordo com o índice de 
massa corpórea para a idade e com os critérios de classifi cação 
e padrões de referência propostos pelo CDC em 2000.

Resultados: A média de idade das crianças incluídas no 
estudo foi de 9,8±2,5 anos e mediana de 9,6 anos. Foram 
observadas 68 (8,4%) crianças desnutridas e 145 (17,8%) 
com excesso de peso, das quais 84 (10,3%) apresentavam 
sobrepeso e 61 (7,5%) eram obesas. Quanto ao planejamento 
da gravidez, 493 (61,7%) mães relataram ter sido planejada. 
Apesar do baixo índice de planejamento da gravidez, 743 
(93,6%) crianças receberam aleitamento materno, das quais 
336 (45,2%) amamentaram por mais de seis meses. Não houve 
relação signifi cante entre presença e tempo de aleitamento 
materno e estado nutricional atual da criança. Crianças de 
baixa renda foram amamentadas por mais tempo comparadas 
a crianças da classe de renda média/alta (p=0,015).

Conclusões: As crianças e adolescentes estudados não 
tiveram seu estado nutricional infl uenciado pela presença ou 
tempo de aleitamento materno. É possível que se a análise fosse 
estendida até a idade pré-escolar, a infl uência do aleitamento 
materno, bem como o tempo de aleitamento materno, a idade 
e o tipo de alimentos introduzidos no período do desmame 
apresentassem maior infl uência sobre o estado nutricional.

Palavras- chave: Aleitamento materno, estado nutricio-
nal, renda familiar, planejamento familiar.

ABSTRACT

Objective: To evaluate the infl uence of breastfeeding on 
the nutritional status of children and adolescents participa-
ting in the Nutrir Project, in Cascavel (PR).

Methods: This cross-sectional study enrolled 814 chil-
dren and adolescents from three teaching institutions in 
Cascavel (PR). A questionnaire regarding demographical, 
social, economical and nutritional variables was applied to 
participants. Nutritional evaluation was carried out by an-
thropometry. The nutritional status was defi ned according 
to mass body index for age and the classifi cation criteria 
and reference standards proposed by CDC in 2000.

Results: The mean age of the children included in the 
study was 9.8±2.5 years old, with a median of 9.6 years. 
Malnutrition was observed in 68 (8.4%) patients and 
overweight in 145 (17.8%), of which 84 (10.3%) were 
fat and 61 (7.5%) obese. Regarding pregnancy planning, 
493 (61.7%) mothers reported that they had planned 
their pregnancy. Despite the high rate of unplanned 
pregnancies, 743 (93,6%) mothers breastfed their infants, 
of which 336 (45,20%) for over six months. There was 
not a signifi cant association between the occurrence of 
breastfeeding or its duration and the current nutritional 
condition of the children. Low-income children were 
breastfed for longer periods compared to middle/upper-
class patients (p=0.015).

Conclusions: Breastfeeding did not interfere on nutri-
tional status of the children and adolescents studied here. 
This research could have presented different results if the 
studied age included pre-school children.

Key-words: Breastfeeding, nutritional condition, family 
income, family planning.
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Introdução

O leite materno é indiscutivelmente o alimento ideal 
para o recém-nascido, devido a seus benefícios imunoló-
gicos e nutricionais que contribuem para o crescimento e 
desenvolvimento saudáveis(1). O ato de amamentar também 
exerce infl uência emocional e biológica sobre a saúde das 
mães(2). Balaban e Silva(3) defi nem o leite materno como 
uma continuação da nutrição que o lactente recebeu na 
vida intra-uterina.

As vantagens da amamentação se estendem por toda 
a vida, ao atuar como agente imunizador e diminuir o 
risco de ocorrência de doenças alérgicas e respiratórias, 
além de acalentar no sentido psicológico(3). O lactente que 
recebe leite materno terá menos chance de desenvolver 
diabetes, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares(4). 
Marcondes et al(5) afi rmam que o leite materno também 
proporciona as condições ideais para a troca de afeto entre 
mãe e fi lho.

A Organização Mundial da Saúde (OMS)(6) recomenda 
que os lactentes sejam alimentados exclusivamente com 
leite materno até os seis meses de idade. A partir dessa 
idade, as necessidades nutricionais aumentam e deve-se 
incluir na dieta alimentos complementares balanceados, 
porém a amamentação deve ser incentivada até dois anos 
ou mais(7). Essa posição é defendida não só devido aos 
benefícios para o lactente, mas também pelos aspectos 
físicos e psicológicos maternos, além dos fatores socio-
econômicos(8).

Os alimentos sólidos são introduzidos na dieta da criança 
em torno dos seis meses de vida, quando se inicia a fase do 
desmame(9). Esse processo pode ocorrer precocemente, fazendo 
com que a amamentação deixe de ser exclusiva, o que pode 
decorrer de defi ciência orgânica da mãe, problemas com o 
bebê e infl uência de terceiros, entre outros motivos alegados 
pelas mães para interromper a amamentação(10).

Percegoni et al(11) citam que o desmame precoce, principal-
mente em população de baixa condição socioeconômica, deixa a 
criança exposta a riscos de desnutrição e infecção e compromete 
seu crescimento e qualidade de vida. Giugliano e Carneiro(12) 
afi rmam que o desmame e a introdução inadequada de alimen-
tos, sem classifi car o nível socioeconômico, podem desencadear 
obesidade, que pode se iniciar em qualquer idade.

Nesse contexto, o presente trabalho teve como principal 
objetivo avaliar a infl uência do aleitamento materno sobre 
o estado nutricional de crianças e adolescentes participantes 
do Projeto Nutrir.

Métodos

Esta pesquisa faz parte do Projeto Nutrir. Trata-se de um 
projeto de extensão universitária que realiza avaliação, moni-
toramento e educação nutricional de crianças e adolescentes em 
instituições de ensino no Município de Cascavel (PR). O estudo 
foi realizado em três instituições de ensino, uma particular e duas 
fi lantrópicas, por meio de um questionário enviado aos pais ou 
responsáveis com perguntas sobre o aleitamento materno.

Foram incluídas no estudo crianças de cinco a 14 anos de 
idade, matriculadas nas instituições de ensino selecionadas, 
totalizando uma amostra de 814 crianças. Foram excluídas 
aquelas que trouxeram o questionário mal-respondido, no 
qual houve dúvida de interpretação da resposta, e aquelas com 
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, além das que 
não trouxeram o termo de consentimento livre esclarecido 
devidamente assinado pelos pais ou responsáveis.

Os dados sobre o aleitamento materno foram coletados por 
meio de questionário enviado aos pais ou responsáveis, com 
questões sobre a duração do aleitamento materno. O tempo 
mínimo para considerar que a criança recebeu aleitamento 
materno foi de uma semana. Além das questões sobre o 
aleitamento materno, havia perguntas sobre planejamento 
da gravidez e dados socioeconômicos da família.

A avaliação nutricional das crianças foi realizada por meio 
das medidas antropométricas: peso e altura. Utilizou-se o 
padrão de referência proposto pelo Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC)(13) em 2000 para crianças e adolescentes, 
de acordo com o sexo e a idade. Para o diagnóstico nutricio-
nal, foi utilizado o índice de massa corporal (IMC), consi-
derando-se o valor inferior ao percentil 5 como desnutrição, 
aquele acima do percentil 5 e abaixo do 85 como eutrofi a, o 
valor entre o percentil 85 e 95 como sobrepeso e o igual ou 
superior ao percentil 95 como obesidade.

Foram consideradas como de baixa renda as crianças ma-
triculadas nas instituições de ensino fi lantrópicas localizadas 
na periferia da cidade, que relataram renda familiar de até 
um salário mínimo. Consideraram-se crianças de média/alta 
renda aquelas matriculadas na instituição de ensino particu-
lar, localizada na região central da cidade.

O termo de consentimento foi enviado aos pais, com in-
formações sobre o projeto e o pedido de autorização para a 
participação das crianças no estudo. Este projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, Cascavel (PR).

Para a tabulação e análise de dados, fez-se uso do programa 
EpiInfo versão 6.02. Para a análise estatística, utilizou-se o teste 
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do qui-quadrado para estudar possíveis associações entre as 
variáveis categóricas, fi xando-se o nível de rejeição da hipótese 
de nulidade em 0,05. Para avaliar os riscos associados à ama-
mentação foi calculada a odds ratio (razão de chances) de cada 
variável. Se igual a 1,0, considerou-se como nulo o efeito da 
variável; acima de 1,0, defi niu-se associação de risco e, abaixo 
de 1,0, o efeito protetor. O intervalo de confi ança de 95% foi 
calculado para ratifi car se houve risco ou proteção.

Resultados

O presente estudo buscou dados sobre o aleitamento ma-
terno de 814 crianças com média de idade de 9,8±2,5 anos e 
mediana de 9,6 anos, sendo 424 (52,1%) do sexo masculino 
e 390 (47,9%) do feminino. Do total de crianças envolvi-
das no projeto, 452 (55,5%) apresentavam baixa renda e 
362 (44,5%) média/alta renda. Participaram 362 (44,5%) 
crianças da escola particular, 293 (36%) de uma das escolas 

Tabela 1 – Número e porcentagem de crianças, segundo 
tempo de aleitamento materno

Tempo de aleitamento n %
Uma semana – 2,9 meses 225 30,3

3 – 5,9 meses 182 24,5

6 – 11,9 meses 159 21,4

12 meses ou mais 177 23,8

Total 743 100

Tabela 2 – Estado nutricional das crianças incluídas no estudo, segundo o aleitamento materno (AM)

Estado nutricional
Presença de AM Ausência de AM Total

n % n % n %
Eutrófi co 628 94,0% 41 6,0% 669 100
Desnutrido 60 88,2% 8 11,8% 68 100
Obeso 55 96,5% 2 3,5% 57 100
Total 743 93,6% 51 6,4% 794

Tabela 3 – Distribuição das crianças incluídas no estudo, segundo o estado nutricional e o tempo de aleitamento materno (AM)

Estado nutricional 
AM até seis meses AM por mais de seis meses Total

n % n %  
Eutrófi co 344 54,8 284 45,2 628
Desnutrido 33 55,0 27 45,0 60

Obeso 30 54,5 25 45,5 55

Total 407 54,8 336 45,2 743

fi lantrópicas e 159 (19,5%) da outra. Em relação ao estado 
nutricional das crianças, 68 (8,4%) foram classifi cadas como 
desnutridas e 145 (17,8%) com excesso de peso. Destas, 84 
(10,3%) apresentavam sobrepeso e 61 (7,5%) eram obesas.

Na avaliação do planejamento da gravidez, foram obtidas 
799 respostas: 493 (61,7%) mães relataram ter planejado 
a gravidez. Com relação ao aleitamento materno, do total 
de 794 respostas, 743 (93,6%) amamentaram os fi lhos por 
pelo menos uma semana. Na Tabela 1 estão apresentados o 
número e a porcentagem de crianças que foram amamentadas 
por pelo menos uma semana de vida. A análise desses dados 
mostra que 407 (54,8%) crianças receberam leite materno 
por tempo inferior a seis meses e apenas 336 (45,2 %) foram 
amamentadas além dos seis meses.

A análise da variável amamentação em relação à desnutri-
ção e obesidade (Tabelas 2 e 5) mostrou que, entre as crianças 
desnutridas, 60 (88,2%) receberam leite materno (p=0,13) 
e, entre as obesas, 55 (96,5%) receberam leite materno 
(p=0,92), o que não indicou associação entre aleitamento 
materno e estado nutricional atual das crianças avaliadas, bem 
como entre o tempo de amamentação e o estado nutricional, 
conforme pode-se observar na Tabela 3 (p=0,49).

Na Tabela 4, nota-se que, das 415 crianças pertencentes a 
famílias de baixa renda, 204 (49,2%) foram amamentadas por 
mais de seis meses, comparadas a 132 (40,2%) pertencentes 
a famílias de renda mais elevada. Observou-se associação 
estatisticamente signifi cante entre renda familiar e tempo de 
amamentação (p=0,015): as crianças de baixa renda foram ama-
mentadas por mais tempo do que as de média/alta renda.
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Na análise dos fatores associados à presença e ao tempo 
de aleitamento materno (Tabela 5), não foram encontradas 
associações signifi cantes entre desnutrição ou obesidade e 
planejamento da gravidez. Encontrou-se associação entre 
tempo de amamentação e baixa renda familiar (OR=0,70; 
IC=0,51-0,95), sendo que as crianças de baixa renda foram 
amamentadas por mais tempo comparadas às de média/alta 
renda. Ainda de acordo com a Tabela 5, não houve associação 
entre o aleitamento materno e a desnutrição, pois, apesar de 
a odds ratio de 1,83 indicar a falta de aleitamento como fator 
de risco para a desnutrição, não houve signifi cância estatística 
(p=0,13; IC=0,76-4,28).

A análise da associação entre a renda familiar e o aleita-
mento materno mostrou que, das 436 crianças de baixa renda, 
403 (92,4%) foram amamentadas e, dentre as 358 crianças per-
tencentes a famílias de média/alta renda, 333 (93,0%) receberam 
leite materno, o que não indica associação entre renda familiar 
e amamentação (p=0,75; OR=0,92; IC=0,51-1,63).

Discussão

Com base na avaliação antropométrica, verifi cou-se que 
a prevalência de obesidade foi maior que a de desnutrição, o 
que mostra a presença de transição nutricional em Cascavel. 
Abrantes, Lamounier e Colosimo(14), em pesquisa que avaliou 

a prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adoles-
centes brasileiros, encontraram 10,9% de sobrepeso e 7,3% 
de obesidade, valores muito próximos aos resultados obtidos 
no presente estudo. Dados recentes evidenciam o aumento 
crescente de crianças e adolescentes com excesso de peso na 
população brasileira.

A porcentagem de crianças amamentadas (93,7% das 
crianças avaliadas) foi superior à porcentagem de mães que 
planejaram a gravidez (61,7%), o que indica que, apesar do 
não-planejamento da gestação, esse fator não interferiu na 
presença do aleitamento materno.

Conforme a recomendação da Organização Mundial da 
Saúde, que propõe que o aleitamento materno seja exclusivo 
até os seis meses e que o aleitamento parcial se prolongue por 
dois anos ou mais(6), notou-se que quase metade das crianças 
avaliadas neste estudo (45,2%) recebeu leite materno por seis 
meses ou mais. No entanto, não se analisou se o aleitamento 
materno foi exclusivo até os seis meses, bem como a idade 
de introdução da alimentação complementar.

Caldeira e Goulart(15), em estudo referente à situação do 
aleitamento materno na cidade de Montes Claros (MG), 
constataram que, até o fi nal do primeiro mês de vida, 48% 
das crianças eram amamentadas e, aos quatro meses, apenas 
8% continuavam recebendo leite materno. Silva e Souza(16), 
em trabalho sobre aleitamento materno em Lins (SP), en-

Tabela 4 – Distribuição de crianças estudadas segundo o tempo de amamentação (AM) e renda familiar

Nível AM < 6 meses AM > 6 meses Total
n % n %  

Baixa renda 211 50,8% 204 49,2% 415
Alta renda 196 59,8% 132 40,2% 328
Total 407  54,8% 336  45,2% 743

Tabela 5 – Fatores associados à presença e ao tempo de aleitamento materno

Variáveis Odds Ratio p Intervalo de 
confi ança de 95%

Presença de aleitamento materno
Desnutrição
Obesidade
Baixa renda familiar
Planejamento da gravidez
Tempo de amamentação
Desnutrição
Obesidade
Baixa renda familiar
Planejamento da gravidez

1,83
0,93
0,92
0,68

0,99
1,01
0,70
0,99

0,13
0,92
0,75
0,20

0,98
0,96

0,015
0,95

0,76–4,28
0,28–2,91
0,51–1,63
0,36–1,27

0,56–1,75
0,56–1,83
0,51–0,95
0,72–1,35
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contraram prevalência de 61,1% de aleitamento materno 
exclusivo aos quatro meses de idade. Giugliani et al(17), ao 
avaliarem o conhecimento materno sobre amamentação e 
fatores associados em cem mães residentes em Porto Ale-
gre (RS), verifi caram que 50% das mães interromperam a 
amamentação antes do quarto mês de vida do bebê. Assim, 
conclui-se que, em Cascavel (PR), as médias referentes ao 
tempo de amamentação foram superiores às encontradas nas 
citações anteriores, o que se considerou como um resultado 
positivo. Tal resultado pode ter sofrido infl uência positiva 
da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, implantada no 
Hospital Universitário da cidade.

Não houve associação entre obesidade e amamentação, o 
que sugere que outros fatores podem estar envolvidos, tais 
como alimentação atual e inatividade física das crianças. 
Por outro lado, não foi estudado se a lactação foi exclusiva, 
bem como a idade da introdução da alimentação comple-
mentar, o que poderia explicar a não-relação entre aleita-
mento materno e estado nutricional das crianças. Balaban 
e Silva(3), ao analisarem o efeito protetor do aleitamento 
materno sobre a obesidade infantil, referem que vários 
estudos epidemiológicos mostram resultados controversos. 
Fomon et al(18), em uma coorte com 469 crianças de oito 
anos, não encontraram diferença nos níveis de adiposidade 
em crianças que receberam leite materno e as que receberam 
fórmulas infantis. Kramer(19), ao verifi car adolescentes de 
12 a 18 anos no Canadá, observou um efeito protetor do 
aleitamento materno sobre a obesidade.

Ctenas e Vitolo(20) relatam que crianças amamentadas 
desenvolvem melhor controle do apetite e apresentam com-
posição corporal diferente das alimentadas com outros tipos 
de leite e, portanto, são menos propensas à obesidade na vida 
futura, porém, no presente estudo, não foi encontrado esse 
tipo de associação. É possível que um estudo longitudinal, 
que acompanhasse a criança por maior período de tempo, 
pudesse mostrar resultados diferentes.

Também foi verifi cada a presença de associação entre renda 
familiar e aleitamento materno. Entretanto, a elevada porcen-
tagem de crianças amamentadas tanto nas famílias de baixa 
renda quanto nas de média/alta renda observada no presente 
estudo pode ser considerada um resultado positivo.

Rea et al(21), em pesquisa sobre mulheres americanas que 
amamentam e trabalham, encontraram o mesmo padrão de 
início da amamentação em ambos os grupos, com maior 
incidência de aleitamento materno naquelas de maior renda 
familiar e com educação superior. Bresolin et al(7) observaram 
que mães de alto nível socioeconômico amamentam por mais 
tempo devido à maior valorização dessa prática, por terem 
mais acesso às informações. Nesta casuística, ao contrário das 
citações anteriores, a mãe de baixa renda amamentou por mais 
tempo (p=0,015). As hipóteses levantadas para tal resultado 
relacionam-se a questões estéticas da mãe e/ou a fatores profi s-
sionais relacionados à independência feminina. Por outro lado, 
as mães de baixa renda podem ter amamentado por mais tempo 
devido à cultura local, com sua permanência por mais tempo 
em casa para cuidar da família ou devido ao desemprego.

As crianças e adolescentes participantes deste estudo não 
tiveram seu estado nutricional atual infl uenciado pela pre-
sença ou o tempo de aleitamento materno. Talvez a pesquisa 
pudesse ter resultados diferentes se a faixa etária estudada 
incluísse pré-escolares. É possível que, se a presente análise 
tivesse incluído essa faixa etária, poder-se-ia observar maior 
infl uência do aleitamento materno e sua duração, assim como 
a idade e os tipos de alimento introduzidos no período do 
desmame, no estado nutricional das crianças.
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