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INTRODUÇÃO:
O leite materno (LM) é indicado exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida
(1,2). Nesse período, o LM possui os nutrientes necessários para o desenvolvimento e
crescimento plenos da criança e proteção contra doenças infecciosas (2,3). Além disso,
a amamentação exclusiva durante o primeiro semestre também implica benefícios a
longo prazo (4).
OBJETIVOS:
Avaliar a prevalência de aleitamento materno (AM) e aleitamento materno
exclusivo (AME) em pacientes de um ambulatório de pediatria, além de analisar os
motivos da não exclusividade do aleitamento.
MÉTODOS:
Estudo descritivo transversal composto por amostra de pacientes de até 6
meses de idade do ambulatório de pediatria do Hospital Universitário de Canoas, Rio
Grande do Sul. Aplicou-se um questionário de múltipla escolha respondido pelos pais
dos pacientes com perguntas referentes à alimentação da criança no dia anterior a
participação na pesquisa. Os dados foram analisados estatisticamente através do
Software R. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos, CAAE 11451519.6.0000.5349, parecer 3.361.784.
RESULTADOS:
A amostra foi composta por 66 crianças, com idade média de 2,27 meses e
maioria (53%; 35) do sexo masculino. O peso médio ao nascer foi 2730 gramas e o tipo
de parto mais comum foi o cesáreo, em 54,5% (36) dos casos. O número médio de
filhos encontrado entre os pais respondentes da pesquisa foi de 1,8. Acerca do grau de
escolaridade, a maioria, que correspondeu a 28,8% (19), possuía ensino médio
completo e a minoria, 10,6% (7), possuía ensino superior completo.
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CONCLUSÃO:
Concluiu-se que, nesta população, a prevalência de AM foi de 51,5% enquanto
que a de AME foi de 39,3%. Este dado é semelhante aos encontrados na literatura que
mostram uma taxa de AME de 41% no Brasil e de 38,2% no Rio Grande do Sul. Os
motivos mais comuns da não exclusividade do aleitamento foram a introdução precoce
de líquidos e o uso concomitante ao AM de fórmulas infantis.
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