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INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é imprescindível para a promoção da saúde
e desenvolvimento saudável da criança. O leite materno previne e controla
morbidades na infância e vida adulta1. Devido sua importância e benefícios, o
incentivo ao aleitamento materno está entre as prioridades nacionais. Por isso, é
preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o aleitamento materno
exclusivo (AME) até o sexto mês de vida com complementação de outros alimentos
apartir do sexto mês até pelo menos dois anos de idade2,3. Outra forma de alimento
para a criança é o aleitamento misto, que consiste na oferta de leite materno e leite
de fórmula. Sabe-se que a administração do aleitamento misto traz sérios problemas
para a saúde e bem-estar da criança, pois estudos associam a dieta com
aleitamento misto ao aumento de diarreias, infecções e déficits nutricionais 4. Diante
dessa realidade, devem-se adotar ações que promovam o AME, sendo os
profissionais de saúde, em especial o Enfermeiro, responsáveis pela implementação
de ações de ações para o empoderamento das mães, a fim de que elas possam ser
autônomas e pró-ativas no processo do cuidar de seus filhos. OBJETIVOS: Dessa
forma, o objetivo do estudo foi realizar análise comparativa das crianças com menos
de quatro meses que realizaram aleitamento materno exclusivo e aleitamento
materno misto. METODOLOGIA: Estudo do tipo epidemiológico, descritivo, com
abordagem quantitativa e delineamento transversal. Utilizaram-se dados disponíveis
no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), contidos no site do DATASUS
referentes as três macrorregiões de saúde do estado do Ceará, respectivamente:
Fortaleza, Sobral, Cariri devidamente registrados conforme indicado pelo Ministério
da Saúde no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011 relacionados ao tipo
de aleitamento materno recebido por crianças até 4 meses de idade. Foram
avaliados os dados relativos às crianças que realizaram aleitamento materno
exclusivo em comparação com as que realizaram aleitamento materno misto. Os
dados foram analisados em relação à frequência absoluta e relativa.
RESULTADOS: Referente à população de crianças registradas no SIAB, entre 2007
a 2011, com faixa etária de até 4 meses de idade, verifica-se um total de 1.801.040
crianças. Dessas, 1.281.580 (71,1%) crianças recebem aleitamento materno

exclusivo e 491.833 (27,3%), recebem amamentação mista. Isto indica que apesar
do número elevado de crianças com AME, ainda existe um relativo contingente de
crianças não são alimentadas de acordo com o preconizado pelo Ministério da
Saúde. Esses dados são alarmantes, pois muitas políticas de incentivo ao AME são
implementadas, no entanto a realidade ainda está longe do que se é preconizado.
CONCLUSÃO: Embora os resultados mostrem-se favoráveis quanto ao índice de
AME em crianças com até 4 meses de idade, ainda é preocupante o número
daqueles que não recebem o AME. Políticas de saúde estão cada dia mais sendo
implementadas, mas ainda há um longo caminho a percorrer até termos índices
satisfatórios de crianças que recebem AME nos primeiros anos de vida. Além das
políticas de saúde, é preciso melhorar a orientação sobre as práticas adequadas da
amamentação, em particular para o primeiro ano de vida, visando à prevenção de
problemas nutricionais, assegurando melhores condições de saúde e qualidade de
vida para a população infantil, e assim, evitando o surgimento de doenças em idades
mais avançadas, muitas delas irreversíveis.
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