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APRESENTAÇÃO

A Pesquisa de Prevalência do Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e

no Distrito Federal realizada por este Ministério no ano de 1999 é um marco na

história do aleitamento materno no pais.

Trata-se do primeiro estudo brasileiro que permite identificar a situação do

aleitamento materno exclusivo e o uso de chupetas e mamadeiras nas 25 capitais

brasileiras estudadas e no Distrito Federal.

Conhecer o quadro epidemiológico do aleitamento no país é de fundamental

importância para o planejamento de ações e definição de intervenções e estratégias

para os diferentes estados brasileiros nessa área.

Os resultados desse estudo mostram, como esperado para um país de

dimensões continentais, que o comportamento dos indicadores de Aleitamento

materno se apresentam bastante diferenciados nos diferentes estados e regiões.

Analisando o comportamento regional observa-se nas capitais da região norte

a maior duração mediana de aleitamento materno, no entanto, o aleitamento

materno exclusivo é pouco praticado nos primeiros meses de vida. Nessa região, a

introdução de água, chás, sucos e mesmo outros alimentos é realizada muito

precocemente.

Por outro lado, apesar do país apresentar estimativas abaixo das

recomendadas de aleitamento materno exclusivo, na região sul observou-se os

melhores índices dessa prática nos primeiros meses de vida, mas por outro lado.

essa região apresentou a menor duração mediana de aleitamento materno do país.

Quando se analisa os diferentes estados brasileiros, observa-se também que

dentro de uma mesma região o comportamento desses indicadores muitas vezes

apresenta modificações significativas, alertando para o estabelecimento de ações
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de impacto nos locais onde o desmame precoce se apresenta com maior

intensidade.

Ênfase deve ser dada para a importância do aleitamento materno exclusivo

nos primeiros seis meses de vida e de sua continuidade até os dois anos de vida ou

mais.

Excetuando as capitais da região norte do pais, todas as demais capitais

brasileiras apresentaram duração mediana de aleitamento materno inferiores a 12

meses, E em todas as capitais estudadas a duração mediana de aleitamento

materno exclusivo foi inferior aos 70 dias.

Comparando-se os dados encontrados nesse estudo com pesquisas

realizadas nos anos de 1975 (ENDEF), 1989 (PNSN) e 1996 (PNDS), observa-se

um aumento significativo na duração mediana de aleitamento materno no país,

passando de 2,5 meses em 1975 para 5,5 meses em 1989; 7 meses em 1996 e

9,9 meses em 1999.

Quando se compara os dados de aleitamento materno exclusivo em menores

de 4 meses, observa-se um aumento importante nessa prática no país, passando de

uma freqüência de 3,6% em 1986 (BEMFAM) para 35,6% no estudo de 1999

Esses dados comprovam a eficácia das ações realizadas nesses 20 anos de

política estatal de aleitamento materno no país, pelos diferentes níveis de atuação:

federal, estadual e municipal.

Na oportunidade, agrademos a todos que participaram, apoiaram e

colaboraram na organização e na elaboração desse importante estudo. Nossos

sinceros agradecimentos aos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, aos

coordenadores estaduais e municipais da área de Saúde da Criança e Aleitamento

Materno, à coordenação do Programa Nacional de Imunização da Fundação

Nacional de Saúde, aos coordenadores estaduais da Ca.mpanha Nacional de

Imunização, a Organização Pan-Americana de Saúde, ao UNICEF, a pesquisadora



PESQUISA DE PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO DISTRITO FEDERAL

convidada para análise da pesquisa, D~ Cristina Sena, aos consultores em

estatística e demais colaboradores.

Muito ainda temos que fazer para modificar o quadro existente no país. A

promoção, proteção e apoio ao aleitamento natural é prioridade de governo e a

partir de agora, com os dados apontados nesse estudo, será possível intensificar

intervenções e propor outras estratégias que sejam eficientes para melhorar os

índices de aleitamento materno no país, considerando e respeitando as diferenças

culturais e regionais do nosso povo.

Cláudio Duarte da Fonseca
Secretário de Políticas de Saúde
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Este documento apresenta a análise dos principais resultados da pesquisa de
PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E
NO DISTRITO FEDERAL, realizada pelo Ministério da Saúde. Conforme os
objetivos do estudo, foram estimadas as prevalências do aleitamento materno
exclusivo e do predominante em crianças com idade de 0-180 dias, a prevalência do
aleitamento materno para o grupo na faixa etária de 0~364 dias, a prevalência da
alimentação complementar oportuna em crianças de 180-299 dias, a duração
mediana do aleitamento materno e do aleitamento exclusivo e a razão de chance do
aleitamento exclusivo tendo em vista o trabalho materno fora do lar. Os dados foram
obtidos nos postos de vacinação, por meio de entrevistas com as mães, durante a
Campanha Nacional de Vacinação em 16 de outubro de 1999. As crianças foram
selecionadas segundo plano de amostragem aleatória que cobria o Distrito Federal
e as capitais brasileiras, à exceção do Rio de Janeiro. Após os testes usuais de
consistência, a amostra resultou em 48.845 entrevistas. As perdas (7%) foram
pequenas em relação à amostra inicial. A pesquisa mostrou que o tempo mediano
de aleitamento exclusivo, considerando-se todas as localidades estudadas, é de
23,4 dias. Porém, é grande a variabilidade entre as capitais. Fortaleza (63,6 dias),
Belém (56,1 dias), Florianópolis (55,6 dias) e Distrito Federal (45 dias) apresentaram
os maiores tempos mediano; enquanto, Cuiabá (5,1 dias), Recife (6,8 dias), Manaus
(7,6 dias) e Maceió (8,2 dias) apresentaram os menores valores. Considerando-se
as crianças de O a 30 dias, as quatro capitais com as maiores prevalências de
aleitamento exclusivo foram: Fortaleza (79,4%), Florianópolis (71,8%), Distrito
Federal (69,8%) e Belém (68,3%); enquanto, Cuiabá (29,7%), Maceió (35,2%), Belo
Horizonte (35,5%), Goiània (36,0%) e São Paulo (36,2%) apresentaram os menores
indicadores. Na mesma faixa etária, tomando·se as regiões geográficas, a Região
Sul apresenta a maior prevaléncia (64,3%), e a Sudeste (42,8%) a menor. O estudo
da associação entre o aleitamento materno exclusivo e o trabalho materno fora do
lar mostrou que, na Região Sul, entre as mães que não trabalham fora, a chance de
amamentar exclusivamente ao peito é 30% maior quando comparadas às mães que
trabalham fora. Este estudo contribui fortemente para o conhecimento da
alimentação de lactentes no país na medida em que estuda a distribuição do
aleitamento materno, avalia a duração da amamentação e analisa evidências de
associação causal do aleitamento materno exclusivo com o trabalho materno fora do
lar, na área urbana de vinte e cinco capitais brasileiras e do DF.
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o reconhecimento de que o leite humano é o melhor alimento para a criança

e antigo. No perlodo bíblico, o leite materno já era considerado o alimento de

escolha para a alimentação infantil (2). Os primeiros registras, contendo

preocupação sobre dietas substitutas quando a mãe não pudesse amamentar

datam, de 100 anos antes de Cristo. Publicações européias do final do periodo

medieval e inicio da era moderna exaltavam a importância do aleitamento materno

para a Infância (11 )

Igualmente, há evidências científicas dos benefícios do aleitamento materno

na saúde da criança. Informações têm sido produzidas, correlacionando as

propriedades bioquímicas e antiinfecciosas do leite humano com a morbidade e a

mortalidade infantil (7,8,12,32). O aleitamento materno exclusivo, do nascimento até

seis meses de vida, é considerado a forma ideal de alimentação para o bebé (19).

Observa-se, entretanto, que, a despeito de ser sistematicamente enaltecido e

recomendado, o aleitamento não é prática universal (22). O desmame precoce,

especialmente nos grupos sociais menos favorecidos, assume características de

importante prablema de saúde pública.

Para reverter esse quadro, sobretudo nos países em desenvolvimento

governos, Organizações Não-Governamentais (ONGs), agências internacionais e

grupos sociais organizados, concentram esforços no sentido de definir políticas e

desenvolver programas de incentivo ao aleitamento materno.

Inicialmente, no campo de ação das organizações não-governamentais,

medidas foram tomadas para incentivar o aleitamento natural e disciplinar a

comercialização dos alimentos infantis, dentre elas as recomendações da

Associação Internacional de Pediatria e as normas suecas para comercialização dos

alimentos infantis, elaboradas por um grupo de pediatras em 1964 (24) ..
No âmbito dos organismos internacionais, em 1974, na Conferência de

Singapura, o Grupo Consultivo sobre Proteínas e Calorias do Sistema das Nações
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Unidas revisa aspectos importantes sobre politicas e práticas alimentares de

lactentes e crianças pequenas (24). No mesmo ano, na 21' Assembléia Mundial da

Saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) assume posição claramente

favorável ao aleitamento materno, embora a preocupação com o desmame

inadequado já fizesse parte dos programas de nutrição para o grupo materno-infantil

(5,24).

Em 1979, a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)

promoveram, em Genebra, reunião histórica sobre Alimentação de Lactentes e

Crianças na Primeira Infância, na qual estiveram presentes aproximadamente 150

participantes, entre eles, representantes de governos, da Organização das Nações

Unidas, de organismos técnicos, de organizações não governamentais, da industria

de alimentos infantis e cientistas (23). Esse encontro teve por objetivo definir

atividades a serem desenvolvidas pelos setores ali representados, no que diz

respeito à prática da alimentação infantil. Para tanto, discutiu-se sobre o incentivo e

o apoio à amamentação, sobre o desmame, sobre a saúde e posição social das

mulheres em relação à alimentação infantil e sobre a ccmercialização, a promoção e

a distribuição dos substitutos do leite humano.

No Brasil, até o início de 1980, as atividades de incentivo ao aleitamento

materno aconteciam de forma isolada e envolviam, sobretudo o setor da saúde. Em

janeiro de 1981, o Ministério da Saúde adota as recomendações formuladas na

reuniâo de Genebra em 1979 e, com o suporte do UNICEF, lança o Programa

Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno - PNIAM,no Instituto Nacional de

Alimentação e Nutrição (1,14,17).

Como estratégias de sensibilização, o Ministério da Saúde empreendeu

campanhas nacionais de incentivo ao aleitamento materno, incentivou a formação

de grupos interministeriais e interdisciplinares de trabalho sobre o tema, apOIou

pesquisas e a veicu\ação de literatura científica. No tocante às ações específicas, a

capacitação de recursos humanos, com número expressivo de profissionaís

habilitados, a revisão das rotinas dos serviços de saúde, com a implantação do

alojamento conjunto e, posteriormente, da Iniciativa Hospital Amigo da Criança e o

desenvolvimento e consolidação da rede nacional de bancos de leite humano,

7
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atualmente considerada a maior do mundo, com 141 bancos em funcionamento

merecem destaque. A elaboração de material instrucional e de divulgação, a

promoção de encontros, seminários e outros eventos de caráter técnico-científico e

o desenvolvimento de projetas em parceria com outros órgãos como o do Carteiro

Amigo e do Bombeiro Amigo da Amamentação, também têm sido devidamente

considerados pelo MS. No campo das regulamentações, diferentes atas

administrativos, como Portarias, Normas, Resoluções, foram editadas e são

monitoradas pelo órg~o visando a promoção, proteção e apoio ao aleitamento

natural (1,14,17).

o seguimento de planos e programas deve se dar passo a passo com a sua

Implantação. Estudos diagnósticos de abrangência populacional, com seleçâo

adequada de indicadores, são importantes nesse sentido. A depender da

metodologia empregada, os estudos populacionais sobre o aleitamento materno

informam a incidência e a prevalência dessa prática alimentar no grupo investigado.

Além dessas, uma outra medida de interesse para esses diagnósticos é a duração

do aleitamento natural (3).

No decorrer dos anos 80, alguns estudos de grande porte sobre a saúde

infantil foram realizados no país. No tocante ao aleitamento materno, as pesquisas

aqui realizadas têm enfocado, principalmente, a freqüência e a duração dessa

prática alimentar, acrescidas da investigação de alguns fatores a ela associados,

sobretudo no grupo de crianças com idade igualou menor que dois anos.

Em 1981, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP),

atendendo aos interesses do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) e

do UNICEF em conhecer a situação do aleitamento materno, antes de ser iniciada

uma campanha em nivel nacional em favor dessa prática, realizou um inquérito

sobre caracterização e determinantes do aleitamento materno na Grande São Paulo

e na Grande Recife (4). Nesse inquérito, as duas regiões apresentaram como ponto

em comum a curta duração do aleitamento natural, Grande São Paulo 28,3 dias e

Grande Recife 31,5 dias.

Em 1982, Victora e colaboradores iniciaram estudo, objetivando investigar a

influência de um conjunto de fatores perinatais, demográficos, ambientais,
S
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assistenciais e alimentares, dentre eles a amamentação, na saúde de uma coorte

de crianças nascidas na cidade de Pelotas (RS) durante aquele ano e residentes na

area urbana (31). Os autores concluíram que a duração da amamentação, naquela

cidade, foi muito baixa, sendo a mediana de 3,28 meses e que a incidência da

amamentação foi maior (97%) entre as famílias de renda alta do que nas de menor

renda (89%), mantendo-se essa tendência até os seis meses de idade. A

prevalência da amamentação aos três meses foi de 54%, decrescendo para 30%

aos seis meses e 16% aos doze. Uma outra pesquisa com metodologia semelhante

foi realizada em 1993 naquela localidade com o propósito de avaliar mudanças no

nível de saúde materno-infantil, ocorridas entre os dois estudos. Os resultados

mostraram melhora do quadro. As prevalências do aleitamento materno aos três,

seis e doze meses foram de 58,6%, 36,9% e 23,1%, respectivamente e a duração

mediana da amamentação aumentou para 4,0 meses.

Estudo transversal realizado por Monteiro e colaboradores, entre abril de

1984 e junho de 1985, teve como objetivo conhecer as condições de saúde e

nutrição das crianças de O a 59 meses de vida, residentes no Município de São

Paulo (20) Investigou-se a situação sócio-económica e demográfica das lamilias, o

ambiente onde viviam as crianças, o padrão alimentar, os aspectos da assistência

materno infantil e da morbidade e a condição nutricional dessas crianças. No que

diz respeito ao aleitamento materno a prevalência foi de 86,8% na faixa etaria de 7

14 dias e a duração mediana de 109 dias. O autor concluiu que a maioria das

crianças inicia a amamentação, porém, aos seis meses de idade, apenas um terço

delas continuam sendo amamentadas, caracterizando a curta duração do

aleitamento materno na população estudada.

Outro estudo, também transversal e abrangente, foi a Pesquisa Nacional

sobre Saúde e Nutrição (PNSN), realizada em 1989 (16), Ela loi planeJada visando a

descrever, entre outros aspectos, a duração mediana do aleitamento materno e da

amamentação exclusiva e de alguns determinantes dessa pratica, no grupo de

crianças menores de 47 meses, residentes nas cinco regiõe~ geogrâficas do país,

segundo procedência urbana ou rural e nível de renda. Os resultados mostraram

que 97% das crianças brasileiras mamaram no peito logo após o nascimento e que

9
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a duração mediana do aleitamento materno foi de 134 dias e da amamentação

exclusiva de 72 dias. Na área rural, o tempo de amamentação foi mais prolongado

do que na área urbana. Contudo, em ambas, a diminuição do aleitamento nos três

primeiros meses foi acentuada. Das cinco regiões, a Nordeste apresentou os piores

indicadores em relação ao aleitamento natural.

o estudo da relação entre a incidência do aleitamento materno com a sua

duração evidencia que, em geral, os países apresentam um dos seguintes padrões:

a alta incidência e a longa duração do aleitamento natural ou a sua alta incidência e

a sua curta duração. É raro um padrão onde a incidência seja baixa e a duração

prolongada (13).

Conforme investigações realizadas no Brasil nos anos 80, a maioria das

crianças é amamentada logo apôs o nascimento. Entretanto, com o passar dos dias,

observa-se uma tendência para abandono dessa prática, ou para associá-la com o

uso de outros líquidos (água, chá, suco, outros leites), alimentos semi-sôlidos e

sólidos, evidenciando o padrão de alta incidência e curta duração do aleitamento

materno no país.

1.1 Justificativa da Pesquisa

Em 1990, nove anos após o lançamento do PNIAM, o Brasil reiterou seu

compromisso em favor do aleitamento materno no Encontro Mundial de Cúpula pela

Criança realizado na sede das Nações Unidas. Esse encontro teve como

documento de síntese a Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a Proteção e o

Desenvolvimento da Criança. Nela, a criança é reconhecida como ser inocente,

vulnerável e dependente, cuja sobrevivência e potencialidades de crescimento e

desenvolvimento estariam seriamente comprometidas em face dos conflitos

armados e das desigualdades sôcio·econômicas entre os povos. Afirma-se ainda

que as Nações, juntas, possuíam meios e conhecimentos para proteger a vida e

amenizar o sofrimento dessas e que a melhora desse quadr9 dependeria de ação

política no mais alto nível. Assume-se, então, o compromisso de dar a cada criança

futuro melhor e elabora-se plano de ação adaptãvel à realidade especifica de cada

10
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país, em face de suas particularidades, prioridades, normas e disponibilidade de

recursos, com vistas a proteção e a melhoria da sua condição de vida (21).

o Plano de Ação elaborado pelo governo brasileiro para a implementação da

Declaração Mundial Sobre a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da

Criança no país fixa, entre outros, conjunto de metas voltadas para o grupo infantil,

a ser atingido na década de 90 .

A meta 2 do referido Plano estabelece aumento mínimo de 30% em relação

aos valores da década de 80, nos índices de aleitamento exclusivo nos primeiros

seis meses de vida (18).

Verifica-se, assim, a necessidade da realização de uma outra investigação

que, cotejada às realizadas, possibilite comparar o padrão de aleitamento

apresentado pela população e seus grupos sociais, bem como verificar a tendência

no tocante a essa prática na última década.

A realização de estudos epidemiológicos de abrangência nacional é tarefa

difícil. A extensão e as características do território brasileiro, além de contribuírem

para o aumento dos custos, dificultam o acesso dos pesquisadores a determinados

grupos populacionais, limitando a validade externa da pesquisa.

o esmero na definição de aleitamento materno e de suas modalidades

exclusivo e predominante e de alimentação complementar oportuna, e o cuidado na

seleção de amostras verdadeiramente representativas e suficientemente grandes

para obtenção de estimativas precisas são preocupações importantes que também

devem ser consideradas na fase de planejamento de estudos sobre amamentação.

Sobre os métodos de investigação, o estudo transversal é a forma mais

simples de pesquisa populacional, quando comparado ao ensaio clínico

randomizado, estudo de coorte e estudo de caso-controle, que permite esclarecer

questões científicas básicas em relação a uma determinada exposição e um

determinado efeito. Uma delas diz respeito â freqüência da exposição e do efeito

estudado e outra à associação entre ambos. Nesse tipo de estudo, a relação

exposição-efeito é analisada para cada elemento de uma amostra representativa da

população experimental em um momento específico. ~ .. É um bom método para

II
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detectar freqüências, da doença e dos fatores de risco, assim como identificar os

grupos, na população, que estão mais afetados ou menos afetados. (... ) E uma

alternativa muito usada para detectar mudanças com o passar do tempo. Trata-se

de opção que permite monitorizar os aumentos (e diminuições) relativas de

prevalência e não mudanças intra-individuais. ~( ... ) Uma vantagem de estudos

transversais, seriados ou não, é a maior facilidade em garantir representatividade,

comparativamente mais difícil de ser obtida em estudos de coorte e de caso

controle". Além disso, "é o único estudo possível de realizar, em numerosas

ocasiões, para se obter informação relevante, em limitação de tempo e recursos"

(26).

o método científico para examinar fatos não deve ser peculiar às instituições

acadêmicas e aos órgãos de pesquisa, assim, a Área da Saúde da Criança da

Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde decidiu empreender

pesquisa de cunho científico, que fornecesse elementos para a discussão do

aleitamento materno no país e minimizasse a área de incerteza e desconhecimento

sobre o tema. Este relatório apresenta os principais resultados da pesquisa de

PREVALENCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E

NO DISTRITO FEDERAL, realizada pelo Ministério da Saúde, em 16 de outubro de

1999, durante a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação, mediante

parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saude.

1.2 Objetivos

1- Estimar, para a área urbana das capitais, regiões brasileiras e do Brasil, a

prevalência do aleitamento materno exclusivo e predominante e a prevalência da

alimentação complementar oportuna;

2- estimar, para a área urbana das capitais, regiões brasileiras e do Brasil, a

duração mediana do aleitamento materno e do aleitamento exclusivo;

3- descrever, para a amostra das áreas estudadas, caracteríslicas demográficas da

criança e sociodemograficas maternas. Relatar aspectos da assistência à saude,

tais como consultas no pré-natal, parto cesariano, alojamento conjunto, distribuição
12
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do cartão da criança e acesso à rotina dos serviços de vacinação;

4- analisar, nesse mesmo grupo, evidências de associação causal do trabalho

materno fora do domicílio com o aleitamento materno exclusivo;

5- desenvolver metodologia de investigação populacional simplificada que possibilite

a realização periódica de estudos sobre o aleitamento materno.

13
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As Campanhas de Vacinação têm sido utilizadas como local para a

realização de estudos transversais sobre o grupo materno infantil. A concentração

da população alvo em locais pré-determinados no dia da campanha, a facilidade, a

rapidez e o baixo custo na obtenção de informações são aspectos que justificam a

utilização dessa estratégia.

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em face da

necessidade de obter uma informação de base para acompanhar a tendência do

aleitamento natural no DF, realizou estudo de base populacional do tipo transversal

em 11 de junho de 1994, dia da primeira etapa da Campanha de Vacinação daquele

ano. A metodologia empregada mostrou-se adequada, possibilitando a obtenção de

estimativas precisas em relação à prevalência do aleitamento materno e suas

modalidades. Ressaltadas as considerações da investigação mencionada a

presente investigação foi realizada com adaptação da metodologia aplicada no DF.

2.1 Área Estudada

Foram pesquisadas as áreas urbanas de vinte e cinco capitais brasileiras e

do Distrito Federal, abrangendo as seguintes localidades: Região Norte: Belém, Boa

Vista, Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco; Região Nordeste:

Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador, São Luis e

Teresina; Região Centro-Oeste: Distrito Federal, Campo Grande, Cuiabá e Goiânia;

Região Sudeste: Belo Horizonte, São Paulo e Vitória e Região Sul: Curitiba,

Florianópolis e Porto Alegre.

2.2 Classificação do Estudo

O método epidemiológico adotado para o estudo. de prevalência do

aleitamento materno nas capitaiS e no DF foi o transversal. Houve a aplicação de
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um questionário em amostra representativa de mães de crianças com idade igualou

menor a trezentos e sessenta e quatro dias,

Trata-se tanto de um estudo descritivo, uma vez que pesquisa a prevalência

do aleitamento materno nesta população, como de um estudo analítico, já que

permite analisar evidências de causalidade entre as variáveis investigadas e as

modalidades de aleitamento.

A exposição aos fatores de risco investigados ocorreu de forma natural,

caracterizando a natureza observacional do estudo.

2.3 Plano de Amostragem

Como dito anteriormente, um dos grandes problemas enfrentados por

estudos epidemiológicos em regiões de grande efetivo populacional e a dificuldade

de investigar todos os casos possíveis, já que a coleta de dados pode envolver

milhares de pessoas, tornando sua execução demorada e acarretando custos

elevados. Nestas condições, uma opção e o uso de métodos estatísticos que

permitem a determinação de características da população através da observação de

uma amostra aleatória de individuas. Este procedimento foi adotado na pesquisa

Prevalência do Aleitamento Materno nas capitais brasileiras e no Distrito Federal.

A população alvo (estimada) da qual se retirou amostra está constituída de

crianças com idade menor que um ano, nascidas no período de 17-10-1998 a 16

10-1999 e levadas aos postos de vacinação da área urbana das localidades

investigadas, no dia da Campanha Nacional de Vacinação em 16-10-1999, data em

que ocorreu a coleta de dados. A unidade de análise corresponde às crianças

menores de um ano selecionadas para a amostra.

A estimativa da população alvo teve como base listagens disponíveis nas

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde sobre o número de postos de

vacinação e de crianças menores de um ano vacinadas por posto durante a

segunda etapa da campanha de 1998, fornecidas pelos coord;lnadores da pesquisa

nas capitais. Conforme relatório do Programa Nacional de Imunização, dados não

publicados, nessa campanha a cobertura vacinai, variou de 88,5% a 100%.
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o plano amostral foi probabilístico e em duas etapas. A primeira

correspondeu à seleção aleatória dos postos de vacinação e a segunda à seleção

sistemática (6) das crianças menores de um ano nos postos selecionados. Na

definição do plano foram observadas a distribuição e organização dos postos e o

número de crianças por posto de vacinação nas localidades investigadas.

o número de crianças por município foi estabelecido em 3.500 com base no

estudo feito previamente no DF, que permitiu estimativas precisas da prevalência do

aleitamento materno para as diferentes faixas de idade estudadas. Embora se tenha

buscado selecionar um número grande de postos e um número menor de crianças

por posto, o número de postos e a fração amostral de crianças em cada posto foram

determinados respeitando·se a capacidade de coleta de dados de cada município.

2.4 Questionário

Dados os objetivos da Área de Saúde da Criança do Ministério da Saúde

para esta pesquisa, concluiu-se que o questionário utilizado no DF em 1994, não

poderia ser aplicado em sua totalidade, decidindo-se pela elaboração de outro,

especifico para o inquérito do Brasil.

A versão proposta foi elaborada a partir do modelo do DF e de discussões

promovidas pela Coordenação Nacional da pesquisa com os Coordenadores

Estaduais em reuniões macro-regionais. Posteriormente ela foi testada por meio de

um estudo piloto realizado no DF durante a primeira etapa da Campanha de

Vacinação em 1999, portanto em condições idênticas a da pesquisa.

o questionário utilizado (APÊNDICE A) é composto de quatro partes. Na

parte A estão as datas de nascimento das crianças na faixa etária do estudo

identificadas na fila. Nas partes B e C os dados sobre alimentação e aplicação de

vacinas da criança selecionada para a amostra e na parte D os dados referentes à

mãe. O número de opções para cada pergunta varia de dois a seis. Em algumas

delas as respostas são mutuamente exclusivas, em outras, poderja ser assinalada

mais de uma opção. A linguagem do questionário é sjmpres. Não foram feitas

perguntas hipotéticas, sobre preferências e comparações e nem perguntas

recordatórias sobre a época do desmame e o período de introdução de outros
16
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alimentos. Em relação ao aleitamento materno obteve-se a informação das últimas

24 horas.

Acompanhava o questionário um manual (APÊNDICE B), o qual foi utilizado

como material instrucional no treinamento dos supervisores e entrevistadores e

como referencial de consulta no dia da pesquisa

2.5 Recursos Humanos

Coube â Área de Saúde da Criança da Secretaria de Políticas de Saúde do

Ministério da Saúde a Coordenação Nacional da pesquisa. A pesquisadora

responsável orientou a parte metodológica e analisou os resultados do estudo. O

plano amostral e a análise estatística dos dados foram realizados por dois

professores do Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. A

organização e o desenvolvimento da investigação nas capitais e no DF foi atribuída

aos coordenadores estaduais, indicados pelas Secretarias de Estado de Saúde e

Secretarias Municipais de Saúde, conforme critérios estabelecidos pela

coordenação nacional da pesquisa. Os coordenadores estaduais fizeram o

recrutamento e o treinamento dos supervisores (pediatras, nutricionistas,

enfermeiras, assistentes sociais) e dos entrevistadores, que foram responsáveis

pelo acompanhamento do trabalho de campo e aplicação dos questionários,

respectivamente.

Os entrevistadores, em geral, não foram remunerados. Na sua maioria

estavam vinculados a alguma instituição de ensino ou de saúde, tinham

escolaridade correspondente ao terceiro ano do segundo grau ou acima e a sua

designação para os postos de vacinação deu-se conforme as especificidades de

cada local.

Os treinamentos foram realizados em seqüéncia. A coordenação nacional e a

pesquisadora responsável treinaram as coordenações estaduais e do DF Os

coordenadores das capitais e do DF treinaram os respectivos supervisores e esses

os entrevistadores. Os treinamentos dos entrevistadores em geral ocorreram na

semana anterior à realização do estudo.

17
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2.6 Variáveis Pesquisadas e Definição de Termos

As variáveis investigadas foram do tipo intervalar, tais como: idade da criança

em dias, idade e escolaridade materna em anos. Havia também as variáveis

nominais: sexo da criança, local de moradia, parto cesariano, alojamento conjunto,

trabalho materno fora do lar, pré-natal e as ordinais número de consultas e mês em

que iniciou o pré-natal.

Para efeito desse inquérito são consideradas em aleitamento exclusivo as

crianças alimentadas somente com o leite materno; em aleitamento predominante,

as alimentadas com leite materno às quais são administrados, adicionalmente,

água, chás e sucos. Em alimentação complementar oportuna as crianças na faixa

etária de seis a nove meses que estão sendo alimentadas com leite materno e

alimentos complementares (33).

2.7 Análise dos Dados

Os questionários preenchidos foram ordenados por posto de vacinação A

digitação, efetuada em programa desenvolvido para a pesquisa, foi realizada nas

capitais investigadas por profissional de informática treinado para o trabalho.

Na seleção dos questionários válidos, fez-se inicialmente uma crítica dos

mesmos, tendo como filtro a faixa etária do estudo. Na etapa seguinte verificou-se a

consistência entre as modalidades de aleitamento por meio de uma matriz

construida a partir das questões referentes à introdução de outros alimentos e

utensílios empregados, eliminando-se os inconsistentes.

A análise dos dados compreendeu a geração de estatísticas descritivas da

amostra, a obtenção das estimativas de prevalência do aleitamento materno e

modalidades (exclusivo, predominante, e alimentação complementar oportuna);

freqüência do uso de chupeta e de mamadeira e da duração mediana do

aleitamento materno e do aleitamento exclusivo. Também foi testada a hipótese do

trabalho materno fora do lar ser um fator de risco para o aleitamento exclusivo ..
Os dados, agrupados por capital, regiões e Brasil, foram analisados no

programa estatístico SAS (28). Todas as estimativas foram feitas utilizando-se a
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analisa de regressão (APÊNDICE C). Os valores íoram obtidos por ponto e por

intervalo e o nível de confiança estabelecido em 95%.

2.8 Aspectos Eticos

Trata-se de um estudo populacional, observacional que não envolveu riscos

de natureza física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural e espiritual para a

população investigada. O protocolo de investigação foi elaborado com base na

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saude - MS e submetido a apreciação

ética da Comissão Nacional de Pesquisa em Seres Humanosl CONEPI CNS que

aprovou o estudo.
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Em estudos de base populacional sobre o grupo materno-infantil, a

organização das informações conforme as singularidades das pessoas e grupos

sociais investigados e também com relação aos serviços de saúde é etapa

importante da análise dos dados. Neste capitulo são descritas informações sobre

características sociodemograficas e sobre a utilização dos serviços de saúde pelas

crianças e mães pesquisadas.

3.1 Amostra Estudada

Com respeito à amostra, há que se considerar a magnitude das perdas que

ocorrem desde a fase de coleta até a de limpeza dos dados. Não há unanimidade

sobre os seus valores máximos permitidos, sendo referidos na literatura, limites que

variam de 10% a 30% (25). De outro lado, a exemplo do que ocorre na seleção dos

elementos as perdas devem ser aleatôrias.

Dos 52.375 questionários respondidos, 48.845 (93%) foram utilizados para a

análise de prevalência. As perdas foram decorrentes de crianças fora da faixa etária

do estudo (1.592) e de erros ou inconsistências no preenchimento das questões

relativas ao aleitamento (1.938), conforme mostrado na FIGURA 3.1.

FIGURA 3' - AMOSTRA ESTUDADA PESQUISA DE PREVALt:NCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS
CAPITAIS BRS1LEIR.A.S E NO DISTRITO FE.DERAL., 1999.
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A distribuição das perdas referentes à segunda condição, por localidade

pesquisada, variou de 1,76%, em Aracaju, a 11,4% em Natal. Para o Brasil

correspondeu a 4,0% (TABELA 3,1)

TABELA 31 - DISTRIBUiÇÃO DAS PERDAS CONFORME CAPITAL. REGIÃO E BRASIL PESQUISA
PREVALENCIA 00 A1..EITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E DiSTRITO FEDERAL.
1999

Capital Distribuicão das Perdas
Amostra I P~~~~,s

N!%J

Capital Distribuição das Perdas
Amostra I Perdas

N{%I
Norte 11.611 482 (4,15) São Luis 1.527 73 (4,78)

1.462Boa Vista

-B;;-e:;,7ém=--~---;'~,2"S-;4---~3"3C;("2,-;;6~3')--+~T"e"":;'''in:;.:;----~2',;c13..3.-------6'"S"'(3c;,0"S")

108 (7,39)

Macapá 2.410 56 (2,32) Distrito 3.711 154 (4,15)

Federal

Manaus 979 23 (2,35) Campo 1.887 68 (3,60)

Grande

Palmas 1.912 59 (3,09) Cuiabá 2.186 42 (1,92)

Porto velho 1.833 139 {7,58) Goiãnia 2.605 94 (3,61)

Rio'B>O":cn:cC"O,-----",'7<S'''--''S'4C(3',<S3'')--hs>Ou''dO:es''-'e,-------T1S"7.-------"2iõO"7'{3'-,35"")-

..=,=~~=.,,-----~="""'-j---;;:::;::-~~---,-;=-~"=""'--Nordeste 17.880 716 í4,O) Belo 2.158 80 (3,71)

Horizonte

Aracaju 2.159 38 (1,76) São Paulo 1.714 51 {2,98)

Fortaleza 2.687 48 (' ,79) Vitória 2.315 76 (3,28)

-J"O:;,c:oc;p>Cec:,::csc::o7.--'2C',3"3"'9----;'''OS'''(4',4''9")-\,·S"u:i,---------..',1"'"S---<11"S'{3"',1"1"1-

Maceió 2.578 87 (3,37) Curitiba 2.128 90 (4,23)

Natal 1.755 200 {11,4) Florianõpolis 1.683 57 (3,39)

28 (3,09)90S1.051Recife 33 (3,14) Porto Alegre

-"s."I"v"'.d"oc:,-------.,',S"S",---'S"7"("4',0"'S,)-1-arasil ---------50:,.-&3--·-·1'338 (4,Oj-

Nas demais tabelas, a falta de informação em alguns itens do questionário

explica porque, nas tabelas correspondentes, os totais diferem das 48.845 crianças

consideradas para análise de prevalência.
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3.2 Caracteristicas Sociodemograficas

A distribuição das variáveis demográficas do grupo infantil e

sociodemograficas maternas, para regiões e Brasil, encontra-se na TABELA 3.2.

Das 48.845 crianças estudadas 22,8% residiam na Região Norte, 35% na Nordeste,

21,5% na Centro-Oeste, 12,2% na Sudeste e 9,3% na Região Sul. Para as Regiões

Nordeste e Sul a proporção de meninas (51 %) mostra-se ligeiramente superior a de

meninos. Para Brasil e demais regiões os percentuais foram iguais (50%).

O aleitamento natural é bastante influenciado pela idade da criança, ou seja,

para determinadas faixas de idade, como por exemplo, menores de seis meses,

existem subgrupos com intervalos etários definidos, 0-30, 31-60, 61-90 dias e assim

por diante, que apresentam freqüências diferentes, principalmente, em relação ao

aleitamento materno exclusivo. Nesse caso, deve-se ter o cuidado para que, em

cada intervalo etário, a amostra represente a população. Na presente investigação

todos os intervalos etários estiveram representados na amostra e foram pequenas

as variações percentuais entre as regiões.

No que diz respeito as variáveis sociodemograficas maternas investigadas,

em todas as regiões é nítido o predominio de mães na faixa etária de 20 a 29 anos

Sobre a segunda faixa de idade mais freqüente, elas se comportam de modo

diverso. De um lado, nas regiões Sudeste e Sul, essa faixa de idade situa-se no

intervalo etário de 30 a 39 anos, de outro, as Regiões Centro-Oeste, Nordeste e,

sobretudo a Norte destacam-se com o grupo de mães mais jovens, ou seja, com

idade igualou menor que 19 anos.
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TABELA. 32 - DISTRIBUiÇÃO DAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRAFICAS DA CRIANÇA E DA MÃE
CONi=OR:ME REGiÕES E BRASIL. PESQUISA PREVAL:;NCIA DO ALEITAMENTO
MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO DISTRITO FEDERAL.1999.

VARIAVEl CAPITAL

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste So' Brasil

Amostra 11.129 17.164 10.031 5.980 4.541 48.845

31-60

91-120

151_180

121-150

271-364

1S1-27"'0--

····Sêiõ·Cia"criàfíça nl%)·....····-·--''~·~1i""o-29·..··..·17:õ1.3~~-~··9:9ã3·-··-- 5~948~·~·· ....4:5'õ7..··--·..48:480-
_____._ ___,, ' , ,;.J100L_=-J!..~ .(1º-~__(100) {100} ..J~PL

Masculino 5.517 8.367 5.000 2.990 2.214 24.088
-.=== -.,-!~ ~__ i~) (50) (49) (50)

Feminino 5.512 8.646 4.983 2.958 2.293 24.392
___.._ __ _~_ _ ._.._ .._(~!H _ _j~!L_..__ .L~__~..~ ~n ®lL

ldacJe da criança n{%.) 11.129 17.164 10.1)315.9:80 4..541- 48.845
______________. .c~) (100} (1@) (1O<J) POO) t1!!QL

0-30 895 1.050 627 355 232 2.859
(5) (6) (~J (6) (5) (!L

995 1.572 848 503 374 4.292
-o<""---------.o(!!) (9) (8) (8) (8) (9)

61-90 981 1.453 859 476 374 4.143
_ _ ..,,:~) (8) (9) (8) (8) @L

1.001 1.654 838 522 421 4.436
______-.,(!l__~(10) (ªJ (~) (9) (9)

967 1.621 832 517 370 4.307
_ _ "I~) (9) (S) (9) (S) (9)

1.073 1.630 1.006 605 459 4.773
(10) (9) l!Q) ~!.0J (10) (10)

2.952 4.583 2.689 1.661 1.246 13.131
(27) (27) Gl) @ (27) {~L

2.565 3.601 2.332 1.341 1.065 10.904
tru (lli- (23) ~2) .--i2l)_ (22)

Idade ~rna em 11.126 17.15ii 10.026 5.579 4..541 48.828
._ aflos__~~L ....._._~_~_~ ..11001 .J.t~~L ' ._...(~. (W<I) (100} .!100L

Igualou menor que 2.857 3.655 2.082 1.028 767 10.389
19 (26) (21) (21) Pi) I!D {21)
20-29 6.504 10.060 6.018 3.262 2.405 28.249_== .~(',,':!_I--_.';I54S!_I---.....;I'CfO) (55) (53) (58)
30.39 1.539 3.142 1.757 1.527 1.242 9.207

c-----!lli) (18) (181 (26) (27) (19)
Igualou maior que 226 299 169 162 127 583
40 (2) (2) _~~,l~L_~__ (3) _J~L

Escolaridade matema 11.025 16.9&4 9.956 5.90& 4Aar 4.3Stl
em anos !!l.~l l:!!l!!l (100) -'--.Í11M1j (1OG) j190} t100L

O 603 1.139 394 238 330 2.704
(5) (7) (4) (4) (7) (5)

8.551 12.713 7.221 3.956 2.923 35.364
(78) (75) (73) (67) (65) (73)

N'o

Sim

6.573 9.845 5.576 3.257 2.216 27.467

- -o-;,,--------,{I''i0}I--'''I''<'(-1 ~(§!) (55) (49) (57)
9-11 3.542 5.191 3.323 1.899 1.479 15.434

-,"";-;0;-;;;;;;;;:",,:;--_---.1;13,,'')-1- (31) (33) (32) (33) (32)
Igualou maior que 307 809 663 512 462 2.753

12 --..-ill... . (5) .._-ª.l.. (9) (10) J!L
Trabalho materno nl'':') 1tl..9$5 16.81.9 9.921 5.875 4.516 48.162

~~~.:.tl.9§. (100} _~__tl~L J1~ ----'!!J--º!.. ~~&.

2.414 4.166 2.706 1.919 1.593 12.798
(22) (25) (27) (33) (3S) (27)



PESQUISA DE PREVALENCIA DE ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO DISTRfTO FEDERAL

Em relação â escolaridade, segundo a Pesquisa Nacional sobre Demografia

e Saude (PNDS) de 1996 o percentual de pessoas com cinco ou mais anos de

estudo é muito maior na área urbana comparada à rural. Igualmente, o segmento de

mulheres sem nenhuma instrução ou com menos de cinco anos de estudo vem

diminuindo nos grupos mais Jovens (29). Na pesquisa de 1999, para o total das

regiões, 5% de mães nunca foram à escola, a maioria 89% informou ter de um a

onze anos de estudo e 6% cursaram ou estão cursando o ensino superior.

Comparando-se as Regiões, â medida que avançamos do norte para o sul do pais

eleva-se a proporção de mães com grau de escolaridade superior. A distribuição da

idade materna por região, com mães mais jovens nas áreas com menor percentual

de escolaridade superior, além dos aspectos sociais, econõmicos e culturais

contribuem para essas variações.

Sobre o trabalho materno fora do lar, na amostra estudada, prepondera o

grupo de mães que não trabalham fora, variando os percentuais de 78%, na

Região Norte, a 65% na Região Sul.

3.3 Utilização dos Serviços de Saude

Ações direcionadas â saúde materna como o cuidado pré-natal, o parto em

ambiente limpo, a assistência médica às situações de risco, a prevenção de

carências nutricionais durante a gravidez, são determinantes das condições de vida

da criança.

A TABELA 3.3 apresenta a distribuição percentual das variáveis relacionadas

com o pré-natal, parto e puerpério. Na Região Centro-Oeste a ausência de registro

no quesito referente ao número de consultas foi elevado (19%). No Nordeste 15%

das mães não recordaram o número de consultas, nas demais os valores foram em

torno de 10%. Na amostra estudada fração pequena de mulheres não fizeram o pré

natal (4%). As que informaram ter feito pré-natal foram inquiridas sobre o mês de

gestação da primeira consulta e sobre o numero de consultas realizadas. Os niveis

de assistência no período pré-natal foram elevados. A mediana do número de

consultas realizadas foi 7 e do mês de gestação da primeira consulta foi 2. A

diversidade regional evidencia-se nos extremos do pais com a Região Sul
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apresentando a maior proporção de mulheres com 7 ou mais consultas de pré-natal

(63%) e a Norte a menor (36%). A ocorrência do parto domiciliar foi inexpressiva

para Brasil e regiões. Esses resultados são consistentes com os encontrados PNOS

de 1996 que também identificou o predominio de partos hospitalares nas áreas

urbanas (29). Referente ao parto cesárea manteve-se o padrão observado em 1996

com proporções menores de mulheres cesariadas nas Regiões Norte e Nordeste.

Contudo no período entre os dois estudos os valores aumentaram de 20% para 30%

e de 25% para 35%, respectivamente. Essas diferenças são esperadas em função

do conhecimento atual sobre o tema, configurando uma associação positiva entre

essas taxas e os indicadores econômicos (27). No que tange ao alojamento

conjunto a melhora foi substancial, 82% dos lactentes estudados ficaram em

alojamento conjunto, cifra bem superior a da Pesquisa Nacional de Saúde e

Nutrição que fOI em torno de 50% (16).

Sobre a assistência à saúde infantil (TABELA 3.4), a maioria da mães

informou que o lactente tinha o cartão da criança, semelhante ao que foi observado

na PNDS (29) e era vacinado na rotina dos serviços. O tempo mediano para se

chegar ao posto de vacinação foi de quinze minutos.

TABELA 34- DISTRIBUiÇÃO DAS VARIÁVEIS RELACIONADAS COM A ASSISTtNC1A À SAÚDE INFANTIL
CONFORME REGiÕES E BRASIL PESQUISA PREVALtNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO
NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E DISTRITO FEDERAL, 1999.

VARIAVEl CAPITAL

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste 5" Brasil
Cartão da aiança ~%l 11.129 17.164 16.0.31 5.980 4.5"1 .as'5

1"001 {100} 1100) POlil ~1eO) (100j
5,m 9.814 14.763 8.271 5.061 3.944 41.853

(88,2) (86) (82,4) (84,6) (86,9) (85,7)

"'0 658 1.048 44' 283 392 2.830
(5,9) (6,1) !4,5L- (4,7) (B,6) (5,B)

Sem informação 657 1.353 1.311 8" 205 4.162
~____~L___---.i~~____~ (4,5) (8,5}

VacirtaÇào de rotiJl3 em 11.129 17.184 10,tn1 ..... ,.54, 4.845
Posto ou Centro de SaUde j10a) (1(10) [100.j {10&} (10O} {WO}

-.!!<e41
Sim 9,415 13.864 B.267 4.847 3.528 39.921

(84,6) (80,8) (82.4) (81) (77,7) (81,7)

"'0 1.315 2.770 1.549 '68 892 7.494
(11,8) (16,1) ill.& (16,2) (19,6) (15,3)

Não lembra 40 " 31 30 14 ",
(0.4) (0,3) (0,3) (0,5) (0.3) (0,4)

Sem informação 359 47' '" 135 107 1,259
(3.2) (2,8) (1.8) (U) ~) (2,6)

Tempo mediano para ,. ,. ,. 10 10 '5
chegar.ao poslo de
vacinação (minutos)
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TABELA 33· DJSTRlaUlçÃO DAS CONSULTAS OE ?Rt:.NATAL. 00 ?AHTO E ao ALOJAMENTO
CONJUNTO CONFOHME REGiÕES E BRASIL. PESQUISA ?REVALt:NCIA 00
ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E DISTRITO F::DERAL,1999

Variavel Capital

Norte Nordeste Cenlro
Oeste

Sudeste Sul Brasil

Amestra (N) 11129 17.164 10031 5980 45~1 .:3845

10.193(100) ~5_7;5(~OO) 9,S48(100j 5.84B{~OO) 4A89{;OO) 47.fi9~HlO)

552(5) 822{5) 289(3) 154(3) 37(2) ~ 908(4)

1.742(15) 1518(9) 488(5) 472(8) 153(3) t.3T3(9)

--~'~S"96""'(J"3i 4892(29) 2,03S(21) 1,418(24) 838{19} 12 780(27)

38.:13(36) 6,794(41) 3,906(40) 3,101 (53) 2,8t.7(53) 20 494(43)7 ou mais

1-'

Ni.omero~ Consuias no
Ol';i-;,atal

O

Naio lembra 94~(9) 2.455(15) 1.282(13) 529(9) 535(12) 5746(12)

2397(5)26(1)

7 8 7

S.848{1(0) 4A8S\100} 47.694(100;

6

15.716{1~.848{100}

113(1) ---235(1-'- -""~47~('19Oi,C---'174(3)

7

Sem inform'~.~,'''o;----

Meclana do numero de 6
consultas_ ':lWê-!1~'~"~1-=_=.
Mês <!e ~Q aa 1S7431.100}
~I:<l consU:1a no pré-

"""1-3 7 437(69} 4431(76) 35:50(79) 34971(73)7366(75)

7-'

2,220(21)

249(2;

12179(73)

~2"5&l""('""6,C-~,;C492"(I"S)C--c,,,,,C'3t""6,'-----

311(2) 170(2} 120(2)

59~13)

7S(2)

7!i07(17)

929(2)

Nao lembra

Nao se aplica

228(2} 514(3) 434(4} 184(3) 1~~3) 1504(3)

Sem informaça~oC----"'O~7~1,;;,--~20im2"("'---'''7"("' ,C---o;"'''I''"--2~7"("'I--"~7"99"('",C--

552(5) 822(5) 289(3) 154(3} 87(2) 1904(4)

3 2 2 2'-"ea:ana do mês de
'ijilStaçâo da primeira
consuha no pré-natal
T:po <!e parte (n) 1U29(100} 17 !64(100) 10.031{100}

, ,

Normal domlC~lar 306(') 324(2) 131(1} 82(1) 51(1)

Normal hosplta:ar 7395(68) 10695(62) 5322(53) 3252(54) 2_536(56) 29 200(60)

Cesareano 3380(30) 5007(35) 4533(<G) 18457(38)

CultOS 43(0) 131(1) 45(0) 43(1) 20(0) 294(1)

47.694(HIO;

Sim --~~O"485=(Õ8à'}~·IJ=90"'''(6J=, -""2"""("8<""--:4.105(70) 3.571(50) 39 312(82)

Nâo 1308(12} 2.813(17) 1.600(15) 1.743(30) 918(20) 8382(18)
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Concluindo, as informações descritivas aqui relatadas sobre amostra utilizada

na presente investigação - sexo da criança, escolaridade materna, e distribuição do

parto cesariano - sustentam a convicção de que a amostra selecionada é

representativa da população da área urbana das vinte e seis localidades

investigadas, de modo que os resultados apresentados a seguir retratam a situação

do aleitamento materno nessas áreas à época da pesquisa.
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Este capítulo aborda as prevalências estimadas do aleitamento materno e de

suas modalidades exclusivo e predominante e da alimentação complementar

oportuna. Trata também da duração mediana do aleitamento materno e do

aleitamento exclusivo. Os resultados são apresentados de modo a se obter uma

visão ampla da amamentação para o Brasil e Regiões.

4.1 Aleitamento Materno

No Brasil, a maioria das crianças (88%) é amamentada no primeiro mês de

vida (TABELA 4.1), no entanto, a medida que a idade do lactente aumenta, as vinte

e seis localidades investigadas mostram prevalências desiguais para o aleitamento

materno, indicando dinãmicas diferentes em relação à continuidade desse modo de

alimentação.

Conforme mencionado na Introdução deste relatôrio, pesquisas de grande

porte nos anos 80, abordando o aleitamento materno, foram realizadas no Brasil.

Variações dos intervalos etários utilizados e das definições das modalidades de

aleitamento por vezes restringem as possibilidades de comparação entre pesquisas

sobre esse modo de alimentação.

Os intervalos etários definidos para esta investigação são diferentes dos

utilizados na PNSN, por conseguinte, adicionalmente, foi estimada a prevalência do

aleitamento materno para as mesmas faixas de idade empregadas na PNSN. A

analogia dos resultados das duas pesquisas é mostrada na TABELA 4.2.

•
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TABELA 4.1- PREVAL::'NCIA ESTIMADA DO ALEITAMENTO MATERNO E INTERVALOS OE CONFIANÇA CONFORM:
IDADE DA CRIANÇA CAPITAIS. REGIÓES E BRASIL. PESQUISA PREVALENCIA DO ALEITAMENTO
,IMTERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E DISTRITO FEDERA1.1999.

CAPITAL
ALEITAMENTO MATERNO

!CAD<= <=J,l DIAS

0-00 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-270 271..;16.4

NORTe 91,6: 8$.9 BH,(l 85,1' 83,2 80,2 69,1 s.t.,a
i'9ll.7 - 92,3) (89.0 - 90,7~ 187,1 .88,8\ 184.8.86,6) ($2,3- 84,G} pu· S1,o} (68.2 _10,1\ i53,.1 --SB,4j

Belém 95,0 93,9 92,6 91,1 69,3 87,2 78,8 56,3
(92.7-96,5) (91,6-95,6) (90.2_94,S) (S8,7_93,l) (86,9-91,4) {M,6-a9,3) [76,2-81,2) [61,3-10,9)

Boa Vista 88,1 86,3 M,2 81,9 79,3 76,S 66,S 54,3
(85,0 - 90,6) (83,2 - 88,8) (81,2 - 86,8) (79,0 - 84,4) (76,6 - 81,8l (7'3.9 - 78,9) (&3,6 - 69,3) (49,6·58,9)

Macapa 95,3 94,3 93,0 91,~ ft9,5 87,2 78,0 64,1
(94.0.96,4) (92,8 _95,S) 191,4 '94,2) (89,S - 92~L_.J87,8 - 90,9) (85,6 - 88,8) (76,1 -79,!J~SO,5 - 67,S)

Manaus 91,2 89,4 87,2 84,S 31,7 78,3 65,7 49,7
(87.9 - 93,7) (35,9· 92,0) (83.7 -90,0) 151,1· 87,6} (73,3·84,7) (75,O -81,3) (62,3 _69,0) (.u,~ - 55,1)

Palmas 93,4 91,7 ft9,6 87,0 83,9 80,3 65,9 47,1
===~-.!91,5 - 94,8) (89,7 - 93,3) (87,S _91,3) [84,8 -813.9) (81,7 - 85,9) 178,1 -8'2,3) (&3,3 - 68,4) (42,9 - 51,2)
Porto Velho 90,0 88,1 36,0 83,6 80,9 n,8 66,7 52,7

(37.5 - 92,0) 185,6 - 90,3) (83.5 - 88.2) 18U - 85.8) (78,S - 83,1) {75,S - 80,01 (54,1 - 69,2) (48,4 - 5õi,9L
Rio Branco 35,9 53,7 51,2 78,4 75,3 72,0 SO,4 46,9

__... l~,.~..:.ª;~L_{~,!..~._~_~_,_~L_F__ª,~_:.~~L.J?~·!.:.~~~~~.:}.?ll .1~,!i..:!~2L_l~Z:.?..=__~'_~,9 -51,01..
~ae .1 ~ S1J ~ ~ ~ ~ ~,8

~·._-' ......_~~183,2·84,S} j30.3·S1,91........JI.&..!.:.Iª,~.....J~,.1: -74,1} 168,8'70,4) j~&S,9i 1"37.'-.:),1L
Aracaju 83,3 80,S n,3 13,8 69,9 65,8 52 37,2

(80.& - 85,8) (77,8 _ 83,0) (74.7 _79,8) (71.3 _76,2) (67,6 • 72.2) (63,S _Sa.o) (49A - 54,2) (3U .41.0)

OESTE"

Oi:;trito Feder~t 93,8 n,3 90,S ·~-s8.2----·---iS,6----- lt2,4~--- -,,,",.,---c,e~c,,---

c====~-("'='·~~c"~""I-"("'~":i'i'=""'L"(""':'O~'~'~'",'1.I....J(''''.~'c'8~'"'"'_"(..~.'i,~"c.,OIL"(",,,,,.'~'~83",,.'1.1 ....J(,",.~'c'';:'c.'"'_"("~,5 -55,6)
Campo Grande 90,5 88,5 86,1 63,3 80,1 76,S 63,1 ",7

(92,6 - 94,7) (8S,1 - 90,S) (83.6 _as.2} (80,9 _85,S) {n,7 - 8'2,3) (74,1 ·78,7) (60,6'65,6) (42,7·50,7)
Cuiaba

Goiânla 86,8 84,3 81,4 78,1 74,4 70,4 56,3 40,6
(84,4 - 88,8) (81,9 -U,4) (79,0 - 83,5) (75,8 - 80,2) (72.2 _76,S) (SS,3 _72,4) (54,1 - (37,4·43,5)

58,S)

São Paulo

Vitõria

8'2,5 79,9 76,9 73,7 70,2 66,4 54,0 -«l,5
(79,0 - 85,5) (7&,5 -8'2,91 (13,7 -79.9) (70.7 _76.6) (67,4 _72.9) (63,8' 69,0) {S1,3' 56,7) (36,6 ·44.5)

Porto Alegre

Florianõpolis
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TABELA 4.2- PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EM DIFERENTES fAIXAS

ETÁRIAS CONfORME A PNSN (1989) E A PE.SQUISA PREVALÊNCIA DO

ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E DISTRITO FEDERAL,1999.

IDAOE PESQUISAS VARIAÇAO %

(em meses)

PNSN 1989" Capitais e DF 1999- 1989f1999

1-14 88 89 .,
15-44 78 87 +1 í

45-74 67 84 ·25

75-104 57 81 .42

105-134 50 76 ·52

135-164 46 73 ·59

165-194 39 69 .77

195-224 37 64 .73

225-254 34
--

58 ."
255-284 31 52 ·68

285-314 30 47 ·57

315-344 28 41 +46

NOTA: 1989 dados extraídos de LEÃO, M. M. et aI. O perfil do aleitamento matemo no Brasil. ln:
Monteiro, M. F. G.; LACERDA, A. J. (Org.) Perfil estatístico de crianças e mães no Brasil:
aspectos de saúde e nutrição de crianças no Brasil 1989. Rio de janeiro: IBGE, 1992. P.97-109.
"dados referentes ao Brasil
....dados referentes a área urbana das capitais e do DF

No período de 1989 a 1999, houve aumento consideravel do numero de

crianças amamentadas. Esse aumento não se deu de modo uniforme para todos os

intervalos etários, sendo de pequena amplitude nos lactentes com idade de 1-44

dias, como era de se esperar, dado que nesta faixa etária a prevalência da

amamentação já é elevada. Para as crianças maiores. as variações foram de

grande monta, destacando-se o grupo de 165-254 dias com uma variação

percentual em torno de +70% . Para o extremo superior das idades, 315-344 dias, a

variação percentual foi de 46%.

Na Figura 4.1, as informações relatadas estão representadas graficamente.

Foram excluídas as prevalências nas idades de 1-14 dias e de 345-374 dias,.
respectivamente, pela diferença da amplitude intervalar da primeira faixa de idade

em relação as demais (15 dias versus 30 dias), e pelo fato do limite superior do
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último intervalo etario extrapolar à faixa etária investigada em 1999, ou seja,

crianças com idade igualou menor que 364 dias.

FIGURA 4.1 • PREVAL~NCIA DO ALEITAMENTO MATERNO CONFORME IDADE DA CRIANÇA. PNSN 1989,
PESQUISA PREVAL~NCIADO ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS E DF 1999

100

90

ao

70

ao
ro
Z
c 50
~
~

m
a. 40

30

'"
10

o

_PNSN1989

~

_CAPrTAlSeOF

""'" ---- '"'"

" ~

~ ~
~ ~,

15-44 45-74 75-104 1(&134 135-164 165-194 195-224225-254 255-284 285-314 315-344

idade da criança em dias

É importante mencionar que os resultados de 1989 referem-se às crianças

procedentes das areas urbana e rural e os de 1999 dizem respeito somente à area

urbana das capitais brasileiras e do DF. No entanto, àquela época a situação do

aleitamento materno mostra-se melhor na área rural comparada à urbana com

medianas de 191 dias e 123 dias, respectivamente, sugerindo para o Brasil urbano,

aumentos percentuais entre os anos de 1989 a 1999, provavelmente maiores que

os encontrados.

A Região Norte destaca-se das demais, com as maiores prevalências do

aleitamento materno para todas as faixas de idade. Esse comportamento é similar

ao observado em 1989. Os costumes e as tradições indígenas foram mencionadas

como possíveis variáveis explicativas do quadro encontrado.
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Em referência às unidades estudas, Distrito Federal, São Luis e Teresina,

apresentam padrão de aleitamento semelhante à Região Norte. Nelas, a proporção

de crianças em aleitamento natural na faixa etária de 151-180 dias foi acima de 80%

e manteve-se em torno de 50% no grupo de 271-364, sinalizando que nessas

regiões, o abandono dessa prática ocorre moderadamente à medida que o lactente

cresce.

4.2 Aleitamento Materno Exclusivo (AME)

Com referência ao aleitamento materno exclusivo (TABELA 4.3), observa-se

que na área urbana do Brasil, em torno de 53,1% das crianças recebem apenas

leite materno no primeiro mês de vida. A prática do AME é bastante influenciada

pela idade, de modo que no intervalo de 151-180 dias a prevalência ê de apenas

9,7%. Essa é uma realidade distante da desejada que preconiza a amamentação

exclusiva até os seis meses de vida. Comparando-se as regiões, a Região Sul

apresenta a melhor situação em relação ao aleitamento materno exclusivo e a

Sudeste um agravamento do quadro identificado para o Brasil, sobretudo nos

primeiros quatro meses (FIGURA 4.2)

FIGURA 4.2 - PREVAL~NCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO PARA BRASIL E REGiÕES.
PESQUISA PREVALt:NCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E
OISTITO FEDERAL, 1999.
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TABELA 43· PREVAl~NCIA ESTIMADA DO ALEITAMENTO MAT::RNO EXCLUSIVO E INTERVALOS OE
CONFIANÇA CONFORM: IOADE DA CRIANÇA, CAPITAIS REGIOES E BRASil PESQUISA
PREVAlJ:NCJA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASilEIRAS::: DISTRITO
FEDERAl,1999

CAPITAL ALEITAMENTO EXCLUSIVO

0.30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180

"""TE 53.0 ..:c.9 29,S 20,7 13,8 9.0
(SO,) - 55.71 (39.0· 42..5l 128.5 - 31,2) j~9.5· 21.9') r:2.7 - 15,0) qS--10.'1

Boa Vista

68,3 58,3 475 37,0 27.6 19.8
60,1 -75. 51,8 - 6.4. 42.5 - 52.3) 33.0 - 41. (23.3 - 32.3) (15.2 - 25,3)

49.9 37.3 26.1 174 11,2 7,0
__-'O"2.,,2;i-~5C7,,.CL (32.2 - 42.7) (22.7 - 29.9) (14.<: - 2'0.8) (5.>14,6) (4.7 -10.1)

67.5 54,1 40,0 274 17.6 10,8
(62,4 - 72 2) (50.0- 58,1) (36,9 - 43, I) (24.6 -30,5) {14.9 20.S) (S.4 - 13.S)

36.0 27.3 20.1 144 10.2 7,0
(26.7 <:5.41 (21.5 34.0) (16"; - 245'1 (II,2 - IS,4) (7,1 - 14.4) (4.3 - 11.4)

40.3 29.8 21.1 144 9.5 6.3
(33.5 - 47,5) \25.6 - 34,4) (18,3 242) (12.0 - 17.2) (7,3 - 12.5) (O --9,0)

~,4 43,_ 32,8 23.4 i6,! 10.7
53,)-57 (.;l.J-4S,.2} QI,7'33,8l (22_4.24.4) {lS,I·17.1} (9.8-"11,7)

52.9 41,1 30.3 21.3 144 9.5
(46.9-58,7) (37.0-45,4) (27..I-33.4) (15.8 2':,1) tI2,O-17.3) (7.3-12.3)

41.2 29 3 19,7 12,7 7,9 4.8
(34,0 43.8) (2.;,9 - 34,1) (16.9 - 2291 (10.3 - 15.5) (5.8 - 10.6) (3.2 7,3)

54.8 41.7 2'95 19.9 12,7 7.9
(48.4 -61,1) (37,2 - <:6,3) (26.5 - 32,9) (17.2 - 22.9) (10.2 - 15.8) (5.S - 10,7)

79,4 67,1 52.0 36.4 23,3 13.9
q5,5 82,8) (53.5 - 70,5) (49.0- 54,9) (33.6 39.3) (29.5 - 26.4) (11.3 - 16.8)

Joio .,essoa

Po~o Velr.o

Fortaleza

NOROESTE

499 36.8 25.3 15.5 10,4 6.3
_

",~, "('"3"'.-Õ5~.,.2"',- (32.6 - 41.1) (22,6- 23,3) {1':.2 - 19.'"'I,--,,,,."3C-C',,2"""I_-'("""ii-,8,,.6":~
Maeeló 35.2 27.5 209 15.5 . 11,4 8,2

(30,O - 40.7) (24.1 - 31.0) (18.5 - 233) (13,5 - 17,S) (93 - 13.8) (6,2 - 10,8)
Natal

Re<:de

510 luis

56.8 44.9 33,7 24,0 16,4 10,9
(50.7-S2,_~L (40,5-49.4) (30.3-37,2) _l20.9-27,5J.. .i!!.J-20,l) (8,1-14,5)

37,1 30.5 2.:.7 19,5 15.4 11.9

-<.;C;;;;;;-----~8".7;i-o'c.,.3!L) (24,9 - 37,1) (20,9 -26.9) (16,3 - 23.4) (11.9 - 19,n (8,3 -16,9)
Salvacor 43.0 32.1 22.8 15.5 10.4 6,7

(35,7 - 50.7) (27..: - 36.8) (19.7 - 25,2) (13.0 -16.6'LI_cQ""""-7'~3C.5"1__(o'c';;-",,""'1,--
60,7 51,1 41,5 32,S 24,6 18,1

(53.': - 57.5) (45.7 - 56.5) (37,6 - ':5.5) (29,O - JS.2) (20,7 - 28,9) (14,1 - 23.0)
61.2 49.0 37,0 26,4 17,9 11,8

__.__.__~5.J -1§.!L_~lc"'~·.~6~-~53~.~51~-,,(3~3~.7~-~'~O~.3~1_...GJ,5..:.~2.2:!_~I~"~''~-~2~'~.2"1_~I~,.~2~-i'~5.~OI,-
C::NTRO OESTE- 50,5 38,3 27,5 la,8 12,4 1,9

-;;;;;;:",;::,:;:;__-,{~.7~,~7~'53~,3~)__fl6fl6'~"~'~'C~.3~)_.J(26~,2~'~2~',~9)L-"í1~7~,'~'~20~.~O)L_{~1l1,~2"'f13~.9)!L~(ô,9.9.1L..:.:
D1stnto Federal 59,8 57,2 43,S 30,9 20,S 13,0

(65.9 - 73.5) (54.0 60,4) (41.1 - olS.2! "G"~"Ci-éi3ê3C""I_~("",.~2ft2"3".2"1_'("1O,,.,T.-C,,5."LI
46,9 33,4 22.2 13,9 8,4 4.9

(40,153,8) (29.138.0) (193-25,3) (11.5-16.8) (6,3-11,\) (3,37,3)

Goolnia

SUOE'STE

MIo Honzome

S.lio ?aulo

29,7 20,7 14,0 9.1 5,9 3,7
(23,9-36.1) (17,4-24.5) (II,S-IS,':) (7.3-11,3) (4,3-8.0) (2.4-5,6)

36.0 26,9 19.4 13.6 9,3 6,3
(3O,5-41,9) (23.4 3M) (17,1-21.9) (11.5 15,8\ q.4-11,6) (4,6 8.5)

42,8 32,9 24,3 17,3 ~2.1 3.3
(39.1-46.S) lJG.5-3S.31 f22.6-26,O> (15.9-1&,9) (10,7.13,7) (s-.s-9~-8}

35.5 26.0 18.3 12.5 8,4 5,5
(29.8 - 41.n (22.5 - 29.9) (15,9 - 21,0) (10.4 - 15.0) (6.4 - 10,8) Q.8 - 7.8)

35.2 27,8 203 15,1 10,S 7.5
(29,7 - 43.3) (23.; - 32-1) (17,9- 23,9) (12.6 - 18.0) (8,3 13.8) (5,3 -lO.?)

Cwrobll

?C1r':O A1eçre

64 3 S2.2 :t9.9 28,7 19.6 12,9
í60,2·sa-.1) (-S.!-55.3l a'H-.Q(2) i25.7·30.81 V7.6·21.S} (11.0-15.1)

50.8 .:.a.3 35,0 25,3 16.9 10,9
(544-SS,S) (43,5-53.1) (32.6-394) (22,4-28,4) (14.1-20.2) (8.4-14.1)

71.8 51.0 4Si.1 37.3 26.8 18,4
(6S.4-nA) (55.7-66,1) (4S.0-53.2) (33,6-41.1) (22.9-31.1) (14,5-23.0)

59.9 45.9 32.5 21,8 13.6 8.2
(50.8- 68.3) (39,4 - 52.6) (280- 37.5) (17.6 - 26.2) (9.9 -18.2) (5,3 - 12.5)

53! 41,4 30.6 21,6 ~<4,7 S.7
(51.S-SJA'l {4G.5-42,3l I3J,O-Jl.:n (?1,r:;·22.21 M".l-!5',3) {9.Z.iü,2'J
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FIGURA 4.3· PREVALl:NCIA DO ALEITAMENTO MATERNO PREDOMINATE PARA BRASIL E REG1ÕES. PESQUISA
PREVAL~NCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO DiSTRITO FEDERAL,
1999.
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Comparando-se as capitais e o DF, a melhor situação na modalidade

aleitamento exclusivo na faixa etária de 0-30 dias foi detectada em Fortaleza

(79,4%), Florianópolis (71,8%), Distrito Federal (69,8%) e Belém (68,3%). No

extremo superior das idades (151-180 dias), elas continuam em destaque, sendo

Belém a cidade com a maior prevaléncia (19,8%), seguida de Florianópolis (18,4%),

São Luis (18,1 'lo), Fortaleza cem 13,9% e Distrito Federal com 13%.

Adicionalmente, estimou-se a prevalência do aleitamento materno e do

aleitamento materno exclusivo para os menores de quatro meses (TABELA 4.4).

Fortaleza (57,1%), Florianópolis (53,3%), Distrito Federal (50,6%) e Belém (49,6%)

tiveram as maiores prevalências de aleitamento materno exclusivo, como era de se

esperar.
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TABELA 4.4 - PREVALl:,NCIA ESTIMADA DO ALEITAM:NTO MATERNO E DO ALEITAMENTO MATERNO
EXCLUSIVO E INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA MENORES DE QUATRO MESES CONFORME
CAPITAIS, REGIÓES E BRASIL. PESQUISA PREVALI:NCIA DO AL!:ITAMENTO MATERNO NAS
CAPITAIS BRASILEIRAS E OlSTR1TO FEDERAL, 1999

PREVALENCIA EM MENORES DE
PREVAL~NCIA <::1.1 Mi:NORES Di:

QUATRO
QUATRO ME:SES

REGIÁOI MESES REGIÃO/
CAPITAL

ALEITAMENTO I ALEITAMENTO CAPITAL
ALEITAMENTO

I
ALEITAMENTO

MATERNO
MATE,'l.NO

MATERNO
MATERNO

EXCLUSIVO EXCLUSIVO
~OI"le 00.1 (llS.1·91,1) "34,4 (32,8-35,9) São LUIS 92,6 {89,8-9.1,6} 46.2 (41 ,7·50,7)

---
Belém 93,6 (90,5-95,7) .19,6 (44,.1-54,8) Teres.na 92,3 (90,0-9.1, 1) 42,3 (38,5--.16,1)

Boa Vista 88,3 (82,7-89,2) 31,1 (27,0-35.6) c;iitt.;:õêst;·_··-8.9;5 {ãã~90.5}-"'-'3:3."2"(31,6-34:9)--

-~- -------------------
Macapá 94,8 (93,1·96,2) 45,9 (42,5-49.5) Olstrlto 93,0 (91 ,4·94,4) 50.6 (47,7·53,4)

Federal

.\1anaus 90,8 (86,7·93,8) 24,4 (19,6-30,0) Campo 88,1 (85.2·90,5) 27,9 (24.4·31,7)

Grande

Palmas 90.5 (88,0-92,6) 30:,9 (31,3-38,8) Cuiabã 89,1 (86,.1-91,2) 17,7 (15,0-20,9)

Porto velho 88,3 (85,3-90.7) 24.6 (21,2·28,3) Godima 85,S (82,8-87,6) 23,7(20,8-26,8}

Rio Branco 85,4 (82,0-88,1) 23,5 (20,1'27.3) Sudeste 82:.1 (6O.J.83.S) 28,7 aS.7oJO_a)

----_._- -
NOfilcstc ---~-84.1(83~ã5,2)---~7,8(36.s-.3i-')-- 8<10 81,3 (78,1-8.1.1) 22,9 (19,So26,3)

Horizonte

Arilcaju 81,3 (78,3-84,0) 35.7 (32,3-39,3) São Paulo 75.5 (71,6-79,1) 2':,9 (21.3-28.8)

--
Fortale::a 92,5 (90,6-94,0) 57,1 (53,9-$0,2) Vrtoria 57,8 (85,2'90,1) 37.2 (33,7--:0,9)

João Pessoa 77,3 (74,1-80,2) 29.5 (26,2·32,9) S~ 79.1 (77;5-ô:.S) , 4<1:.5 {42.0-47.21

--_._...-.-------_.-
Milce,6 75,5 (72,5-78.3) 24,5 (21.8-27,6) Curitlba 81,0 (77,7-83,9) 40,5 (36,7-44,4)

--
Natal 82,2 (7a,So85,t) 41,0 (37,0-45,1) Flcrianópolis 79.1 (75.2-.52,4) 53.3 (48,8-57.6)

Rec.fe 81,5 (76.9-85.3) 27A (22.8-32,'::) Porto Alegre 78, t (73,0-82,5) 38,4 (33,0-44,1)

SaivadOf 82.9 (79.3-86.0) 27.0 (23,2·31,1) .,,,' 66.0 (85.5-Sê,5} 35,6{3<l,s.J6.,4;l

A ausência de uniformidade na definição de aleitamento materno exclusivo

entre os estudos limitou a possibilidade de comparação nessa modalidade de

amamentação, Esta é uma situação comum sobretudo com respeito às

Investigações realizadas antes de 1991, uma vez que, até aquela época, não havia

consenso quanto à definição de termos para esse tipo de amamentação, Naquele

período, alguns autores consideravam em aleitamento exclusivo as crianças

amamentadas ao peito e às quais também se administrava água e chá; outros

permitiam além da água e do chá, o uso dos sucos e outros âinda não explicitavam

claramente de que forma seriam classificados esses lactentes.
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A analogia com alguns estudos realizados a partir de 1991, também

evidência melhora da situação para o aleitamento exclusivo. No DF a prevalência da

amamentação exclusiva em crianças com idade de 31-60 dias foi 19,4% maior que

a prevalência estimada em 1994 (3D). Estudos similares realizados em Florianópolis

e João Pessoa em 1997 (15) detectaram para o grupo de menores de quatro meses

percentuais de aleitamento exclusivo menores do que os estimados neste inquérito,

46,3% versos 53,3% e 23,9% versos 29,5%, respectivamente.

4.3 Duração do Aleitamento Materno e do Aleitamento Materno Exclusivo

Quando se analisa a duração mediana do aleitamento materno e do

aleitamento exclusivo (TABELA 45), mais uma vez, tornam-se evidentes as

variações apresentadas pelas capitais e regiões investigadas quanto â continuidade

dessas formas de aleitamento a medida que o lactente cresce. Belém, cidade com o

melhor indicador, a mediana de duração do aleitamento materno foi de 566,3 dias.

Maceió, encontra-se em situação oposta (172 dias), representando uma diferença

de 394 dias. Com respeito ao aleitamento exclusivo, das vinte e seis âreas urbanas

estudadas, dezoito tiveram duração mediana menor que 30 dias, sete entre 30 e

60 dias e apenas uma capital (Fortaleza) a mediana ficou em torno de 60 dias. Tais

resultados mostram que a população urbana das capitais brasileiras e do Distrito

Federal, mantêm o padrão de associar precocemente ao aleitamento natural outros

líquidos e alimentos de modo que a duração mediana do aleitamento exclusivo para

o Brasil urbano ainda é bastante curta (23,4 dias).

Períodos de amamentação mais prolongados não implicam necessariamente

maior duração do aleitamento materno exclusivo. Como exemplo, em Fortaleza a

duração mediana do aleitamento materno foi de 224,7 dias e do exclusivo de 63,6

dias. Comparando-se estes resultados aos de Cuiabá, nota-se que o desempenho

desta ioi melhor em relação ao aleitamento materno (357,1 dias). No entanto, a

mediana de duração do aleitamento exclusivo de apenas 5,1 dias, foi menor não só

quando comparada à Fortaleza, mais também em relaçã9 as demais capitais

brasileiras.
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TABELA 4.5 - DURAÇÃO MEDIANA DO ALEITAMENTO MATERNO E DO ALEITAMENTO MATERNO
EXCLUSIVO CONfORME CAPITAL. REGIÃO E BRASIL PESQUISA PREVAL~NCIA DO
ALEITA.....1ENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E DISTRITO FEDERAL, 1999,

REGIÃOI
CAPITAL

DURA AO MEDIANA (EM DIAS

ALEITAMENTO I ALEIT~ENTO
MAT-RNO ~tAT~RNO
, c EXCLUSIVO

REGIÃO:
CAPITAL

DURACAO MEDIANA EM DIAS)

ALi:ITAMENTO I Al~;'~~~O
MATERNO EXCLUSIVO

Norte 4!4,1' (38S;O~442,3) 24,0 (21,5 - 25,8) São Luis 439A (365,5 - 528,2) 30,3 (19,5 - 47,2)

SôQ,3 (434,0 - 7:39,0) 56,1 (45,5 - 58,9) TereSina 476,4 (402,1 - 569,1) 33.4 (27.4 ~ 40,8)

80a Vista

Macapa 515,3 (436,5- 608,2) 42,1 (36,9-48,1) O'Slnto 369,9 (339,5 - 403,0) 45,0 (40,1 - 50,S)

Federal

Mllnaus 351,4 (296,3-416,1) 7,6 (2,6 22,4) Campo 315,0 (282,2 - 351 ,6) 17,5 (12,9 - 24,0)

Grande

Palmas 336.5 (300,5·375,7) 23,9 (18,5 - 30,7) Cuiaba 357,1 (314,1 .:06.0) 5,1 (2,5-10,5)

Porto velho 392,2 (331,6 - 463,9) 13,6 (8,8 21,2) Goiania 250,9 (239,6 - 264,1) 9,3(5,8-15,1)

HOrizonte

180,8 (164,4 - 198,9) 9,2 (4,9 - 17,2)

327,0 (291,6 - 3ô6,7) 26,7 (20.8 - 17,2)Vitória

PortoAJegre 193,5 (169,4 221.0) 29,S (21,8 39,9)

FlorianópoliS 249,7 (221,2 - 282,0) 55,6 (46,7 58,2)

São Paulo

Cuntlba 221,9 (203,2 - 242,3) 34,5 (28,3 42,3)

~,,-_..'~'~---_ .._~'.~_."-"-"---_.
Aracaju 229,0 (203,0 . 252,0) 24,5 (19,2 - 31,4)

Fortaleza 224,7 (215,0·234,9) 63,6 (58,4 - 69,2)

- -
João Pessoa 198,4 (181,6 - 216,8) 21,9 (17.0 - 28,2)

Mace,6 172.0 (158,6 ~ 185,5) 8,2 (4,8 -14,2)

Natal 230,6 (203,8 - 251,3) 25,0 (19,3 ~ 32,4)

Rec:fe 196,8 (175,6 - 220,7) 6,8 (1,9 24,30

Salvae!or 274,6 (241,9 - 31 1,6) 154(10,1-23,4)

Analisando-se a tendência ao longo do tempo, em 1989, 97% das crianças

brasileiras mamaram no peito logo após o nascimento. A mediana da amamentação

foi de 191 dias para a zona rural e de 123 dias para a zona urbana. Das cinco

regiões, a Nordeste apresentou a menor duração mediana de aleitamento materno

10S dias (16). No inquérito de 1999, restrito á área urbana das capitais e DF, o

tempo mediano da amamentação foi de 295,9 dias para o Brasil e de 252,4 dias

para a Região Nordeste, Tais valores indicam a tendência de prolongamento da

amamentação no período, com destaque para as mães nordestinas que reverteram

o quadro desfavorável observado em 1989, superando as Regiões Sudeste (240,6.
dias) e Sul (225,2 dias) na duração mediana do aleitamento materno.
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Ainda com relação a Região Nordeste, informações sobre a duração do

aleitamento materno nas áreas urbana e rural dos nove estados, originadas dos

estudos Diagnósticos Estaduais de Saúde Materno-Infantil realizados de 1987 a

1992 e da Pesquisa sobre Cobertura Vacinai, Manejo da Diarréia e Monitorização

do Crescimento realizada em 1991 em todos os estados da Região Nordeste

comparadas as do inquérito realizado na área urbana da capitais brasileiras em

1999 são mostradas na TABELA 4.6). Ressalvadas as diferenças de cobertura das

populações estudadas e de padrão do aleitamento materno conforme procedência

urbana e rural, a análise sugere que a população urbana das capitais da Região

Nordeste, de modo semelhante ao que ocorreu com Brasil, apresentou aumento

significativo na prevalência da amamentação.

TAS:::LA 4.6- DURAÇÃO MEDIANA DO ALEITAMENTO MATERNO PARA REGIÃO NORDESTE. SAÚCE E NUTRiÇÃO DAS
CRIANÇAS NORDESTINAS: PESQUISAS ESTADUAIS 1937·1992 E PESQUISA PREVALENCIA DO
ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPjHIS BRASILEIRAS E DISTRITO FEO::RAL. 1999

Localidade Duração Mediana do Aleitamento Materno (em dias)

Pesquisas 1987-1992 ?esquisa 1999

Região Nordeste 136,7 252,8

Maranhão 260,1 439,4

Piaui 200,3 478,4

Cearâ 132,0 224,7

Rio Grande do Norte 108,0 230,8

Parafba 101,5 198.4

Pernambuco 88,6 196,8

Alagoas 101,1 172,0

Sergipe 105,6 229,0

Bahia 129,4 274,6

NOTA dados extraídos FUNDO DAS NAÇOES UNIDAS PARA A INFANCIA. Saúde e nutrição das
crianças nordestinas: pesquísas estaduais 1987-1992 [Brasília], 1995. Dados referentes às áreas
urbana e rural.

4.4 Aleitamento Materno Predominante

Sobre o aleitamento materno predominante (TABELA 4.7 e FIGURA 4.3)

observa-se que de modo semelhante ao que ocorre com a prevalência do

aleitamento exclusivo, os valores foram decrescentes ao longo dos intervalos

etários. Entre as regiões, a que apresentou a menor redução foi a Norte com uma

variação percentual de -21,9%. Convém assinalar que o somatório do aleitamento

exclusivo com o predominante na faixa etária de 151-180 dias para o Brasil é de
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23,7% e para as Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul é de 28,6%,

23,6%,24,9%, 16,3% e 20,4%, respectivamente,

TABELA 47- PREVALÊNCIA 00 ALEITAMENTO MATERNO PREDOMINANTE E INTERVALOS DE CONFIANÇA
CONFORME IDADE DA CRIANÇA CAP!TAIS. REGIÓES E BRASIL PESQUISA PREVALÊNCIA 00
ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E DISTRITO FEDERAL.1999

ALEITAMENTO MATERNO PREDOMINANTE

CAPITAL
IDADE EM DIAS

~3<l 31..QO 61-90 91-120 121_150 151-180

REGIÃO NORTE 25.1 24.0 ".' 21.7 20.6 19.5
{23.0 - 27.4) (22.4 - 25.6) (21.6 - 24.0) (20,6· 22.8) (19.3 - 21,0) (17.9·21.4)

Belém lS.7 lS.9 17.2 17.5 17.7 18.0
(11,3-23,9) (12,7 - 22.2) (14.0-21,0) (14,S - 20.!)----l,14.J - 21 ,8) (134 - 23.8)

Boa Vista 15.8 15.1 14,3 13.7 13,0 12.4
(11.2-21,8) (11,S-19.3) (11.S - 17,4) (11.3- 16,5) (10.2 - 16.5) (8,9 -17,0)

Macapá 20,7 21.5 22,3 23.2 24.0 24.9
(16,9 - 25.2) (18,5 _24.9) (19,9 - 24.9) (20.8 - 25.TI.......-(21.0 - 27,3) (20.8 - 29.5)

Manaus ".' 31.2 "., 22.9 19,4 16.3
(27.2 - 45,5) (25.2 - 38.0) (22.5 - 31,5) (19,2 - 27,2) (15.2 _ 24.5) (11.5-21,5)

Palmas 29.8 29.2 28.6 28.0 27,4 ".•
{24.6 _35.5} (25.3 - 33,4) (25.6 - 31,n~_i~.2 - 3O.!1) (24.0·31.1) (ll,4-31,8)

P0<10 Velho 33.' 28.9 25.1 21.6 18,5 15,7
(27.1-39.8) (24.8 - 33.5) (22.1 - 28.3) (18.9 . 24.6) (15,4.22.0) (12.2 -1'j,0)

R,o 6ranco 26,6 24,7 23.0 21,3 19.7 ".2
(21.0 - 33.1) (20,7 - 29,3) (20 O- 26,2) (18,6 - 24.3) (16,5·233) (14.2 _22,9)

REGIAO NORDESTE 20.' 19,0 17.3 15,7 14.3 12,9
(19.2 - 22,5) (17,9 - 20,2) (16 5 - 18,2) p5,0 - 18,2) (13,4.152) (11.8_14,1)

Aracaju 21,2 18,7 16,4 14,3 12.4 10,8
(15.8·26.4) (15.5 _22.1) (14,2 - 18,8) (12.3 - 16,5) pO.2·15.1) (8.2 - 1-\,0)

Fortaleza 12.5 12,5 12.5 12,6 12.6 12,5
(9.5 - 16,0) (10.3-15.1) (10,8 _ 14,5) (10,9 - 14,4) (10.5 -15.0) (9.9 - 159)

João Pessoo 21.3 17,9 15.0 12.5 10.3 ..,
(16.7 _Zô.8) (14.9 _21.5) (12.9 _ 17,4) (10.6 - 14.6) (8.3·12.8) (5.3·11,4)

Mace;ô 24,0 20,1 16.8 13.9 11,4 '.'(19.5 - 29,0) (17.2 - 23.4) (14.7 - 19,0L-(12.0- 15.0) i~ 13~8) (7.1 -121L-

Natal 11.3 10.9 10,5 10.1 ,., ')
(8.0 _ 15.6) (8.4 - 13.9) (8.5 - 12.8) (8.2 . 12.4) (7,4-12,6) ---16,5 - 13.2)

Reôfe 25.2 21.8 18,8 16.2 13,8 11 .7
(18.1_33,8) (17.0- 27.6) (15.5 _22,7) (13.2 _ 19.7) (10,5 -179) (8.0·1".8)

Salvador ".7 15.1 20' 16.3 13.0 ".2
(24.3 - 37.9) (21.0 - 29,9) (17.5 - 23,6) (13.8·19.3) (10.2 - 163) (7.3 - 14.0)

Sflo Luis 26,2 15.5 24,7 24.0 23.3 22.6
(20.4-31.1) (21.1 - 30,4) (21.5 - 28.3) (11,0- 27.3) (19,6 - 27,4) (17.8 - 28.2)

Tefesina 27,1 26,4 25,7 25.0 24.3 23.7
(22.2 - 32.5) (22.7 - 30,4) (22.9 - 28,6) (21.4 - 27,8) (21.2 - 27.7) (19,7 - 213.2)

REGIÃO CENTRO- 22.' 28.9 25.S 22.4 19.6 17,0
OESTE (30.1-35.2) (27.2-30.7) (24.3 - Zô.8) (21,2-23.6) (18.2 - 21.0) (15.4 -18.7)

Distrito Fedl!flll 21.7 21.2 20.' 20.1 19,6 19.1
(18,4-25,4) (18.7 - 23.8) (18,7 - 22.L-(18,3 - 22,1) (17.4 - 21,01 (16.2 - 22.3)

Campo Grande 36.2 31.3 ".' 22,7 19.1 15.lI
(30,3 - 42.7) (27.2 - 35.8) (23.9 - 30,0) (20,0 - 25,7) (16.0 - 22,6) (125 - 20.2)

Cuiabá ".' ".' ".' 28.0 23.3 19.1
@9.3-51,2} (34.9 - 43.5) (30.3 - 36,5) (25.3 - 31.0) (ZO.2 - 25.7) (15,6 _23.2)

Goi::onia 37.9 31.5 25,7 20.' 16.3 12.3
m,5 - 43,6} (27,8 - 35,3) (23,1 - 28,4) (18.3 - 23.1) (13,9 - 19.2) (10.2 - 15.0)

REGIAOSUOESTE 3<l.' 24,3 18.8 14.3 10,8 '.0
(27,5 - 34,4) (22[2 - 26,6) (17,4-20,4) (13,0 - 15 7) (9.4 - 12.3) (6,7 - 9.S)

Belo Horizonte ".' 3<l.' 22,4 16,0 11,2 '.'(33.8 _45,8) (26.6 _34,4) (19,8 _25.2) (13.7 - 18,!) (8,9 - 14.0) (5,6 - 10.5)
Sâo Paulo 24.6 19,1 14.5 10,9 '.' '.0

(18.9·31.3) (15.5 - 2J.2) (12,2 - 17,3) (8.8 - 13,5) (6,0 _ 10.9) (4.0 - 89)
VitOria 26,S 22.2 18.4 15.0 ", '.'(21.6·32.4) (18.9 - 25,0) (\6.0 - 20,9) (13.0·17.4) (10,0 - 14,9) (7,5 - 12.9)
REGIÁOSUL 16,9 14.4 12,3 10,4 ... '.S

(138 - 20,4) (12,4 _16 7) (10.9 -13,8) (9,2 - 11,8) (7,5 - 10,4) (5,9 _ 9,4)
Curijiba 22.1 18,4 15.2 12,4 10,1 ..,

(17,0 - 28,1) (15,0 - 22.2) (12.9-17.7) (10.4 -14,7) (8.0 - 12,8) (5,9·11.3)
Flofianôpolis m 11.8 10.6 '.' '.' '.S

(9.0 - 19,0) (8,9 - 15.6) (8,4.13.1) (7.5-11,8) (6.2 _ 11.2) (5.0. 11.0)
Porto AJegr~ 12,7 10.8 ,., '.' '.7 S.,

(7.7·20.1) (7.5 - 15,5) (5.8 - 12.4) (5.6 - 10.8) (4.3 - 10.2) (3,1 - 10.0)
BRASIL 25.0 22,4 20.0 17,8 15.8 14.0

(24.0 - 15.1) (21.7-23,2) (19.5 - 20.6) (17,4 - 18,3\ (15.3_164) (13,3 _ l-1.n
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4.5 Alimentação Complementar Oportuna

No que tange à alimentação do lactente, nos primeiros seis meses de vida, o

aleitamento exclusivo constitui foco de preocupação. A partir dos seis meses

completos, o lactente deve passar por um processo gradual de adaptação aos

alimentos consumidos pela família. Nesse período, adicionalmente ao leite materno,

deve-se administrar alimentos ditos de transição (10). Trata-se de fase crítrca, onde

não apenas a idade, mas também os tipos de alimentos disponíveis e as condições

no domicílio devem ser devidamente consideradas, face aos riscos advindos da

Introdução de alimentos inadequados e do manejo inapropriado dos alimentos e

utensílios utilizados no preparo e administração das refeições.

Do conjunto de Indicadores recomendados para estudo do tema, investigou

se também a alimentação complementar oportuna (TABELA 4.8). Esse indicador

informa a proporção de lactentes com idade de 180-299 dias que além do leite

materno estão recebendo alimentos sólidos e semi-sólidos. As Regiões Norte e

Centro-Oeste apresentaram o maior percentual de crianças em alimentação

complementar oportuna, 54,5%.

TABELA 48 . PREVALÊNCIA OA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR OPORTUNA CONfORME CAPITAL.
U=:GIAO oE" BRASIl." PEsaOfSA PREí]A1ENêIA"DO-AlEITAI'VlENTO"MATERr'-lO· NAS CAPITArs·
'°t.r..';"SIE'l',r.."'.f\t~JP.,'TR1R5?~'eI':""~~""

REGIÃO/CAPITAL I PRE"VALENCIA (IC) REGIÃO/CAPITAL I PREVALENCIA (ICJ

No". S4.5 (63.0-66,11 $.10 Luís 57.S{63.3-61,6)

Belém 63.0 (S8."-67.5) T!rnina 59.2 {5S.5-62,9) -

Bo<lI Vista 5S.1ISO.~,7) Ce'ltro-Qeste st,S (52.8-6ô,2)

Mac.ap.i 59.9 (56.5-6:3,2) Dlslrito F!'deral 58.5 (55,6-G1.3)

M.!naus 51,6("6,3-66,81 Campo Gfllnde 55," (51,4...59,2)

Palmas 52,1 {-48,2-õ6,1) Cuiab;i 55.5 (52,0-68,9) --

Porto Velho 53.0 (-48.9-67,1) Golãnia "7.9 (.....&-61,1)

Río Branco 46,5 ("2,6-50.4) Sudeste -45," (43,347.5)

NOfdeSle -43,5 ('(2,2-4-l.8) ~lo Horizonl~ -43.3 (3-9J~.."&.9)

Aracaju 38,2 (34.7.... ,.9) São Paulo 38,5 (34.6-42.")

Fortllleza "3,3 (39,9-46.7) Vitória 52,5 (49,0--65.9)

Jo.io Pessoa 3-9." (36.0-42.9) S"' 47,3 (.....8-49.7)

M<teeió 35.7 (32.5-39.0) Curttlb.a 47,7(.....0--61 ... ).
Nlltal 40.3 (36.1-44.6) Floriallópolis -48,6 (44.5-52.7)

Recife 34.2 (29,"-39.3) Porto Alegr! -43,8 (38.349,4)

Salvador 44,6 (40,&-48,6) Srui! 4ll.9 (-ta.1..1.9,6)

.0
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4.6 Uso de Chupeta e Mamadeira

o uso de chupeta e mamadeira é prática frequente, A relação entre o uso de

chupeta e o encurtamento do período de amamentação gerou o interesse do

Ministério da Saúde em conhecer a proporção de crianças alimentadas com

mamadeira e em uso de chupeta. A estimativa do uso de mamadeira baseia-se em

definição da OPAS e considera o intervalo etário de 0-364 dias. Para esse estudo,

baseado no indicador de uso de mamadeira, estlmou-se o uso de chupeta utilizando

o mesmo intervalo etário. Comparando-se as vintes e seis localidades investlgadas

(TABELA 4.9) observa-se que a cidade com a maior proporção de crianças

alimentadas com mamadeira é Maceió (75,5%) e a menor o Distrito Federal

(48,5%). Relativo ao uso de chupeta, Porto Alegre apresentou ao maior prevalência

(69,2%) e Macapa a menor (32,0%)

TABELA 49 - PREVALt:NCJA DO uso DE MAMADEIRA E CHUPETA CONFORME CAPITAL,
REGIÃO E BRASIL PESQUISA PREVAl!:NCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS
CAPITAIS BRASILEIRAS E DISTRITO FEDERAL 1999

REGIAOiCAPITAL I MAMADEIRA I CHUPETA REGIAOiCAPlTAL MAMADEIRA I CHUPETA

N~. 60.00 (59,9-6t .7) 41,7 (40.8-42,7) Sio Luis 53 3 (50.1-55,9) 46.4 (43.9-49.0)

Belém 55,6 (52,7-58.4) 35.1 (53.0-36,4) Teresinll 54.3 (52.1-56,4) :!.9.1 [37,0-41,2)

Bo. Vista 62,1 (59,4'-<;4.8) 45,6 (43,0-48,2) Centro-OeSl. sa,5 (57,5-59,5) 49,4 (.t8,4-SO,4)

Macapã 58,0 (SS,9-60,O) 32,0 (30,2-33,4) Otstnlo Fadaral 48,5 (48,e..50,2) 47.4 (45,7-49,0)

Manaus 70.8 (67.e..i3,6) 47,0 (43,4-S0,2) Campo Grand. 84,4 (62,21,66,6) 47,5 (45,~9,8)

Palmas 52,8 (50!">-55,1) 43,4 (41,2-4S,7) Cuilll>i 66,0 (63,9-88,0) 47,S (45,4-49,6)

Pono Velho 63,3 (60,9-65,7) 44.5 (42.2-46.8) GOIinl1l 62.1 (50,1-64,0) 55,4 (53,4-57,3)

Rio Br.nco 58.6 (56,3-70,9) 48,8 (46,4-51,2) $ud<!Sle 6:3,9 (62,&-65,1) 50,7 (59,4--61 ,9)

NordllSl. 64,4 (55,7-67,1) 56,6 (55,9-57,3) Belo Horizom. 59,8 (67,7-71,7) 55,S (53,4--67,5)

ArKaju 68.1(66,1-70,1) 52} (60.6-64,7) Slo P1Iu1o n,7 (70,4-7",8) 66," (64,l-6e,5)

Foltak/:. 55,5 (53,6-67.3) 59,2 {S7.3-ê1 ,O) V~óri. 52,0 ("9,9-5<1,1) 52,0 (49,9-54,0)

Joio Pesso.a n,6 (70.7-44,5) 58,0 (56,IHO,O) S. 81,S (60.1-63,0) 6:3.6 (62.2-65,0)

Ma.c..ó 75,5 (73,7-77.2) 55,4 (S3,5-67.2) Cum>b. 53.4 (61.2-65,5) 61.7 (59.6-63.7)

Nat.l 595(56.9-62.1) 52.5 (50.2-54 9) AorIanópolis 57," (55,0-59 8) 63.1 (60.S-65 4)

Rod. n.2 (593-74,9) 60,3 (57,2-63,2) Porto~r. 155.5 (62.1-685) 59.2 (56.l·n,1)

$alv.dor 73,3 (71,0-754) S3 2 (50,8-65,5) ..... 628 (52,3-63,2) S2.9 (S2,!">-~,3)
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4.7 Trabalho Materno Fora do Lar e Aleitamento Exclusivo

o fato das causas biológicas que levam ao desmame serem pouco

freqüentes e da prevalência do aleitamento materno, para determinadas

populações, ser baixa, sugere que há outros fatores, além dos biológicos, atuando

como causa do desmame. A compreensão destes fatores reveste-se de

complexidade, despertando o interesse de pesquisadores e profissionais envolvidos

s com a saúde Infantil para o estudo de aspectos como o estado nutricional de

gestantes e nutrizes, marketing desenvolvido pela indústria de alimentos infantis,

rotinas adotadas pelos serviços de saúde, assim como o trabalho e as

características sociodemograficas maternas.

Em relação ao trabalho, observa-se que, nas últimas décadas, cada vez mais

mulheres têm começado a trabalhar fora de seus domicílios por razões de ordem

econômica ou de satisfação pessoaL

O estudo da associação entre o trabalho materno e o aleitamento natura! não

é simples. A presença de fatores relativos ao tipo de trabalho desenvolvido, que

podem influir na amamentação são mencionados como favorecedores dessa

complexidade

Ourante a realização deste estudo foram colhidas informações para o estudo

da associação entre o trabalho materno fora do lar e a prática do aleitamento

materno exclusivo. Não houve detalhamento quanto ao tipo de trabalho, carga

horária, remuneração, local e direitos trabalhistas. Foi postulado que não trabalhar

fora favoreceria o aleitamento materno exclusivo. Os Odds Ratio estimados para

regiões e Brasil são mostrados na TABELA 4.10.
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TABELA 4.10- RESULTADO DA REGRESSÃO LOGíSTICA DA ASSOCIAÇÃO ENTRE O
TRABALHO MATERNO FORA DO LAR E O ALEITAMENTO MATERNO
EXCLUSIVO. PESQUISA PREVALtNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS
CAPITAIS BRASILEIRAS E NO DISTRITO FEDERAL, 1999.

Região Odds Ratío (IC)

Norte 1.10 (0,94-1,28)

Nordeste 0,92 (0,83-1,02)

Centro-Oeste 0,97 (0,84-1,12)

Sudeste 1,05 (0,87-1,26)

Sul 1,30 (1,08-1,57)

Brasil 1,02 (0,95-1,08)

A análise da referida tabela evidencia que o Odds Ratio (OR) para as

Regiões Nordeste e Centro-Oeste foram menores que 1. Para as Regiões Norte e

Sudeste os OR foram acima de 1, contudo, os respectivos intervalos de confiança

não foram significativos. Na Região Sul o DR foi de 1,30 com intervalo de confiança

significativo, ou seja, nessa região, as mães que não trabalham fora têm 30% a

mais de chance de fazerem o aleitamento materno exclusivo quando comparadas

às mães que trabalham fora. Nas demais regiões, evidências dessa associação não

foram encontradas.
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Reportando aos objetivos iniciais, com a realização do presente inquérito, em

formato padrão, com coleta de dados em um único dia, em amostra suficientemente

grande e representativa, no qual se evitou o viés recordatório, foi possível obter-se

estimativas precisas sobre a prevalência do aleitamento materno e suas

modalidades e sobre a duração mediana do aleitamento materno e do aleitamento

exclusivo na população investigada.

Padrões de prevalência e de duração do aleitamento natural identificam fases

da amamentação. A fase I, denominada de "tradicional", caracteriza·se pela alta

prevalência e pela longa duração do aleitamento. A fase II, chamada de

"transformação", evidencia-se pelo declínio da prevalência e pelo encurtamento de

sua duração e, a fase III dita de "ressurgimento", pelo aumento da prevalência e da

duração do aleitamento natural. Os grupos sociais existentes em uma dada região

a elite urbana, o urbano pobre e a população rural - atingem cada uma dessas

fases em diferentes momentos. Entre esses grupos sociais, aquele que

invariavelmente, desencadeia mudanças em relação ao aleitamento materno é a

elite urbana, seguindo-se do urbano pobre e, finalmente, a população rural.

Os resultados aqui discutidos mostram que de modo semelhante ao que

ocorreu com a duração mediana a prevalência da amamentação, também

aumentou, sugerindo que a população urbana das vinte e cinco capitais

investigadas e do Distrito Federal encontra-se na fase III, ou seja de

"ressurgimento'" do aleitamento materno.

Em que pesem as dificuldades para análise da tendência do aleitamento

materno exclusivo no Brasil, conclui-se que o país avançou consideravelmente no

sentido de cumprir o compromisso manifestado no Encontro Mundial de Cúpula pela.
Infância, diante de representantes e chefes de estado dos 159 países participantes

na sede das Nações Unidas em 1990.
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Com relação ao trabalho da mulher, observa-se que, em face das conquistas

sociais da mulher, entre elas a melhor participação no mercado de trabalho e a

importância do aleitamento natural na saúde infantil, torna-se importante investigar a

relação entre ambos. O método transversal possui limitações para confirmar

causalidade nas associações observadas. Além disso, nesta pesquisa inquiriu-se

somente sobre o trabalho materno fora do lar, desconsiderando-se algumas

características importantes como, o tipo de atividade desenvolvida, o regime de

trabalho, tarefas executadas no domicílio, remuneradas ou não. Tais considerações

indicam a necessidade de realizar estudos adicionais para verificar a conSistência

da associação entre trabalho materno fora do lar e amamentação exclusiva

observada na Região Sul.
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ANÁLISE ESTATíSTICA

Estimação das Prevalências

Para o DF e as capitais pesquisadas, foram estimadas as prevalências do

aleitamento materno e suas modalidades exclusivo, predominante e da alimentação

complementar. oportuna e a duração mediana do aleitamento materno e do

aleitamento exclusivo. As estimativas, baseadas em modelo, foram calculadas,

para as diferentes faixas etárias, através de regressão logística.

A regressão logística foi originalmente usada por CornfieJd (1961) em uma

pesquisa para se estimar o risco de desenvolvimento de doença coronariana a partir

do conhecimento da pressão sistólica (XI) e do colesterol sérico (X2). Nesse estudo,

p - a probabilidade de um indivíduo desenvolver doença coronariana - foi modelada

através da função logística múltipla:

p= 1 / [1 + exp - (a + b, x, + b2X2) r',

na qual a, b, e b2 são os coeficientes a serem estimados e indicam o efeito de

pressão sistólica ( Xl) e colesterol sérico (x2) em p. As variáveis Xl e X2 são

chamadas explanatórias ou explicativas.

Da expressão acima, pode-se escrever:

chance = p / (1 -p) = exp -( a + b, x, + b,X2),

ou, equivalentemente:

log(chance)=log (p/(1-p)) = a + b, x, + b,x,.

Trabalha-se com o logaritmo para se obter uma relação linear entre a faixa

etária e a prevalência do aleitamento. O ajuste da função acima recebeu o nome de



regressão logística. Este modelo pode ser ampliado para contemplar um maior

número de variáveis explanatórias. Há diferentes métodos de obtenção das

estimativas de a, b1 e b2, porém o método da máxima verossimilhança é o que tem

mostrado melhores resultados em amostras finitas.

Para o aleitamento materno exclusivo e predominante foram consideradas as

crianças com idades até 180 dias divididas em 6 faixas de 30 dias cada uma. Para

o aleitamento materno, foram levados em conta os dados de todas as crianças, de

modo que, além das faixas etárias utilizadas no aleitamento exclusivo, estimou-se

também as prevalências de aleitamento materno para as faixas de 180 a 270 dias e

de 271 a 364 dias. Adicionalmente, foi calculada a prevalência do aleitamento

materno e do aleitamento exclusivo para lactentes menores de quatro meses. Para

efeito de estimativa foi utilizado o ponto médio do intervalo etário.

o modelo adotado no processo de estimação foi:

log(p,/(1-p,)) = bo+ b, (Ponto Médio da Faixa Etária,)

no qual Pi é a prevalência na faixa etária i e bo e bl são parâmetros que

indicam a associação entre o aleitamento e a faixa etária da criança. Aqui, a razão

pi/(1-pj) é a chance de uma criança na faixa etária i estar sendo amamentada.

As estimativas foram obtidas pelo método da máxima verossimilhança e para

os intervalos de previsão utilizou-se o coeficiente de 95% de confiança.

Estimação do Tempo Mediano

Quando uma proporção é modelada como função de uma única variável

explicativa x, freqüentemente é de interesse estimar qual o valor de x que

corresponde a uma proporção p específica. Por exemplo, no estudo de aleitamento

materno, freqüentemente existe °interesse em saber qual seria o tempo, em dias,

que corresponde a 50 % das crianças amamentadas exclusívamente no peito. Este

tempo é denominado de tempo mediano.



Suponha que um modelo de regressão logística tem sido usado para

descrever a relação entre a proporção p de crianças amamentadas exclusivamente

no peito e o logaritmo do tempo t, em dias de vida, dessas crianças, em um estudo

sobre aleitamento materno. Então,

logit(p) =IOg(---.L) =a + b1 logr
)- p

o tempo para qual p = 0,5 será denominado de tempo mediano e abreviado

por T50 e uma vez que logit(0,5) = log 1 = O, T50 satisfaz a seguinte equação:

a +b] log(Tso ) =°
tal que T50 = exp(- a/b]) , que é estimado por:

f;, =exp(-ajb,).

Tendo obtido uma estimativa da quantidade Tso, é geralmente desejável se

obter uma estimativa do erro padrão e do intervalo de confiança para que a

estimativa do tempo mediano possa ser julgada. A estimativa do erro padrão do

log(f,,) é dada por:

(

' y,
Var(a)-2Cov(a,b])~+ ~) Var(b1 )

b] b1Erro Padrão{log(T,,)} = , -------,c---'--'-'---- ~

(b, )'

A estimativa do erro padrão de T50 é dada por

ErroPadrão(Tso ) = Tso ErroPadrão{log(Tsü »)

o intervalo de 95 % de confiança para T50 pode ser encontrado da seguinte

forma:

IC (95%) = ~xp[log(f,") ± 1.96 Erro Padrão{log(f,,)}l



Estimação das Razões de Chances

Em Epidemiologia, o conceito de risco de ocorrência de um evento é muito

difundido e, em alguns casos, coincide com a probabilidade de ocorrência do

evento. Por exemplo, o risco de cãncer de pulmão na população adulta do DF no

período de 15 anos. A medida de risco mais simples é a taxa de incidência, ou seja,

a probabilidade de um membro da população em estudo ser acometido pela doença

no período especificado. Nesse caso, não há distinção entre os elementos da

população e a medida é também chamada de risco absoluto - RA -. Outra medida

que tem sido muito utilizada em estudos epidemiológicos é o risco relativo - RR "

definido pela razão entre a taxa de incidência da doença no grupo exposto ao fator

de risco e a taxa de incidência da doença no grupo não exposto ao fator de risco.

Quanto maior o RR, maior a associação entre o fator de risco e a doença. Se, por

exemplo, o risco absoluto de cãncer de pulmão, no período de 15 anos, entre os

fumantes é igual a 0,05 e entre os não fumantes, para o mesmo período de tempo,

é igual a 0,02, tem-se que o risco relativo é igual a 2,5, isto é, no intervalo de 15

anos, a probabilidade dos fumantes terem câncer de pulmão é 2,5 vezes maior do

que a dos não fumantes. Além do acompanhamento do grupo de fumantes e do de

não fumantes pelo período de tempo especificado, o cálculo das medidas acima

requer o conhecimento de que, no início do estudo, a doença estava ausente em

todos os indivíduos. Isso só é possível em estudos prospectivas. Nas situações

mais comuns de estudos retrospectivos, a presença da doença e a exposição ao

fator de risco são observadas simultaneamente, impossibilitando o cálculo do risco

relativo de um indivíduo se tornar doente (incidência). Nesses casos, ao invés de

se trabalhar com o conceito de incidência, usa-se o da prevalência, ou seja, a

probabilidade do indivíduo ser doente. A medida equivalente ao RA é dada pela

chance ou "odds". Em um mesmo grupo populacional, a chance de um indivíduo

ser doente é definida como a razão entre duas probabilidades: a de ser doente pela

de não ser. Se, por exemplo, este valor é igual a 0,5, diz-se que a chance de um

indivíduo no grupo em questão estar doente é de 1 para 2, isto é, em cada três

indivíduos, um está doente. Finalmente, a associação entre o fator de risco e a

doença é medida pela razão de chances, que como o nome sugere, é dado pela

razão entre as chances do indivíduo ser doente quando é e quando não é exposto

ao fator de risco. Assim, no exemplo sobre cãncer de pulmão e tabagismo, a razão



de chances é igual a 2 significa que, sob o fator de risco, a chance do indivíduo ter

câncer de pulmão é duas vezes maior.

Embora a ilustração do conceito de risco seja costumeiramente feita com

doenças, as medidas acima são utilizadas em diversas situações. Neste estudo, a

razão de chances foi usada para se verificar a associação entre o trabalho exercido

fora do lar pelas mães (fatar de risco) e o aleitamento exclusivo (doença).

Os dados foram agrupados por região geográfica. Para cada região, foi

estimado o efeito da mãe trabalhar fara do lar no aleitamento exclusivo. A técnica

usada para a estimação das prevalências do aleitamento exclusivo foi a regressão

logística. Denotando-se por p a probabilidade de uma criança estar em regime de

aleitamento exclusivo, o modelo, baseado na função logística pode ser escrito:

p = 1 / [1 + exp - (a + b, x,) J,

na qual a e b1 são os coeficientes a serem estimados e indicam o efeito do

trabalho materno (Xl) em p.

Da expressão acima, pode-se escrever, por exemplo,

chance =p / (1 -p) =exp -( a + b, x,).
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Manual do Entrevistador

A realização de pesquisas nas campanhas de vacinação possibilita a obtenção de informações

sobre aleitamento materno, o uso de outros tipos de alimentos e a cobertura vacinai na

população de crianças menores de um ano, além de dados sobre consultas de pré- nata!

efetuadas durante a gravidez dessas crianças.

Na sua capital, trabalharemos com alguns postos urbanos de vacinação que foram sorteados

para serem pesquisados. Nesses , todas as crianças menores de 1 ano, ou seja, aquelas que

nasceram a partir do dia 17 de outubro de 1998, acompanhadas da mãe serão estudadas. O

questionário desta pesquisa deverá ser aplicado somente às mães das crianças seJecionadas,

pois apenas elas podem dar as respostas corretamente.

Para escolher as mães que deverão responder o questionário, o entrevistador deverá caminhar

junto a fila, antes mesmo da abertura do posto, e perguntar a toda mulher com criança de

colo se ela é a mãe daquela criança. Se ela responder que sim, perguntar a idade da criança.

Se a criança tiver menos de 1 ano, faz parte da nossa população de estudo e essa mãe é

escolhida para ser entrevistada.

Como preencher o questionário?

1. fazer as anotações do cabeçalho do questionário, identificando a capital, o posto urbano

de vacinação pesquisado e o número do questionário.

2. na seqüência, apresentar -se à mãe da seguinte forma:



Bom (dia) (tarde), estamos realizando uma pesquisa do Ministério da Saúde. Temos aqui

um questionário com algumas perguntas sobre a sua criança e sobre a senhora. Elas

levam em torno de dois minutos para serem respondidas e não são difí ceis. A senhora

concorda em responder estas perguntas?

Uma vez que ela concorde em participar do estudo, iniciar a entrevista.

As perguntas de número 1 a 11 compõem a Parte B do questionário e estão

relacionadas com dados sociodemograficos e com a alimentação da criança.

1- Qual a data de nascimento desta criança? ~--.1--.l

Coletar a informação sobre o dia, mês e ano. Caso a mãe não se recorde do dia, coletar

somente o mês e ano. Atenção: se a mãe informar que o filho nasceu antes de 17/10/98,

interromper a entrevista, pois, a criança tem mais de 364 dias de vida.

2- Qual o sexo? D1-Masculino []2-Feminino

Registrar com X a alternativa respondida.

3- Como foi o parto desta criança?

o 1- Normal domiciliar o 2-Normal hospitalar [)3- Cesárea o 4· Outro

Para essa pesquisa, definimos como parto normal todo aquele em que a criança nasce pela

via vaginal, não importando se houve o uso de fórceps ou não. A alternativa "Outro" diz

respeito aos partos em veículos e outros locais que não o domicílio e o hospital.

Se o parto foi "Normal domiciliar" ou "Outro", passe para a pergunta N° 5. Caso a resposta

tenha sido "Normal hospitalar" ou "Cesárea", continue na pergunta N° 4.

4- Após o nascimento, ele(a) permaneceu ao seu lado até o momento da alta hospitalar?

01. Sim [J2. Não [J3- Não lembra
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Marcar X na alternativa ~ Sim" caso a criança tenha ficado com a mãe no mesmo quarto, ao

lado do seu leito ou no mesmo leito, até o momento da alta hos pitalar.

5- Nas primeiras 24 horas após o nascimento a sua criança tomou leite do peito?

01- Sim [J2- Não [J3- Não lembra

Registrar com X a alternativa respondida pela mãe.

6- Desde ontem até agora a sua criança tomou leite do peito?

01- Sim 02- Não

Se a resposta for ~Não", passe para a pergunta N°8. Se for "Sim", continue na pergunta N° 7.

Assinalar a resposta da mãe, sem contestar ou explicar.

7- Desde ontem até agora a sua criança tomou somente leite do peito?

01- Sim 02- Não

Marcar com X a resposta da mãe, também sem contestar ou explicar.

a- Desde ontem até agora a sua criança tomou algum(s) destes líquidos?

Água: 01- Sim 02- Não (J3- Não sabe Chás: 01-Sim [J2-Não [)3- Não

sabe

Sucos: 01- Sim 02- Não []3-Não sabe Outro Leite: 01- Sim 02- Não (J3-

Não sabe

Ler para a mãe os líquidos relacionados e marcar com um X as opções respondidas. Para

cada líquido só poderá haver uma alternativa: "Sim", "Não" ou "Não sabe". Porém, a mãe pode

estar administrando mais de um tipo de líquido, por exemplo, ''Água'' e "Chá".

Essa pergunta tem como objetivo assegurar que o aleitamento materno é de fato exclusivo, ou

seja, a criança não toma água, chás, ou quaisquer outros líquidos como sucos, leites, etc. Se

o entrevistador detectar essa situação de criança em aleitamento exclusivo, poderá incentivar a

mãe, dando-lhe parabéns, e passar em seguida para a questão 9.

Porém, no caso da mãe oferecer algum tipo de líquido, o entrevistador não deve fazer

comentários ou censuras. Também não há necessidade de voltar à Questão TO para

reformulá-Ia.
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9- Desde ontem até agora a sua criança tomou alguma coisa com mamadeira?

01-Sim [J2. Não [J3- Não sabe

Assinalar com X a opção respondida.

10- Desde ontem até agora a sua criança comeu algum(s) destes alimentos?

Frutas: 01-Sim [)2- Não []J- Não sabe

Sopinha/Papinha/Purê 01- Sim [)2-Não []3-Não sabe

Refeiçáo da familia: 01- Sim []2- Não []3-Não sabe

Outros.(especificar) .

Ler para a mãe os alimentos relacionados e marcar com um X as opções respondidas. De

modo semelhante à Questão 8, nessa pergunta para cada alimento só haverá uma alternativa

para ser assinalada. Porém a mãe pode utilizar um ou mais tipos de alimento (ex. frutas e

sopa).

As frutas podem ser administradas amassadas ou em pedaços. • N SopinhalPapinhalPurê" 

referem-se à refeição de sal especialmente preparada para a criança, podendo ter aspecto

homogêneo, não requerendo mastigação, ou conter pedaços de alimentos. Podem ser

preparadas passadas na peneira, amassadas com o garfo ou batidas no Iiqüidificador.

11- A sua criança usa chupeta? 01- Sim

Assinalar com X a opção respondida.

[J2. Não.

As perguntas de número 12 a 15 formam a Parte C do questionário. Essas questões abordam

alguns aspectos da vacinação de rotina da criança investigada.

12- A senhora trouxe o cartão da criança ou de vacina do seu filho?

D1·Sim [J2.Não

Assinafar com X a opção respondida.



Se a resposta for "Sim" peça o cartão da criança e anote as datas de aplicação das seguintes

vacinas:

13- Hepatite B primeira dose -I_L...1 Hepatite B terceira dose -I--.J--.J

DPT (tríplice) terceira dose ----l--.J--.J BCG ----l--.J--.J

Contra Sarampo ----l--.J--.J Contra Febre Amarela ----l--.J--.J

Essa questão é importante para informar sobre a cobertura vacinai das crianças menores de

um ano. Continue mantendo sua atenção e disciplina para poder transcrever, sem erros, do

cartão da criança para o questionário, as datas em que essas vacinas foram realizadas.

Esteja atento para as seguintes situações:

1- se não foi registrado o dia da aplicação da vacina, transcrever o mês e ano,

2- se está anotado que a criança foi vacinada mas nào há registro das datas, por exemplo, a

anotação da aplicação da vacina é feita por meio de palavras (feita, aplicada) ou sinais (x,

"j, escrever o número 1 (um) nos campos dia, mês e ano, exemplo: Hepatite B primeira

dose 1-.1.1J~

3- se a vacina não foi aplicada, ou seja, não há registro no cartão, escrever (zero) nos

campos do questionário correspondentes ao dia, mês e ano, independentemente da idade

da criança, esse cruzamento será feito na fase de análise dos dados.

14- Fora das campanhas de vacinação, alguma vez esta criança foi vacinada na rotina

em uma sala de vacinaçâo de um posto/centro de saúde?

01- Sim [J2. Não [J3- Não lembra

Assinalar com X a opção respondida

15- Quanto tempo a senhora leva para chegar à sala de vacinação mais próxima da sua

casa, quando não tem campanha?

dias horas minutos

5

01- Não sabe



Escrever com letra legível o tempo informado ou assinalar com x a casela "Não sabe" caso a

mãe não saiba informar.

As perguntas 16 a 25 formam a última parte do questionário com informações relativas às

mães.

16· Em que bairro a senhora mora? .

Escrever com letra legível a localidade informada pela mãe.

17- Quantos anos a senhora tem? .

Responder em anos completos.

18- A senhora já freqüentou escola? D1-Sim []2. Não

Buscar saber se a mãe freqüentou alguma vez uma escola. Caso positivo, assinalar X na

alternativa "Sim~ e passar para a questão 19. Caso negativo, marcar X na alternativa" Não" e

passar para a questão 20.

19- A senhora terminou qual série?

1° Grau 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ Grau 1 23 Superior .

Com relação ao 1° e ~ graus, marcar X a série completada com aprovação. Para o nivel

superior, escrever se o curso foi completo ou incompleto.

20- A senhora trabalha fora? 01- Sim []2. Não

Não considerar o trabalho em casa, mas sim se a mãe tem que sair do domicilio para

trabalhar. Se responder "Não ", passar para a pergunta 21. Se responder "Sim" passe para a

pergunta 22.

21- Há quanto tempo não trabalha fora
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01- Nunca trabalhou 2- Não trabalha há ( ) anos ( ) meses ( ) dias

Responder ou em anos, ou em dias. Se responder por exemplo não trabalha há 5 anos 3

meses e 2 dias registrar somente anos.

22· A senhora fez alguma consulta de pré- natal durante a gravidez dessa criança?

[)l- Sim (J2- Não [J3.. Não lembra

Assinalar com um X a alternativa respondida pela mãe.

Se for "Sim~ continue com a pergunta seguinte. Se a resposta for ~Não· ou ·Não lembra~

encerre a entrevista.

23- Em que mês da gravidez a senhora iniciou o pré- natal?

................Mês D- Náo lembra

Escrever em letra legível o mês da gestação informado pela mãe ou assinalar com X a

alternativa Wão lembra ~ se ela não recordar.

24- Quantas consultas fez durante o pré· natal desta criança?

....................consultas. 01. Não lembra

Escrever em letra legível o número de consultas informado pela mãe, ou assinalar com X a

alternativa ~Não lembra" se eta não recordar.

25- Durante o pré-natal desta criança a senhora teve alguma orientação sobre

aleitamento materno?

01- Sim (J2- Não [J3- Não lembra

Assinalar com um X a alternativa respondida pela mãe.

Encerrar a entrevista agradecendo à mãe pela colaboração e assegurar o sigilo das

informações prestadas.
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Como foi dito anteriormente, o objetivo dessa pesquisa é obter dados corretos sobre

alimentação e cobertura vacinai d e crianças menores de um ano residentes nas capitais

brasileiras e no Distrito Federal e de algumas características sociodemograficas das mães

dessas crianças.

Questões não respondidas ou respondidas de modo incorreto dificultam a análise desses

dados e, por conseguinte, a obtenção de informações fidedignas da população de crianças

residentes nas localidades estudadas. Por isso, os entrevistadores deverão ter disciplina e

determinação no sentido de aplicar os questionários nos mesmos moldes em que foram

treinados. Não fazer interpretações pessoais, não utilizar palavras sinónimas, não confiar na

memória, estar atento à seqüência das perguntas e fazê· las sempre lendo o questionário são

regras básicas que deverão ser observadas durante todo o período de realização da pesquisa.

o entrevistador deverá ter uma atitude profissional com a mãe entrevistada. Evitar rir, franzir a

sobrancelha ou falar com voz irritada, elevar a sobrancelha ou pestanejar, bocejar, ficar

mexendo com a folha do questionário, emitir sons elogiosos ou depreciativos e outros

movimentos que indiquem impaciência ou aborrecimento é importante para se estabelecer um

ambiente adequado para a entrevista e obter a colaboração da mãe para responder o

questionário.

Além disso, lembramos que o entr evistador deve estar alento às dificuldades de audição das

mães, em face do movimento de pessoas nos postos de vacinação no dia da campanha e

estabelecer um ritmo adequado para fazer as perguntas, ou seja, nem muito lento nem muito

acelerado.

Por último, reiteramos que a convicção, disciplina e a determinação do entrevistador em

cumprir essas instruções é essencial para o êxito da pesquisa PREVALÊNCIA DO

ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO DISTRITO FEDERAL.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO

DISTRITO FEDERAL

Manual do Entrevistador

A realização de pesquisas nas campanhas de vacinação possibilita a obtenção de informações

sobre aleitamento materno, o uso de outros tipos de alimentos e a cobertura vacinai na

população de crianças menores de um ano, além de dados sobre consultas de pré-natal

e1etuadas durante a gravidez dessas crianças.

o questionário desta pesquisa deverá ser aplicado somente às mães das crianças

selecionadas para a amostra, pois apenas elas podem dar as respostas corretamente. Em

lugar de se trabalhar com todas as mães que levam seus filhos para vacinar, vamos pesquisar

algumas cujos filhos têm alé 364 dias de vida, ou seja, aquelas crianças nascidas a partir do

dia 17 de outubro de 1998.

Para escolher as mães que deverão responder o questionário, será retirada uma amostra.

Uma amostra é um grupo de pessoas que são representativas da população investigada, dai

se diz que uma amostra é uma parte dessa população, isto é, vamos pesquisar um grupo de

crianças que é representativo de todas as crianças com até 364 dias de idade levadas aos

postos de vacinação urbanos, no dia da segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação,

em 16 de outubro de 1999.

Como escolher as mães dessas crianças?

Na fila de vacinação, antes mesmo da abertura do posto, o entrevistador ~1" deverá perguntar

a cada pessoa que está com criança de colo, qual a idade da criança. Caso a idade seja

menor que um ano (isto é, nasceu a partir do dia 17/10/98), ela faz parte da nossa população



de estudo. A seguir perguntar a data de nascimento da criança e registrar na "Parte A" do

questionário.

Dentre as pessoas que informarem que a criança é menor de um ano, somente uma a cada

grupo de dez crianças, se estiver acompanhada da mãe, fará parte da amostra, ou seja, a 100

mãe será escolhida para dar o restante das informações.

Muito complicado?

Vamos a um exemplo?

A fila de vacinação já tem 30 pessoas (acompanhar na figura). O entrevistador ~1" começa a

caminhar ao lado da fila e vê um(a) senhor(a} com uma criança de colo, ela é a terceira

pessoa na fila. Quando foi perguntada a idade da criança, o senhor{a} respondeu que ela

tinha um ano e dois meses. Essa criança não faz parte da nossa população de estudo,

portanto, não é necessário perguntar a sua data de nascimento.

Logo atrás dela, a quarta pessoa da fila é um(a) senhor(a) com uma criança de colo, que

informou ter ela 3 meses de idade. Essa criança será a primeira pessoa do nosso universo.

Isso quer dizer que vamos considerá-Ia a número 1 e anotaremos sua data de nascimento na

PARTE A do questionário.

Continuando na fila, o entrevistador encontrou mais uma criança com menos de um ano. Isso

quer dizer que a consideraremos a número 2 e assim sucessivamente, até chegar a 100

criança. As PARTES 8. C e D do questionário serão aplicadas para esta 100 criança, mas

somente se a mesma estiver acompanhada da mãe.

No exemplo acima, a 1ao criança estava acompanhada da mãe e o questionário será aplicado

a ela. Portanto, o entrevistador "1" identificou dez crianças menores de um ano, mas apenas a

mãe da última criança (100) será entrevistada. O procedimento deverá ser repetido até o final

da fila de vacinação.
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Três pontos são importantes e devem ser enfatizados:

') Apesar do questionário ser aplicado às mães, a nossa amostra é em relação às crianças.

2) Se, no momento da retirada da amostra, a 100 criança não estiver acompanhada de sua

mãe, continua-se procurando na fila até encontrar uma outra criança com idade menor que

um ano acompanhada da mãe para ser entrevistada.

3) O entrevistador ~1" identifica a criança que fará parte da amostra e o entrevistador "2" aplica

o questionário.

Após essa criança, cuja mãe respondeu o questionário, recomeça- se outro questionário e

nova contagem até a 100 criança, para nova entrevista.

Se a 100 criança não estiver acompanhada da mãe, continuar procurando na fila alé encontra

uma outra criança com até 364 dias de vida que esteja acompanhada da mãe para compor a

amostra.

Como preencher o questionário?

Antes de repassar o questionário para o entrevistador que fará a entrevista, o entrevistador ~1"

deve:

1. observar se o cabeçalho do questionário está preenchido, identificando a capital, o posto

urbano de vacinação pesquisado e o número do questionário.

2. apresentar-se à mãe da seguinte forma:

Bom (dia) (tarde), estamos realizando uma pesquisa do Ministério da Saúde. Temos aqui

um questionário com algumas perguntas sobre a sua criança e sobre a senhora. Elas

levam em torno de dois minutos para serem respondidas e não são difíceis. A senhora

concorda em responder estas perguntas?

Uma vez que ela concorde em participar do estudo, fixar na r oupa da criança o adesivo de

identificação da pesquisa para que o entrevistador "2" saiba que essa criança fará parte da

amostra. Informar à mãe que a seguir um outro entrevistador virá fazer as perguntas e

repassar o questionário para esse entrevistador.
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As perguntas de número 1 a 11 compõem a Parte B do questionário e estão

relacionadas com dados sociodemograficos e com a alimentação da criança.

1- Qual a data de nascimento desta criança? -----.J~-----.f

Coletar a informação sobre o dia, mes e ano. Caso a mãe não se recorde do dia, coletar

somente o mês e ano. Atenção: se a mãe informar que o filho nasceu antes de 17/10/98,

interromper a entrevista, pois, a criança tem mais de 364 dias de vida.

2· Qual o sexo? D1-Masculino [J2-Feminino

Registrar com X a alternativa respondida.

3- Como foi o parto desta criança?

o 1- Normal domiciliar o 2-Normal hospitalar [J3- Cesárea o 4- Outro

Para essa pesquisa, definimos como parto normal todo aquele em que a criança nasce pela

via vaginal, não importando se houve o uso de fórceps ou não. A alternativa "Outro" diz

respeito aos partos em veículos e outros focais que não o domicílio e o hospital.

Se o parto foi "Normal domiciliar" ou "Outro", passe para a pergunta N" 5. Caso a resposta

tenha sido "Normal hospitalar" ou "Cesárea", continue na pergunta N "4.

4- Após o nascimento, ele(a) permaneceu ao seu lado até o momento da alta hospitalar?

01- Sim [)2- Não [J3. Não lembra

Marcar X na alternativa "Sim~ caso a criança tenha ficado com a mãe no mesmo quarto, ao

lado do seu leito ou no mesmo leito, até o momento da alta hospitalar.

5- Nas primeiras 24 horas após o nascimento a sua criança tomou leite do peito?

01- Sim [)2- Não [J3- Não lembra

Registrar com X a alternativa respondida pela mãe.

6- Desde ontem até agora a sua criança tomou leite do peito?

01- Sim [J2- Não



Se a resposta for "Não': passe para a pergunta N°B. Se for "Sim U, continue na pergunta N° 7.

Assinalar a resposta da mãe, Sem contestar ou explicar.

7- Desde ontem até agora a sua criança tomou somente leite do peito?

01- Sim [J2- Não

Marcar com X a resposta da mãe, também sem contestar ou explicar.

Outro Leite: 01- Sim [)2- Não []3-[J3.Não sabe

8- Desde ontem até agora a sua criança tomou algum{s) destes líquidos?

Água: 01- Sim [)2- Não (J3- Não sabe Chás: 01·Sim []2.Não

sabe

Sucos: 01- Sim [)2- Não

Não sabe

[]3- Não

Ler para a mãe os líquidos relacionados e marcar com um X as opções respondidas. Para

cada liquido só poderá haver uma alternativa: "Sim': "Não" ou UNão sabe". Porém, a mãe

pode estar administrando mais de um tipo de líquido, por exemplo, "Água" e "Chá 'I.

Essa pergunta tem como objetivo assegurar que o aleitamento materno é de fato exclusivo, ou

seja, a criança não toma água, chás, ou quaisquer outros líquidos como sucos, leites, etc. Se

o entrevistador detectar essa situação de criança em aleitamento exclusivo, poderá incentivar

a mãe, dando-lhe parabéns, e passar em seguida para a questão 9.

Porém, no caso da mãe oferecer algum tipo de líquido, O entrevistador não deve fazer

comentários ou censuras. Também não há necessidade de voltar à Ouestão 7" para

reformulá-la.

9- Desde ontem até agora a sua criança tomou alguma coisa com mamadeira?

01-Sim [)2- Não [J:3. Não sabe

Assinalar com X a opção respondida.

10- Desde ontem até agora a sua criança comeu algum(s) destes alimentos?
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Frutas: 01-Sim [J2- Não [J3. Não sabe

Sopinha/Papinha/PurêD1. Sim [)2-Não []3-Não sabe

Refeição da família: 01- Sim []2- Não []3-Não sabe

Outros.(especificar} ..

Ler para a mãe os alimentos relacionados e marcar com um X as opções respondidas. De

modo semelhante a Questão 8, nessa pergunta para cada alimento só haverá uma alternativa

para ser assinalada. Porém a mãe pode utilizar um ou mais tipos de alimento (ex. frutas e

sopinha).

As frutas podem ser administradas amassadas ou em pedaços. - "Sopinha/Papinha/Purê •

referem-se à refeição de sal especialmente preparada para a criança, podendo ter aspecto

homogêneo, não requerendo mastigação ou conter pedaços de a limentos. Podem ser

preparadas passadas na peneira, amassadas com garfo ou batidas no liqüidificador.

11- A sua criança usa chupeta? 01- Sim

Assinalar com X a opção respondida.

[J2. Não.

As perguntas de número 12 a 15 formam a Parte C do questionário. Essas questões abordam

alguns aspectos da vacinação de rotina da criança investigada.

12- A senhora trouxe o cartão da criança ou de vacina do seu filho?

01.Sim []:1.Não

Assinalar com X a opção respondida.

Se a resposta for "Sim" peça o cartão da criança e anote as datas de aplicação das seguintes

vacinas:

13- Hepatite B primeira dose --.l~~

DPT (tríplice) terceira dose --.l~~

Contra Sarampo -.-J---.J~
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Essa questão é importante para informar sobre a cobertura vacinaI das crianças menores de

um ano. Continue mantendo sua atenção e disciplina para poder transcrever, sem erros, do

cartão da criança para o questionário, as datas em que essas vacinas foram realizadas.

Esteja atento para as seguintes situações:

1- se não foi registrado o dia da aplicação da vacina, transcrever o mês e ano,

2- se está anotado que a criança foi vacinada mas não há registro das datas, por exemplo, a

anotação da aplicação da vacina é feita por meio de palavras (feita, aplicada) ou sinais (x,

0, escrever o número 1 (um) nos campos dia, mês e ano, exemplo: Hepatite 8 primeira

dose -.1-J-1-I-LJ.
3- se a vacina não foi aplicada, ou seja, não há registro no cartão, escrever (zero) nos

campos do questionário correspondentes ao dia, mês e ano, independentemente da idade

da criança, esse cruzamento será feito na fas e de análise dos dados.

14· Fora das campanhas de vacinação, alguma vez esta criança foi vacinada na rotina

em uma sala de vacinação de um posto/centro de saúde?

01- Sim 02- Não [)3- Não lembra

Assinalar com X a opção respondida

15- Quanto tempo a senhora leva para chegar à sala de vacinaçáo mais próxima da sua

casa, quando náo tem campanha?

dias horas __minutos 01- Não sabe

Escrever com letra legível o tempo informado ou assinalar com x a casela ffNão sabe" caso a

mãe não saiba informar.

As perguntas 16 a 25 formam a última parte do questionário com informações relativas às

mães.

16· Em que bairro a senhora mora? ..

Escrever com letra legível a localidade informada pela mãe.
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17- Quantos anos a senhora tem? .

Responder em anos completos.

18- A senhora já freqüentou escola? 01-Sim [J2- Não

Buscar saber se a mãe freqüentou alguma vez uma escola. Caso positivo, assinalar X na

alternativa "Sim~ e passar para a questão 19. Caso negativo, marcar X na alternativa "Não N e

passar para a questão 20.

19- A senhora terminou qual série?

1° Grau 1 2 3 4 5 6 7 8 ;20 Grau 1 2 3 Superior .

Com relação ao 10 e :? graus, marcar X a série completada com aprovação. Para o nível

superior, escrever se o curso foi completo ou incompleto.

20- A senhora trabalha fora? 01- Sim [J2- Não

Não considerar o trabalho em casa, mas sim se a mãe tem que sair do domicílio para

trabalhar. Se responder "Não ", passar para a pergunta 21. Se responder "Sim~ passe para a

pergunta 22.

21- Há quanto tempo não trabalha fora

01- Nunca trabalhou 2- Não trabalha há ( ) anos ( ) meses ( ) dias

Responder ou em anos, ou em dias. Se responder por exemplo não trabalha há 5 anos 3

meses e 2 dias registrar somente anos.

22- A senhora fez alguma consulta de pré- natal durante a gravidez dessa criança?

01- Sim [J2- Não [J3. Não lembra

Assinalar com um X a alternativa respondida pela mãe.

Se for "Sim" continue com a pergunta seguinte. Se a resposta for "Não" ou "Não lembra",

encerre a entrevista.
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23- Em que mês da gravidez a senhora iniciou o pré-natal?

................Mês 01- Não lembra

Escrever em letra legível o mês da gestação informado pela mãe ou assinalar com X a

alternativa "Não lembra" se ela não recordar.

24- Quantas consultas fez durante o pré- natal desta criança?

....................consultas. 01- Não lembra

Escrever em letra legível o número de consultas informado pela mãe, ou assinalar com X a

alternativa "Não lembra" se ela não recordar.

25- Durante o pré-natal desta criança a senhora teve alguma orientação sobre

aleitamento materno?

01- Sim [J2- Não []3- Não lembra

Assinalar com um X a alternativa respondida pela mãe.

Encerrar a entrevista agradecendo à mãe pela colaboração e assegurar o sigilo das

informações prestadas.

Como foi dito anteriormente, o objetivo dessa pesquisa é obter dados corretos sobre

alimentação e cobertura vacinai de crianças menores de um ano residentes nas capitais

brasileiras e no Distrito Federal e de algumas características sociodemograficas das mães

dessas crianças.

Questões não respondidas ou respondidas de modo incorreto dificultam a análise desses

dados e, por conseguinte, a obtenção de informações fidedignas da população de crianças

residentes nas localidades estudadas. Por isso, os entrevistadores deverão ter disciplina e

determinação no sentido de aplicar os questionários nos mesmos moldes em que foram

treinados. Não fazer interpretações pessoais, não utilizar palavras sinõnimas, não confiar na
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memória, estar atento à seqüência das perguntas e fazê-Ias sempre lendo o questionaria são

regras básicas que deverão ser observadas durante todo o período de realização da pesquisa.

o entrevistador deverá ter uma atitude profissional com a mãe entrevistada. Evitar rir, franzir a

sobrancelha ou falar com voz irritada, elevar a sobrancelha ou pestanejar, bocejar, ficar

mexendo com a folha do questionário, emitir sons elogiosos ou depreciativos e outros

movimentos que indiquem impaciência ou aborrecimento é importante para se estabelecer um

ambiente adequado para a entrevista e obter a colaboração da mãe para responder o

queslionãrio.

Além disso, lembramos que o entrevistador deve estar atento às dificuldades de audição das

mães, em face do movimento de pessoas nos postos de vacinação no dia da campanha e

estabelecer um ritmo adequado para fazer as perguntas, ou seja, nem muito lento nem muito

acelerado.

Por último, reiteramos que a convicção, disciplina e a determinação do entrevistador em

cumprir essas instruções é essencial para o êxito da pesquisa PREVALÊNCIA DO

ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO DISTRITO FEDERAL.

LO



MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO

DISTRITO FEDERAL

Manual do Entrevistador

A realização de pesquisas nas campanhas de vacinação possibilita a obtenção de informações

sobre aleitamento materno, o uso de outros tipos de alimentos e a cobertura vacinaI na

população de crianças menores de um ano, além de dados sobre consultas de pré-natal

efetuadas durante a gravidez dessas crianças.

o questionário desta pesquisa deverá ser aplicado somente às mães das crianças

selecionadas para a amostra, pois apenas elas podem dar as respostas corretamente. Em

lugar de se trabalhar com todas as mães que levam seus filhos para vacinar, vamos pesquisar

algumas cujos filhos têm até 364 dias de vida, ou seja, aquelas crianças nascidas a partir do

dia 17 de outubro de 1998.

Para escolher as mães que deverão responder o questionário. será retirada uma amostra.

Uma amostra é um grupo de pessoas que são representativas da população investigada, daí

se diz que uma amostra é uma parte dessa população, isto é, vamos pesquisar um grupo de

crianças que é representativo de todas as crianças com até 364 dias de idade levadas aos

postos de vacinação urbanos, no dia da segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação,

em 16 de outubro de 1999.

Como escolher as mães dessas crianças?

Na fila de vacinação, antes mesmo da abertura do posto, o entrevistador "1" deverá perguntar

a cada pessoa que está com criança de colo, qual a idade da criança. Caso a idade seja

menor que um ano (isto é, nasceu a partir do dia 17/10/98), ela faz parte da nessa população

de estudo. A seguir perguntar a data de nascimento da criança e registrar na "Parte A" do

questionário.



Dentre as pessoas que informarem que a criança é menor de um ano, somente uma a cada

grupo de duas crianças, se estiver acompanhada da mãe, fará parte da amostra, ou seja, a

segunda mãe será escolhida para dar o restante das informações.

Muito complicado?

Vamos a um exemplo?

A fila de vacinação já lem 30 pessoas (acompanhar na figura). O entrevistador ~1" começa a

caminhar ao lado da fila e vê um(a) senhor(a) com uma criança de colo, ela é a terceira

pessoa na fila. Quando foi perguntada a idade da criança, o senhor{a) respond eu que ela

tinha um ano e dois meses. Essa criança não faz parte da nossa população de estudo,

portanto, não é necessário perguntar a sua data de nascimento.

Logo atrás dela, a quarta pessoa da fHa é um(a) senhor{a) com uma criança de colo, que

informou ter ela 3 meses de idade. Essa criança será a primeira pessoa do nosso universo.

Isso quer dizer que vamos considerá-la a número 1 e anotaremos sua data de nascimento na

PARTE A do questionário.

Continuando na fila, o entrevistador encontrou mais uma cri ança com menos de um ano. Isso

quer dizer que a consideraremos a número 2. Nesse exemplo a 20 criança estava

acompanhada da mãe e o questionário será aplicado a ela. Portanto, o entrevistador "1"

identificou duas crianças menores de um ano, mas apenas a m ãe da segunda criança será

entrevistada. O procedimento deverá ser repetido até o final da fila de vacinação.

Três pontos são importantes e devem ser enfatizados:

1) Apesar do questionário ser aplicado às mães, a nossa amostra é em relação às crianças.

2) Se, no momento da retirada da amostra, a segunda criança não estiver acompanhada de

sua mãe, continua-se procurando na fila até encontrar uma outra criança com idade menor

que um ano acompanhada da mãe para ser entrevistada.

3) O entrevistador "1" identifica a criança que fará parte da amostra e o entrevistador "2" aplica

o questionário.
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Após essa criança, cuja mãe respondeu o questionário, recomeça- se outro questionário e

nova contagem até a ;20 criança, para nova entrevista.

Se a 20 criança não estiver acompanhada da máe, continuar procurando na fila até encontrar

uma outra criança com até 364 dias de vida que esteja acompanhada da mãe para compor a

amostra.

Como preencher o questionário?

Antes de repassar o questionário para o entrevistador que fará a entrevista, o entrevistador W1 ~

deve:

1. observar se o cabeçalho do questionário está preenchido, identificando a capital, o posto

urbano de vacinação pesquisado e o número do questionário.

2. apresentar-se à mãe da seguinte forma:

Bom (dia) (tarde), estamos realizando uma pesquisa do Ministério da Saúde. Temos aqui

um questionário com algumas perguntas sobre a sua criança e sobre a senhora. Elas

levam em torno de dais minutas para serem respondidas e não são difíceis. A senhora

concorda em responder estas perguntas?

Uma vez que ela concorde em participar do estudo, fixar na roupa da criança o adesivo de

identificação da pesquisa para que o entrevistador w2" saiba que essa criança fará parte da

amostra. Informar à mãe que a seguir um outro entrevistador virá fazer as perguntas e

repassar o questionário para esse entrevistador.

As perguntas de número 1 a 11 compõem a Parte B do questionário e estão

relacionadas com dados sociodemogra1icos e com a alimentação da criança.

1- Qual a data de nascimento desta criança? ~-.1.......J

Co/etar a informação sobre o dia, mês e ano. Caso a mãe nâo se recorde do dia, coletar

somente o mês e ano. Atenção: se a mãe informar que o filho nasceu antes de 17110198,

interromper a entrevista, pois, a criança tem mais de 364 dias de vida.

3



2· Qual o sexo? 01-Masculino [J2-Feminino

Registrar com X a alternativa respondida.

3- Como foi o parto desta criança?

o 1- Normal domiciliar o 2-Normal hospitalar [)3- Cesárea o 4- Outro

Para essa pesquisa, definimos como parto normal todo aquele em que a criança nasce pela

via vaginal, não importando se houve o uso de fórceps ou não. A alternativa "Outro" diz

respeito aos partos em veículos e outros locais que não o domicílio e o hospital.

Se o parto foi "Norma! domiciliar" ou "Outro", passe para a pergunta N" 5. Caso a resposta

tenha sido "Norma! hospitalar" ou "Cesárea", continue na pergunta N "4.

4- Após o nascimento, ele(a) permaneceu ao seu lado até o momento da alta hospitalar?

01- Sim 01- Não []3- Não lembra

Marcar X na alternativa "Sim" caso a criança tenha ficado com a mãe no mesmo quarto, ao

lado do seu leito ou no mesmo leito, até o momento da alta hospitalar.

5- Nas primeiras 24 horas após o nascime nto a sua criança tomou leite do peito?

01- Sim [J2. Não []3- Não lembra

Registrar com X a alternativa respondida pela mãe.

6- Desde ontem até agora a sua criança tomou leite do peito?

01. Sim 01- Não

Se a resposta for "Não", passe para a pergunta N" 8. Se for "Sim", continue na pergunta N" 7.

Assinalar a resposta da mãe, sem contestar ou explicar.

7· Desde ontem até agora a sua criança tomou somente leite do peito?

01- Sim 01- Não

Marcar com X a resposta da mãe, também sem contestar ou explicar.

8- Desde ontem até agora a sua criança tomou algum(s) destes líquidos?



Água: 01- Sim [J2- Não

sabe

Sucos: 01- Sim (J2- Não

Não sabe

[J3- Não sabe

[J3-Não sabe

[]2-Não

Outro Leite; 01- Sim [)2~ Não []3-

Ler para a mãe os líquidos relacionados e marcar com um X as opções respondidas. Para

cada líquido só poderá haver uma alternativa: "Sim", "Não" ou "Não sabe". Porém, a mãe

pode estar administrando mais de um tipo de líquido, por exemplo, ':Água" e "Chá".

Essa pergunta tem como objetivo assegurar que o aleitamento materno é de fato exclusivo, ou

seja, a criança não toma água, chás, ou quaisquer outros líquidos como sucos, leites, etc. Se

o entrevistador detectar essa situação de criança em aleitamento exclusivo, poderá incentivar

a mãe, dando-lhe parabéns, e passar em seguida para a questão 9.

Porém, no caso da mãe oferecer algum tipo de líquido, o entrevistador não deve fazer

comentários ou censuras. Também não há necessidade de voltar à Questão? para

reformulá-Ia.

9- Desde ontem até agora a sua criança tomou alguma coisa com mamadeira?

01-Sim [J2- Não []3- Não sabe

Assinalar com X a opção respondida.

10- Desde ontem até agora a sua criança comeu algum(s) destes alimentos?

Frutas: 01-Sim [J2- Não [)3- Não sabe

Sopinha/Papinha/Purê01- Sim CI2-Não DJ-Não sabe

Refeição da família; 01- Sim (J2- Não []3-Não sabe

Outros.(especifi carl .

Ler para a mãe os alimentos relacionados e marcar com um X as opções respondidas. De

modo semelhante à Questão 8, nessa pergunta para cada alimento só haverá uma alternativa

para ser assinalada. Porém a mãe pede utilizar um ou mais tipos de alimento (ex. frutas e

sopinha).
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As frutas podem ser administradas amassadas ou em pedaços. -"Sopinha/Papinha/Puré 

referem-se à refeição de sal especialmente preparada para a criança, podendo ter aspecto

homogéneo, não requerendo mastigação ou conter pedaços de alimentos. Podem ser

preparadas passadas na peneira, amassadas com garfo ou batidas no liqüidificador.

11- A sua criança usa chupeta?

Assinalar com X a opção respondida.

0'- Sim [)2- Não.

As perguntas de número 12 a 15 formam a Parte C do questionário. Essas questões abordam

alguns aspectos da vacinação de rotina da criança Investigada.

12- A senhora trouxe o cartão da criança ou de vacina do seu filho?

01-Sim [)2-Não

Assinalar com X a opção respondida.

Se a resposta for "Sim" peça o cartão da criança e anote as datas de aplicação das seguintes

vacinas:

13- Hepatite B primeira dose -.J.-1--.J Hepatite B terceira dose ~.-1--.J

DPT (tríplice) terceira dose -.J.-1--.J eCG --.J.-1.-1

Contra Sarampo -.J.-1.-1 Contra Febre Amarela ~--.J--.J

Essa questão é importante para informar sobre a cobertura vacinal das crianças menores de

um ano. Continue mantendo sua atenção e disciplina para poder transcrever, sem erros, do

cartão da criança para o questionário, as datas em que essas vacinas foram realizadas.

Esteja atento para as seguintes situações:

1- se não foi registrado o dia da aplicação da vacina, transcrever o mês e ano.

2- se está anotado que a criança foi vacinada mas não há registro das datas, por exemplo, a

anotação da aplicação da vacina é feita por meio de palavras (feita, aplicada) ou sinais (x,

v}, escrever o número 1 (um) nos campos dia. mês e ano, exemplo: Hepatite B primeira

dose ~-l.-J~,

3- se a vacina não foi aplicada, ou seja, não há registro no cartão. escrever (zero) nos

campos do questionário correspondentes ao dia, mês e ano, independentemente da idade

da criança, esse cruzamento será feito na fase de análise dos dados.
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14- Fora das campanhas de vacinação, alguma vez esta criança foi vacinada na rotina

em uma sala de vacinação de um posto/centro de saúde?

01. Sim []2- Não []3- Não lembra

Assinalar com X a opção respondida

15- Quanto tempo a senhora leva para chegar à sala de vacinação mais próxima da sua

casa, quando não tem campanha?

dias horas ~_minutos 01- Não sabe

Escrever com letra legível o tempo informado ou assinalar com x a casela "Não sabe" caso a

mãe não saiba informar.

As perguntas 16 a 25 formam a última parte do questionário com informações relativas às

mães.

16- Em que bairro a senhora mora? .

Escrever com letra legível a localidade informada pela mãe.

17· Quantos anos a senhora tem? ..

Responder em anos completos.

18- A senhora já freqüentou escola? D1·Sim ~.Não

Buscar saber se a mãe frequentou alguma vez uma escola. Caso positivo, assinalar X na

alternativa "Sim" e passar para a questão 19. Caso negativo, marcar X na alternativa "Não" e

passar para a questão 20.

19· A senhora terminou qual série?

1°Grau 12345678 ~ Grau 1 23

7
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Com relação ao 1° e ;?:J graus, marcar X a série completada com aprovação. Para o nível

superior, escrever se o curso foi completo ou inco mpleto.

20- A senhora trabalha fora? 01. Sim (J2- Não

Não considerar o trabalho em casa, mas sim se a mãe tem que sair do domicílio para

trabalhar. Se responder "Não ", passar para a pergunta 21. Se responder "$im N passe para a

pergunta 22.

21· Há quanto tempo não trabalha fora

01- Nunca trabalhou 2- Não trabalha há ( ) anos ( ) meses ( ) dias

Responder ou em anos, ou em dias. Se responder por exemplo não trabalha há 5 anos 3

meses e 2 dias registrar somente anos.

22- A senhora fez alguma consulta de pré- natal durante a gravidez dessa criança?

01- Sim [)2- Não [J3. Não lembra

Assinalar com um X a alternativa respondida pela mãe.

Se for "Sim N continue com a pergunta seguinte. Se a resposta for "Não" ou "Não lembra N

,

encerre a entrevista.

23- Em que mês da gravidez a senhora iniciou o pré- natal?

................Mês 01- Não lembra

Escrever em letra legível o mês da gestação informado pela mãe ou assinalar com X a

alternativa "Não lembra" se ela não recordar.

24· Quantas consultas fez durante o pré· natal desta criança?

....................consultas. 01- Não lembra

Escrever em letra legivel o número de consultas informado pela mãe, ou assinalar com X a

alternativa "Não lembra" se ela não recordar.
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25· Durante o pré·natal desta criança a senhora teve alguma orientação sobre

aleitamento materno?

01. Sim []2- Não []3. Não lembra

Assinalar com um X a alternativa respondida pela mãe.

Encerrar a entrevista agradecendo à mãe pela colaboração e assegurar o sigilo das

informações prestadas.

Como foi dito anteriormente, o objetivo dessa pesquisa é obter dados corretos sobre

alimentação e cobertura vacinai de crianças menores de um ano residentes nas capitais

brasileiras e no Distrito Federal e de algumas características sociodemograficas das mães

dessas crianças.

Questões não respondidas ou respondidas de modo incorrelo dificultam a análise desses

dados e por conseguinte a obtenção de informações fidedignas da população de crianças

residentes nas localidades estudadas. Por isso, os entrevistadores deverão ter disciplina e

determinação no sentido de aplicar os questionários nos mesmos moldes em que foram

treinados. Não fazer interpretações pessoais, não utilizar palavras sinônimas, não confiar na

memória, estar atento à seqüência das perguntas e faze-Ias sempre lendo o questionário são

regras básicas que deverão ser observadas durante todo o período de realização da pesquisa.

o entrevistador deverá ter uma atitude profissional com a mãe entrevistada. Evitar rir, franzir a

sobrancelha ou falar com voz irritada, elevar a sobrancelha ou pestanejar, bocejar, ficar

mexendo com a folha do questionário, emitir sons elogiosos ou depreciativos e outros

movimentos que indiquem impaciência ou aborrecimento é importante para se estabelecer um

ambiente adequado para a entrevista e obter a colaboração da mãe para responder o

questionário.

Além disso, lembramos que o entrevistador deve estar atento às dificuldades de audição das

mães, em face do movimento de pessoas nos postos de vacinação no dia da campanha e
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estabelecer um ritmo adequado para fazer as perguntas, ou seja, nem muito lento nem muito

acelerado.

Por último, reiteramos que a convicção, disciplina e a determinação do entrevistador em

cumprir essas instruções é essencial para o êxito da pesquisa PREVALÊNCIA 00

ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO DISTRITO FEDERAL.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREVALENCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO

DISTRITO FEDERAL

Manual do Entrevistador

A realização de pesquisas nas campanhas de vacinação possibilita a obtenção de informações

sobre aleitamento materno, o uso de outros tipos de alimentos e a cobertura vacinai na

população de crianças menores de um ano, além de dados sobre consultas de pré· natal

efetuadas durante a gravidez dessas crianças.

o questionário desta pesquisa deverá ser aplicado somente as mães das crianças

selecionadas para a amostra, pois apenas elas podem dar as respostas corretamente. Em

lugar de se trabalhar com todas as mães que levam seus filhos para vacinar, vamos pesquisar

algumas cujos filhos têm até 364 dias de vida, ou seja, aquelas crianças nascidas a partir do

dia 17 de outubro de 1998.

Para escolher as mães que deverão responder o questionário será retirada uma amostra. Uma

amostra é um grupo de pessoas que são representativas da população investigada, daí se diz

que uma amostra é uma parte dessa população, isto é, vamos pesquisar um grupo de crianças

que é representativo de todas as crianças com até 364 dias de idade levadas aos postos de

vacinação urbanos, no dia da segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação, em 16 de

outubro de 1999.

Como escolher as mães dessas crianças?

Na fila de vacinação, antes mesmo da abertura do posto, o entrevistador ''1' deverá perguntar

a cada pessoa que está com criança de colo, qual a idade da criança. Caso a idade se.ia menor

que um ano (isto é, nasceu a partir do dia 17/1 O/98) , ela faz parte da nossa população de



estudo. A seguir perguntar a data de nascimento da criança e registrar na "Parte A" do

questionário.

Dentre as pessoas que informarem que a criança é menor de um ano, somente uma a cada

grupo de cinco crianças, se estiver acompanhada da mãe, fará parte da amostra, ou seja, a

quinta mãe será escolhida para dar o restante das informações.

Muito complicado?

Vamos a um exemplo?

A fila de vacinação já tem 30 pessoas (acompanhar na figura). O entrevistador "1" começa a

caminhar ao lado da fila e vê um(a) senhor(a) com uma criança de colo, ela é a terceira pessoa

na fila. Quando foi perguntada a idade da criança, o senhor{a) respondeu que ela tinha um

ano e dois meses. Essa criança não faz parte da nossa população de estudo, portanto, não é

necessário perguntar a sua data de nascimento.

Logo atrás dela, a quarta pessoa da fila é um(a) senhor(a) com uma criança de colo, que

informou ter ela 3 meses de idade. Essa criança será a primeira pessoa do nosso universo.

Isso quer dizer que vamos considerá- la a número 1 e anotaremos sua data de nascimento na

PARTE A do questionário.

Continuando na fila, o entrevistador encontrou mais uma criança com menos de um ano. Isso

quer dizer que a consideraremos a número 2 e assim sucessivamente, até chegar a 5° criança.

As PARTES B, C e D do questionário serão aplicadas para esta 5° criança. mas somente se a

mesma estiver acompanhada da mãe.

No exemplo acima. a 5° criança estava acompanhada da máe e o questionário será aplicado a

ela. Portanto, o entrevistador "1" identificou 5 crianças menores de um ano, mas apenas a mãe

da última criança (50) será entrevistada. O procedimento deverá ser repetido até o final da fila

de vacinação.



Três pontos são importantes e devem ser enfatizados:

1) Apesar do questionário ser aplicado as mães, a nossa amostra é em relação às crianças.

2) Se, no momento da retirada da amostra, a quinta criança não est·iyer acompanhada de sua

mãe, continua-se procurando na fila até encontrar uma outra criança com idade menor que

um ano acompanhada da mãe para ser entrevistada.

3) O entrevistador "1" identifica a criança que fará parte da amostra e o entrevistador ~2" aplica

o questionário.

Após essa criança, cuja mãe respondeu o questionário, recomeça- se outro questionário e

nova contagem até a 5° criança, para nova entrevista.

Se a 5° criança não estiver acompanhada da mãe, continuar procurando na fila até encontrar

uma outra criança com até 364 dias de vida que esteja acompanhada da mãe para compor a

amostra.

Como preencher o questionário?

Antes de repassar o questionário para o entrevistador que fará a entrevista, o entrevistador ;·1"

deve:

1. observar se o cabeçalho do questionário está preenchido, identificando a capital, o posto

urbano de vacinação pesquisado e o número do questio~ário.

2. apresentar-se à mãe da seguinte forma:

Bom (dia) (tarde), estamos realizando uma pesquisa do Ministério da Saúde, Temos aqui

um questionário com algumas perguntas sobre a sua criança e sobre a senhora, Elas

levam em torno de dois minutos para serem respondidas e não são difíceis, A senhora

concorda em responder estas perguntas?

Uma vez que ela concorde em participar do estudo, fixar na roupa da criança o adesivo de

identificação da pesquisa para que o entrevistador "2" saiba que essa criança fará parte da

amostra. Informar à mãe que a seguir um outro entrevistador virá fazer as perguntas e

repassar o questionário para esse entrevistador.
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As perguntas de número 1 a 11 compõem a Parte 8 do questionário e estão

relacionadas com dados sociodemograficos e com a alimentação da criança.

1- Qual a data de nascimento desta criança? -...-J~--.l

Coletar a informação sobre o dia, mes e ano. Caso a mãe não se recorde do dia, coletar

somente o mês e ano. Atenção: se a mãe informar que o filho nasceu antes de 17110198.

interromper a entrevista, pois, a criança tem mais de 364 dias de vida.

2· Qual o sexo? 01-Masculino []2-Feminino

Registrar com X a alternativa respondida.

3· Como foi o parto desta criança?

o 1- Normal domiciliar o 2-Norrnal hospitalar [J3- Cesárea o 4- Outro

Para essa pesquisa. definimos como parto normal todo aquele em que a criança nasce pela

via vaginal, não importando se houve o uso de fórceps ou não. A alternativa "Outro" diz

respeito aos partos em veículos e outros locais que não o domicílio e o hospital.

Se o parto foi "Normal domiciliar" ou "Outro", passe para a pergunta N° 5. Caso a resposta

tenha sido "Normal hospitalar" ou "Cesárea", continue na pergunta N ~ 4.

4- Após o nascimento, ele (a) permaneceu ao seu lado até o momento da alta hospitalar?

01- Sim [J2- Não [J3- Não lembra

Marcar X na alternativa ., Sim" caso a criança tenha ficado com a mãe no mesmo quarto, ao

lado do seu leito ou no mesmo leito, até o momento da alta hospitalar.

5- Nas primeiras 24 horas após o nascimento a sua criança tomou leite do peito?

01- Sim [J2. Não []3- Não lembra

Registrar com X a alternativa respondida pela mãe.

6- Desde ontem até agora a sua criança tomou leite do peito?



01- Sim D2- Não

Se a resposta for "Não': passe para a pergunta N°8. Se for "Sim", continue na pergunta N° 7.

Assinalar a resposta da mãe, sem contestar ou explicar.

7· Desde ontem até agora a sua criança tomou somente leite do peito?

01- Sim []2- Não

Marcar com X a resposta da mâe, também sem contestar ou explicar.

8- Desde ontem até agora a sua criança tomou algum(s) destes líquidos?

Água: 01- Sim [J2- Não [}3- Não sabe Chás: 01-Sim []2-Não []3- Não

sabe

Sucos: 01- Sim [J2- Não []3-Não sabe Outro Leite: 01- Sim []2- Não []3-

Não sabe

Ler para a mâe os liquidas relacionados e marcar com um X as opções respondidas. Para

cada líquido só poderá haver uma alternativa: "Sim", "Não" ou "Não sabe". Porém, a mãe pode

estar administrando mais de um tipo de líquido, por exemplo, '~gua" e "Chá".

Essa pergunta tem como objetivo assegurar que o aleitamento materno é de fato exclusivo, ou

seja, a criança não toma água. chás, ou quaisquer outros líquidos como sucos, leites, etc. Se

o entrevistador detectar essa situação de criança em aleitamento exclusivo, poderã incentivar a

mãe, dando-lhe parabéns, e passar em seguida para a questão 9.

Porém, no caso da mãe oferecer algum tipo de líquido, o entrevistador não deve fazer

comentários ou censuras. Também não há necessidade de voltar a Questão 70 para

reformula-la.

9- Desde ontem até agora a sua criança tomou alguma coisa com mamadeira?

01-Sim []2- Não 03- Não sabe

Assinalar com X a opção respondida.

10- Desde ontem até agora a sua criança comeu algum(s) destes alimentos?
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Frutas: 01-Sjm [J2. Não [J3- Não sabe

Sopinha/Papinha/Purê[J1. Sim [J2-Não [J3.Não sabe

Refeição da familia: 01- Sim [::Q. Não []3-Não sabe

Outros.(especificar) : ..

Ler para a mãe os alimentos relacionados e marcar com um X as opçóes respondidas. De

modo semelhante à Ouestão 8, nessa pergunta para cada alimento só haverá uma afternativa

para ser assinalada. Porém a mâe pode utifizar um ou mais tipos de afimento (ex. frutas e

sopinha).

As frutas podem ser administradas amassadas ou em pedaços. - "Sopinha/Papinha/Puré 

referem-se à refeição de sal especialmente preparada para a criança, podendo ter aspecto

homogeneo. não requerendo mastigação ou conter pedaços de afimentos. Podem ser

preparadas passadas na peneira. amassadas com garfo ou batidas no liqüidificador.

11- A sua criança usa chupeta?

Assinalar com X a opção respondida.

01- Sim 01- Não.

As perguntas de número 12 a 15 formam a Parte C do questionário. Essas questões abordam

alguns aspectos da vacinação de rotina da criança investigada.

12- A senhora trouxe o cartão da criança ou de vacina do seu filho?

01-Sim

Assinafar com X a opção respondida.

Se a resposta for "Sim" peça o cartão da criança e anote as datas de aplicação das seguintes

vacinas:

13· Hepatite B primeira dose --l---1-f

OPT (tríplice) terceira dose _1--1--1

Contra Sarampo --l-f......J

6

Hepatite B terceira dose --l-f---1

BCG -1--1--1
Contra Febre Amarela --l~-f



Essa questão é importante para informar sobre a cobertura vacinai das crianças menores de

um ano. Continue mantendo sua atenção e di sciplina para poder transcrever, sem erros, do

cartão da criança para o questionário, as datas (dia. mês e ano) em que essas vacinas foram

realizadas.

Esteja atento para as seguintes situações.

1- se não foi registrado o dia da aplicação vacina transcrever o mês e ano,

2- se está anotado que a criança foi vacinada mas não há registro das datas, por exemplo. a

anotaçâo da aplicação da vacina é feita por meio de palavras (feita, aplicada) ou sinais (X,

\), escrever o número 1 (um) nos campos dia. mês e ano. ex emplo: Hepatite B primeira

dose ~ _1_1_1_1,

3- se a vacina não foi aplicada, ou seja, não há registro no cartão, escrever O (zero) nos

campos do questionário correspondentes ao dia, mês e ano, independentemente da idade

da criança, esse cruzamento será feiro na fase de análise dos dados.

14· Fora das campanhas de vacinação, alguma vez esta criança foi vacinada na rotina

em uma sala de vacinação de um posto/centro de saúde?

01- Sim 02- Não [J3- Não lembra

Assinalar com X a opção respondida

15· Quanto tempo a senhora leva para chegar à sala de vacinação mais próxima da sua

casa, quando não tem campanha?

dias horas minutos 01. Não sabe

Escrever com letra legível o tempo informado ou assinalar com x a casela "Não sabe" caso a

mãe náo saiba informar.

As perguntas 16 a 25 formam a última parte do questionário com informações relativas às

mães.

16· Em que bairro a senhora mora? .

Escrever com letra legível a localidade informada pela mãe.
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17- Quantos anos a senhora tem? .

Responder em anos completos.

18· A senhora já freqüentou escola? 01-Sim [J2- Não

Buscar saber se a mãe freqüentou alguma vez uma escola. Caso positivo. assinalar X na

alternativa ''Sim'' e passar para a questão 19. Caso negativo. marcar X na alternativa ~Não" e

passar para a questão 20.

19- A senhora terminou qual série?

1° Grau 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ Grau 1 23 Superior .

Com relação ao , 0 e :? graus, marcar X a série completada com aprovação. Para o nível

superior. escrever se o curso foi completo ou incompleto.

20- A senhora trabalha fora? 01- Sim [J2- Não

Não considerar o trabalho em casa, mas sim se a mãe tem que sair do domicílio para

trabalhar. Se responder "Não ", passar para a pergunta 21. Se responder uSim" passe para a

pergunta 22.

21- Há quanto tempo não trabalha fora

01- Nunca trabalhou 2- Não trabalha há (......) anos (......) meses (.....) dias

Responder ou em anos, ou em dias. Se responder por exemplo não trabalha há 5 anos 3

meses e 2 dias registrar somente anos.

22- A senhora fez alguma consulta de pré-natal durante a gravidez dessa criança?

01- Sim []2- Não [J3- Não lembra

Assinalar com um X a alternativa respondida pela mãe.
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Se for "Sim" continue com a pergunta seguinte. Se a resposta for 'Não" ou "Não lembra",

encerre a entrevista.

23- Em que mês da gravidez a senhora iniciou o pré- natal?

................Mês 01- Não lembra

Escrever em letra legivef o mês da gestação informado pela mãe ou assinalar com X a

alternativa "Não lembra" se ela não recordar.

24- Quantas consultas fez durante o pré-natal desta criança?

....................consultas. 01- Não lembra

Escrever em letra legível o número de consultas informado pela mãe. ou assinalar com X a

alternativa "Não lembra" se ela não recordar.

25- Ourante o pré-natal desta criança a senhora teve alguma orientação sobre

aleitamento materno?

01- Sim [J2. Não [J3- Não lembra

Assinalar com um X a alternativa respondida pela mãe.

Encerrar a entrevista agradecendo à mãe pela colaboração e assegurar o sigilo das

informações prestadas.

Como foi dito anteriormente, o objetivo dessa pesquisa é obter dados corretos sobre

alimentação e cobertura vacinai de crianças menores de um ano residentes nas capitais

brasileiras e no Distrito Federal e de algumas car acteristicas sociodemograficas das mães

dessas crianças.

Questões nao respondidas ou respondidas de modo incorreto dificultam a análise desses

dados e por conseguinte a obtenção de informações fidedignas da população de crianças
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residentes nas localidades estudadas. Por isso, os entrevistadores deverão ter disciplina e

determinação no sentido de aplicar os questionários nos mesmos moldes em que foram

treinados. Não fazer interpretações pessoais, não utilizar palavras sinônimas, não confiar na

memória, estar atento à seqüência das perguntas e fazê- las sempre lendo o questionário são

regras básicas que deverão ser observadas durante todo o período de realização da pesquisa.

o entrevistador deverá ter uma atitude profissional com a mãe entrevistada. Evitar r ir, franzir a

sobrancelha ou falar com voz irritada, elevar a sobrancelha ou pestanejar, bocejar, ficar

mexendo com a folha do questionário, emitir sons elogiosos ou depreciativos e outros

movimentos que indiquem impaciência ou aborrecimento é imoortante para se estabelecer um

ambiente adequado para a entrevista e obter a colaboração da mãe para responder o

questionário.

Além disso, lembramos que o entrevistador deve estar atento às dificuldades de audição das

mães, em face do movimento de pessoas nos postos de vacinação no dia da campanha e

estabelecer um ritmo adequado para fazer as perguntas, ou seja, nem muito lento nem muito

acelerado.

Por último, reiteramos que a convicção, disciplina e a determinação do entrevistador em

cumprir essas instruções é essencial para o êxito da pesquisa PREVALÊNCIA DO

ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO DISTRITO FEDERAL.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREVALENCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO

DISTRITO FEDERAL

Manual do Entrevistador

A realização de pesquisas nas campanhas de vacinação possibilita a obtenção de informaçóes

sobre aleitamento materno. uso de outros tipos de alimentos e cobertura vacinai na

população de crianças menores de um ano, além de dados sobre consultas de pré-natal

efetuadas durante a gravidez dessas crianças.

o questionário desta pesquisa deverá ser aplicado somente às mães das crianças

selecionadas para a amostra, pois apenas elas podem dar as resposias corretamente. Em

lugar de se trabalhar com todas as mães que levam seus filhos para vacinar, vamos pesquisar

algumas cujos filhos têm até 364 dias de vida, ou seja, aquelas crianças nascidas a partir do

dia 17 de outubro de 1998.

Para escolher as mães que deverão responder o questionário será retirada uma amostra. Uma

amostra é um grupo de pessoas que são representativas ca população investigada, dai se diz

que uma amostra é uma parte dessa população, isto é, vamos pesquisar um grupo de crianças

que é representativo de todas as crianças com até 364 dias de idade levadas aos postos de

vacinação urbanos, no dia da segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação, em 16 de

outubro de 1999.

Como escolher as màes dessas crianças?

Na fila de vacinação, antes mesmo da abertura do posto, o entrevistador "1~ deverá perguntar

a cada pessoa que está com criança de colo, qual a idade da criança. Caso a idade seja

menor que um ano (isto é, nasceu a partir do dia 17/10/98), ela faz parte da nossa população



de estudo. A seguir perguntar a data de nascimento da criança e registrar na "Parte A" do

questionário.

Dentre as pessoas que informarem que a criança é menor de um ano, somente uma a cada

grupo de seis crianças, se estiver acompanhada da mãe, fará parte da amostra, ou seja. a

sexta mãe será escolhida para dar o restante das informações.

Muito complicado?

Vamos a um exemplo?

A fila de vacinação já tem 30 pessoas (acompanhar na figura). O entrevistador "1 ~ começa a

caminhar ao lado da fila e vê um(a) senhor{a) com uma criança de colo. ela é a terceira

pessoa na fila. Quando foi perguntada a idade da criança, o senhor(a) respondeu que e'a

tinha um ano e dois meses. Essa criança não faz parte da nossa população de estudo,

portanto, não é necessário perguntar a sua data de nascimento.

Logo atrás dela, a quarta pessoa da fila é um(a) senhor(a) com uma criança de colo, que

informou ter ela 3 meses de idade. Essa criança será a primeira pessoa do nosso universo.

Isso quer dizer que va:-1OS considerá-Ia a número 1 e anotaremos sua data de nascimento na

PARTE A do questionário.

Continuando na fila, o entrevistador encontrou mais uma criança com menos de um ano. Isso

quer dizer que a consideraremos a número 2 e assim sucessivamente, até chegar a SO criança.

As PARTES B, C e D do questionário serão aplicadas para essa t)C criança, mas somente se a

mesma estiver acompanhada da mãe.

No exemplo acima, a ao criança estava acompanhada da mãe e o questionário será aplicado a

ela. Portanto, o entrevistador "1" identificou 6 crianças menores de um ano, mas apenas a mãe

da última criança (6") será entrevistada. O procedimento deverá ser repetido até o final da fila

de vacinação.
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Três pontos são importantes e devem ser enfatizados:

1) Apesar do questionário ser aplicado às mães, a nossa amostra eem relação às crianças.

2) Se, no momento da retirada da amostra, a sexta criança não estiver acompanhada de sua

mãe, continua-se procurando na fila até encontrar uma oulra criança com idade menor c;ue

um ano acompanhada da mãe para ser entrevistada.

3) O entrevistador "1" identifica a criança que fará parte da amostra e o entrevistador ;'2" aplica

o questionário.

Após essa criança. cuja mãe respondeu o questionário, recomeça- se outro questionário e

nova contagem alé a 6° criança, para nova entrevista.

Se a 6° criança não estiver acompanhada da máe, continuar procurando na fila até encontra

uma outra criança com até 364 dias de vida que esteja acompanhada da mãe para compor a

amostra.

Como preencher o questionário?

Antes de repassar o questionário para o entrevistador que fará a entrevista, o entrevistador "1"

deve:

1. observar se o cabeçalho do questionário es tá preenchido, identificando a capital, o posto

urbano de vacinação pesquisado e o número do questionário.

2. apresentar-se à mãe da seguinte forma:

Bom (dia) (tarde), estamos realizando uma pesquisa do Ministério da Saúde. Temos aqui

um questionário com algumas perguntas sobre a sua criança e sobre a senhora. Elas

levam em torno de dois minutos para serem respondidas e não são difíceis. A senhora

concorda em responder estas perguntas?

Uma vez que ela concorde em participar do estudo, fixar na roupa da criança o adesivo de

identificação da pesquisa para que o entrevistador "2" saiba que essa criança fará parte da

amostra. Informar à màe que a seguir um outro entrevistador virá fazer as perguntas e

repassar o questionário para esse entrevistador.
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As perguntas de número 1 a 11 compõem a Parte B do questionário e estão

relacionadas com dados sociodemograficos e com a alimentação da criança.

1- Qual a data de nascimento desta criança? ~--.l--.l

Coletar a informação sobre o dia, mês e ano. Caso a mãe não se recorde do dia, colerar

somente o mês e ano. Atenção: se a mãe informar que o filho nasceu antes de 17/10/98,

interromper a entrevista, pois, a criança tem mais de 364 dias de vida.

2- Qual o sexo? 01-Masculino LQ-Feminino

Registrar com X a alternativa respondida.

3- Como foi o parto desta criança?

o 1- Normal domiciliar o 2·Normal hospitalar (J3- Cesárea o 4· Outro

Para essa pesquisa, definimos como parto normal todo aquele em que a criança nasce pela

via vaginal. não importando se houve o uso de fórceps ou não. A alternativa "Outro" diz

respeito aos partos em veículos e outros locais que não o domicílio e o hospital.

Se o parto foi "Normal domicilia/' ou "Outro", passe para a pergunta N" 5. Caso a resposta

tenha sido "Normal hospitalar" ou "Cesárea n
, continue na pergunta N ~ 4.

4· Após °nascimento, ele(a) permaneceu ao seu lado até o momento da alta hospitalar?

01. Sim []2. Não [J3. Não lembra

Marcar X na alternativa "Sim" caso a criança tenha ficado com 3 mãe no mesmo quarto, ao

lado do seu 'eito ou no mesmo leito, até o momento da alta hospitalar.

5- Nas primeiras 24 horas após o nascimento a sua criança tomou leite do peito?

01- Sim []2. Não []3. Não lembra

Registrar com X a alternativa respondida pela màe.

6- Desde ontem até agora a sua criança tomou leite do peito?

01. Sim []2- Não



Se a resposta for "Não': passe para a pergunta N~8. Se for "Sim~. continue na pergunta N: 7.

Assinalar a resposta da mãe, sem contestar ou explicar.

7- Desde ontem até agora a sua criança tomou somente leite do peito?

0'- S;m []2- Não

Marcar com X a resposta da mãe. também sem contestar ou explicar.

8- Desde ontem até agora a sua criança tomou algum(s) destes líquidos?

Água: 01- Sim 02- Não 03- Não sabe Chás: 01-Sim C)2-Não

sabe

[J3- Não

Sucos: 01- Sim D- Não

Não sabe

CC-Não sabe Outro Leite: 01- Sim L2- Não 03-

Ler para a mãe os liquidos relacionados e marcar com um X as opções respondidas. Para

cada líquido só poderá haver uma alternativa: "Sim", "Não" ou "Não sabe". Porém, a mãe

pode estar administrando mais de um tipo de liquido, por exemplo, ':4gua" e "Chá '.

Essa pergunta tem como objetivo assegurar que o aleitamento materno é de fato exclusivo. ou

seja, a criança não toma água, chás. ou quaisquer outros líquidos como sucos, feites, elc. Se

o entrevistador detectar essa situação de criança em aleitamento exclusivo, poderá incentivar

a mãe, dando-lhe parabéns, e passar em seguida para a questão 9.

Porém, no caso da mãe oferecer algum tipo de líquido, o emrevistador não deve fazer

comentários ou censuras. Também não há necessidade de voltar à Ouestão"jO para

reformulá-Ia.

9- Desde ontem até agora a sua criança tomou alguma coisa com mamadeira?

01-Sim [J2- Não ~C- Não sabe

Assinalar com X a opção respondida.

10- Desde ontem até agora a sua criança comeu algum(s) destes alimentos?
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Frutas: 01-Sim [J2- Não LP- Não sabe

Sopinha/Papinha/Purê01- Sim ~-Não []3-Não sabe

Refeição da família: 01- Sim LQ- Não [}3.Não sabe

Outros.(especificar) .

Ler para a mãe os alimentos relacionados e marcar com um X as opçoes respondidas. De

modo semelhante ii Questão 8, nessa pergunta para cada alimento só haverá uma alternativa

para ser assinalada. Porém a mãe pode utilizar um ou mais tipos de alimento (ex. frutas e

sopinha).

As frutas podem ser administradas amassadas ou em pedaços. "Sopinha/Papinha/Pure

referem-se ii refeição de sal especialmente preparada para a criança, podendo ter aspecto

homogéneo. não requerendo mastigação ou conter pedaços de alimentos. Podem ser

preparadas passadas na peneira. amassadas com garfo ou batidas no liqüidificador.

11- A sua criança usa chupeta?

Assinalar com X a opçáo respondida.

01- Sim [J2- Não.

As perguntas de número' 2 a , 5 formam a Parte C do questionário. Essas questões abordam

alguns aspectos da vacinaçào de rotina da criança investigada.

12- A senhora trouxe o cartão da criança ou de vacina do seu filho?

01-Sim [J2-Não

Assinalar com X a opçâo respondida.

Se a resposta for "Sim" peça o cartão da criança e anote as datas de aplicação das seguintes

vacinas.

13- Hepatite B primeira dose --.J--.1--.1
DPT (tríplice) terceira dose --.J.---J--.1

Contra Sarampo --.J--.1--.1

6

Hepatite B terceira dose ---.J~--.1

BCG Li-l
Contra Febre Amarela ---.J--.1.-1



Essa questâo é importante para informar sobre a cobertura vacinaI dc.s crianças menores de

um ano. Continue mantendo sua atençâo e disciplina para poder transcrever, sem erros, do

cartão da criança para o questionário, as datas em que essas vacinas foram realizadas.

Esteja atento para as seguintes situações:

,- se não foi registrado o dia da aolicação da vacina, transcrever o mes e ano,

2- se está anotado que a criança foi vacinada mas não há registro das datas, por exemplo, a

anotação da aplicação da vacina é feita por meio de palavras (feita. aplicada) ou sinais (x.

I), escrever o número 1 (um) nos campos dia, mês e ano, exemplo: Hepatite B primeira

dose 1-I_'_I...J...J,
3- se a vacina não foi aplicada, ou seja, não há registro no carTão, escrever (zero) nos

campos do questionário correspondentes ao dia, mês e ano, independentemente da idade

da criança, esse cruzamento será feito na fase de análise dos dados.

14- Fora das campanhas de vacinação, alguma vez esta criança foi vacinada na rotina

em uma sala de vacinação de um posto/centro de saúde?

01- Sim [9- Não [J3- Não lembra

Assinalar com X a opção respondida

15- Quanto tempo a senhora leva para chegar à sala de vacinação mais próxima da sua

casa, quando não tem campanha?

dias horas minutos 01- Não sabe

Escrever com letra legível o tempo informado ou assinalar com x a casela "Náo sabe" caso a

mãe não saiba informar.

As perguntas 16 a 25 formam a última parte do questionário com informações relativas às

mães.

16- Em que bairro a senhora mora? .

Escrever com letra legível a localidade informada pela mãe.

17- Quantos anos a senhora tem? ..

7



Responder em anos completos.

18- A senhora já freqüentou escola? D1.Sim ~. Não

Buscar saber se a mãe freqüentou alguma vez uma escola. Caso positivo. assinalar X na

alternativa "::Sim e pdssar para a questão 19. Caso negativo, marcar X na alternativa "Não" e

passar para a questão 20.

19- A senhora terminou qual série?

l°Grau 12345678 2C' Grau 1 23 Superior .

Com relação ao 1° e :? graus, marcar X a série completada com aprovação. Para o nível

superior, escrever se o curso foi completo ou incompleto.

20- A senhora trabalha fora? 01- Sim Ca. Não

Não considerar o trabalh o em casa, mas sim se a mae tem que sair do domicílio para

trabalhar. Se responder ''Não ", passar para a pergunta 21. Se responder "Sim~ passe para a

pergunta 22.

21- Hã quanto tempo não trabalha fora

01- Nunca trabalhou 2- Não trabalha há ( ) anos ( ) meses ( ) dias

Responder ou em anos, ou em dias_ Se responder por exemplo não trabalha há 5 anos 3

meses e 2 dias registrar somente anos.

22- A senhora fez alguma consulta de pré-natal durante a gravidez dessa criança?

01- Sim [9- Não []3- Não lembra

Assinalar com um X a alternativa respondida pela mãe.

Se for "Sim" continue com a pergunta seguinte. Se a resposta for "Não" ou 'Náo lembra",

encerre a entrevista.

8



23- Em que mês da gravidez a senhora ini ciou o pré-nata!?

................Mês 01- Não lembra

Escrever em letra legível o mês da gestação informado pela mãe. ou assinalar com X a

alternativa "Não lembra" se ela não recordar.

24- Quantas consultas fez durante o pré- natal desta criança?

....................consultas. 01- Não lembra

Escrever em letra legível o número de consultas informado pela màe. ou assinalar com X a

alternativa "Não lembra u se ela não recordar.

25· Durante o pré·natal desta criança a senhora teve alguma orientação sobre

aleitamento materno?

[}1- Sim 02- Não [J3. Não lembra

Assinalar com um X a alternativa respondida pela mãe.

Encerrar a entrevista agradecendo à mãe pela colaboração e assegurar o sigilo das

informações prestadas.

Como foi dito anteriormente, O objetivo dessa pesquisa é obter dados corretos sobre

alimentação e cobertura vacinai de crianças menores de um ano residentes nas capitais

brasileiras e no Distrito Federal e de algumas características sociodemograficas das mães

dessas crianças.

Questóes não respondidas ou respondidas ce modo incorreto dificultam a análise desses

dados e por conseguinte a obtenção de informações fidedignas da população de crianças

residente5 nas localidades estudadas. Por isso, os entrevistadores deverão ter disciplina e

determinação no sentido de aplicar os questionários nos mesmos moldes em que foram

treinados. Não fazer interpretações pessoais, não utilizar palavras sinõnimas, não confiar na

memória. estar atento ã seqüéncia das perguntas e fazê-Ias sempre lendo o questionário são

regras básicas que deverão ser observadas durante todo o período de realização da pesquisa.

9



o entrevistador deverá ter uma atitude profissional com a mãe entrevistada. Evitar rir, franzir a

sobrancelha ou falar com voz irritada, elevar a sobrancelha ou pestanejar. bocejar, ficar

mexendo com a folha do questionário, emitir sons elogiosos ou depreciativos e outros

movimentos que indiquem impaciência ou aborrecimento é importante para se estabelecer um

ambiente adequado para a entrevista e obter a colaboração da mãe para responder o

questionário.

Além disso, lembramos que o entrevistador deve estar atento às dificuldades de audição das

mâes, em face do movimento de pessoas nos postos de vacinaçâo no dia da campanha e

estabelecer um ritmo adequado para fazer as perguntas, ou seja, nem muito lento nem muito

acelerado.

Por último, reiteramos que a convicção, disciplina e a determinação do entrevistador em

cumprir essas instruçôes é essencial para o êxito da pesquisa PREVALÊNCIA DO

ALEITAMENTO MATERNO NAS CAPITAIS BRASILEIRAS E NO DISTRITO FEDERAL.



Ministério da Saúde - Secretaria Estadual de Saúde Secretaria Municipal de
Saúde

CAPITAL POSTO OE VACINAÇAO QUESTIONAR 10 111
N°

PARTO: A PROCURA DA C;~IANÇA

Preencher somente PUII$ cri,nps q~e nl$Cerim I pHlir do dil 171101;3_

-.
~>a'ça - Data ~~ 'IaSCI.1'a"lo -'-- --

J. Criança Oa:a .. Nascl~a~:J -- --,. Criança Oa[~ :a Nasclma1tO -- -- --'

11' Criança - Oa:~:la Nasci~arto

Q la' Criança - Data de Nasc,menro

Cr;ança Data ~ ~ ',asc;mertc

2· Criança Oala H "ascimenlo --'
J. Criança - Data oe ~Ias~i"'a'te

,.Criança - Oala de ."ase'mert:)

5' Criança - Da:a da Nas~''''en10

6' Cflança - Da:a da :.a;c,manlo

PARTE: 3:

Q Se alO' crianca
PARlES 3. C e O
procurando ni fila.

DADOS DA CRIA,'<lÇA

--'
--'

estiver acempanlllda da mie. preencller 1$

do cues/ionilio. CI$O conlluio continue

o j -S -, O 2-".30 O )-N~c enbra

O,.,
" O , '.030 O J "lo ~"'1'Jra

O ., o O , 'do

j- Q~al a dala de nascimento desta elia1ça? __'__

2- Qual e sexo? D j. ',1asc~!ino O 2-Femlnino

)- Como foi o parto d~s:a cr-ança' O 1- Normal demici!'ar 02. NOI",al ~'J;oilal]( O Cesillea O 4-0j1ro

I
Se.l resposta foi "Normal domiciii.lf" ou -Ourro" passe p.lr.l.l perl]um.l N' S

~- ,:,~~s o naSCimento e.~al :.Jer;-,aneee:J ao seu lado ate o ~o-e1:0 da alta t'ospilalar?

5- ,\as primeiras 2~ ~o-a> após o oaSCirl~1to a sua criança DrlOJ I~ :~Jo ~~,[o?

3- Desde ontem até açora a sua c'iar;a terlo:J eite do pe'to'

Se J resposta lor -Nao" pHH para .I IHrguntd 1'."8.

D~sde ontem ate a~~a a sua c'ao;a tOr:1()U algum(sl oa,tes q~i~o,'

Água 0 1-5 '":1 U 2'''.30 O 3-N~o sabe Chá 01-5 r:1

Sucos O 1-3' O 2 \~o O 3 ~áo sa~e Outrc leite O l-Sim

Desde onter71 al~ a;o''! ~ sua cria';'! tomou a gura coisa COrl ,ar:1a:~,ra,D l·S:m

D2-'lão

O 2.'1030

D2-'Ho

O 3-,"030 saJ~
O 3 Nao saoe

O 3-,,!o sa'Je

O1-S -ODesde ontem ata agcra a sua crlanp tomou somente leita CJ OHO'

,

7·

I 3-

Desde ontem are aço''! a s~a c-:a~"a corleu agum(s) castas o

'rutas: D 1-5M O 2·,'ac d )-'Ho sõ'Je

~afeição da familia O 1-S, O 2 'Ião O l-Não sa'Je

Ou t ros (es Ola cili: a r)

So pi nh.l ,P.l pin h.ll Pu r~

11_;" sua criança 'Jsa c'1uoe:a? O l-SIr1 O 2-Nác

PARi E C: DADOS OE: VACI~AÇAO

12 A senhora Ho~.e o ~a-:!o ao cr;a1p OJ ~a vacina do seJ' "O' D 1-S ~ O 2 Não

Se i r~$posla for "Sim" paça o can,io de vadna da crilnça e ano~e as dilas das doses eH seguintes vacinas

. 3· Hepatite S pr,ne-a dosa _~ __

OPT {triolice) :arcell:! 10,e _~__,

Contra Sarampo _~__

Hepatite S 'e:ce'rõ dese _~I_'_

BCG

Contra Febn Amareia

p. ,"ora das campa1~as =e

Qostolcentto da sa~ca?

lac1aÇae. a;.,a vez

O 1-S,<:' O 2-'Uo

e,la c- <Inça roi 'Iacira~o 13 rotina em J-e sa,a de vac,1a;áo de u

O 3 ,,!ea~bla
ala para '~eçar a sala de 'Iac:n;ç~~ -a s ~~~, -; ~a 5~a casa :~a1do n3c ta'" Ca":1~;n13?

__r11~ê?S 01-'láO sa?e

PARTE O DADOS DA MA;::

~- ::r1 ~'Jal balr'o a 531'.)-; "':?';!.

OU3.'[05 a10s a S~-~'Jra le...,'.

j ,_ .; seohora Ja 'le:Ja~::~ as;: 3' O l-S:rl O 2-fJ30

O O
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Se i resposti ror ~NJo' passe pari i pergu/lti ,'(" 20

19·;" senhora terminou qual sere?

l' grau I 2 3 4 5 ~ 7 a
20· A senhora IraDalha fora?

2'Grau123

l·Sir:! 2·Nao

Superior..

Se a resposta lor 'NJo" pergunte?

1

21. Ha quanto tempo nao trailalha fcra?

t- Nunca trabalhou 2·'Ho trabalha há ) anos ) meses

22· A senhora fez alguma consulta ~e pee·natal durante a gravidez desta criança?

...... ) dias

2-Nao 3-\ao le-ora

Se i resposta for "NJo" encerre a entrevista.

23· Em que r'1~s da gravidez a 3enho'a ",ic;ou o pra·natal' m~s -Nao le-bra

24. Quantas consultas fez duran~e O pra·natal desta çriança? consultas ·Nao ler,,~ra

25· Durante o pré·natal desta crianp a se,hora te~e orientaçao sobre aleita'"1ento materno?

l·Sim 2·'4ao
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I CAPITAL I POSTO OE VACINAÇAO

"ARTE A: PROCURA DA CRIANÇA
Preenchfr somln!1 p~f~ as c(i~nps qUI nnCfr,m ~ "rrir do di, 17110/ga.

IQUeSTIONARIO 1 2(;)
N"

I' Crianp - Dala de Nasc,mento

2' Cr<ança ~ Dala de Nascimento - --'--' Dala de NaSCimento

3' Criança - Data de Nascimento a' Crirça - Oa:~ de Nascimento

4' Criança Data de Nascimento 9' Crir;~ ~ Oa~a ce Nascimento

estiver acompanhada da mh. preencher as
do queHionúio. Caso contrlrlo continue

5' Criança Data de Nasc,me~to

Q Se a l' cr;anca
PARTES B. C e O
orocufln(fO n~ fila.

--' 10' Cr~"ça - Ca~a Ije Nascimento

I PARTE 6: DADOS DA CRIANÇA

,.~ .? O l·Sim O 2·N~0 O 3·N~J ler.:ra

D1.s,m O 2-N~o O J-N~o lem:'a

O ·Sim O 2·o"~e

11. Qual a Ijala de nascimento desla criança? __,__

12. Qual o selO? O I- Masculino O 2·"em.nino

3- Como 101 o parto desta criança? O 1· Normal dOr:1,cd.ar O 2· Normal hos;: :alar O J·Cesarea O ~-Outro
I Se a ruposta foi "Normill domiciliar" ou "Oulro- paHe para, pergunti NO 5

• Após o nascimento, ele(a) permaneceu ao seu lado al~ o momento da alta hos~

5· Nas primeiras 24 r.oras após o nascimento a sua criança tomou lerte do pelto?

6· Oesde onle'11 até agora a sua criança tomeu le'te do peito?

o H,m O 2·N30

'Ho sa~e

o J.N30 sa~e
O
O 3 "~o sa~e

0'.1'30

O 2-Não

O 2·N~0

Se a resposta for "NdO" passe pHil ii pefgunli N'S.

7· Desde onlem ale agola a sua criança lomo~ somellH lede do peilo?

Desde onlem até agOla a sua criança tO~OJ algum(s] da,les Ii~uidos?

Água 01_Sim 02.N30 OJ.Naosaoe Chá: Dl.5·~
Sucos D 1. Sim 02-0"30 D3.N30sa~e Outro leite Dl-3~

g. Desde ontem até agora a sua cria1ça ~J"'OU alguna co:s~ co.'11 ~amadeira?D l·S '11

I"
I

Refeição da famitia:

10· DeSde cntem ate agora a sua cr'a~a co-e. ai9.

Frulas' O 1·$11':1 O 2-Não U J-'Ho ;abe

O 1·5,,- O 2 '~3J n
Sop in ha/PiI ~I n hal Pu lê

outros(e Spec ific aO

·1· A sua cnan;a usa chupeta? o
PARTE C: DADOS OE VAC1NAÇAO

',- A senhora tro'Jxe o can~o da cr:a~çl o~ oe vacina do;eu filho? O l·Sim [J 2 ~~?

ro:", em.l"'.a sala de vacina;30 de un

SCO _'_/_1

Contra Febre Amarell

esta crian,a foi vacinada na

O J·Não lembra

vacina da criinça e ,note as datiS diS doses diS seguintes vacjnas

Hepatite B tercei la dose _

I Se i respostil {cu "Sim" peça o cirlio r!e

13· Hepatite 8 orime'fa dose ,

DP1 (triplice) terceira dose __1_'_
Contra Sarampo _1__1

'.1_ Fora das ca~panhas de vacinaç~o, al9~ma vez

pos~o centro de saude? O 1·$,~ O 2·'ao

·5- Quanto te:"100 a se1hola le'la pa'~ chegar a sala de vaClna~30 ma,s prÓx.~a oa i~a casa (juanoo n30 lem ca"panha'

dia; Iloras __,.,in~·.)s Dl."~o saca

"ARTE O DACOS OA MAE

15- Em cu ai bair:o a senhora mera? ..

17- Quanlos anos a senhora tem?

13- A senhora ja Ireoüentou esoo:a? Dl.s:~ 02,1'30

o o



Ministério da Saúde - Secretaria Estadual de Saúde Secretaria Municipal de
Saúde

Se a rnposla tor "NAo" passe para a pergunta Ir 2(J

19· A senhora termInou qual serie'

I' grau 1 2 3 ~ 5 Ô 7 8

20· A 5e~nora lraba:ra fora' 1·Sim

2'Grau123

2 \ ~ ~

Superior.

consulta de prê·nata" ~..ilante a ç'avic!~: cesta criança?

3·N.lo lemora

I
S~ 3 reSpO$/3 fOI 'NAo· p"flullle?

21· H~ qua1lo tempo n.lo trabalha fora?

1· Nunca tra~alhou 2·N.lo ,raba ~a há

122.;" senhora fez

I l·Slm

algurla

2·N.lo

[. .} mHes (. ..) dias

Se a resposta for NNAo· encerre a elllrevista.

23· Er:l que mês da gravidez a s~nflora iniCIOU o or~ natal? 0.0 mês 1.N.lo le~bra

2~· Qua.,las consultas I~z durante o prê'1atal ce.:a crian·;a? .. consultas l·N.lo la ..... OIa

25· Duranta Opre·natal deSta cria1;a a sanhon teH orientaç.lo 5~~re aleitamento mate/no?

I-Sm 2-N.lo 3-Nao lembra
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IrC"""'"'TT""l--------,'''0''5'T'0''''0 E "C3A"C""'''ACC".",70,------------------·,"··0'"U""'5"T"'-,0"'"''"R''0"
,-------------------"'A.'''''E.'C'CÕp''oo''Cui1C,"r:e<.C?'c"'".,"<"C'A--------------------

Para ,:ida criança acompanhada da mãe e qU8 nasceu a partir do dia '7/101998, preencher as

PA'iT=S B, C e D do questionário. Caso a criança não esleja acompanhada ca mãe, cont:n8

procurando na fila até encontrar uma outra c:lança

aco-71pa,','lada da mãe para ser entrevistada

que tenha nascido nesse período e esreja

o ~·Oulro3·Casareao02- '.ormal hos~:ta'ar

:~a, :a:a:e :1asc'mento OeS!3 cr-ança? _

O_ai J s~~o' O 1· ~.Iasculinc O 2-Fen.nlno

CC'"1~ ':i;) ,ar:~ ~esta ~riança? O 1- Normal ~om,c.,'al

?ART!: 8: DADOS DA CRIA"ÇA
i--------------'------------

I'·,.
3·

o '·S '1

Se I rts.:Jcsta foi "Normal áomiciliar" ou "Ou:ro" passe plrl ii pergunlJ N" 5

4· '\~C3 O nasCi,'"1e1to e ela) perma~~ceu ao seu lado ate o ~n-~:1:o da a la h-oso talar?

5· 'os C' meHH 24 ~oras ajlÓs o naiC,'"1ento a sua cr:a:1~a :J:-~_ 3 te O~ pe:lo?

6- :33:3 ontem ata agora a sua cr;~p tomou leite ~o pe<to?

Se a resposta fOI ",'Uo" p.He pua i pergunra N·S.

:a3:3 J:1l3- a-e 390ra a sua ar ""P t,,.,ou somen/2 ,3"e:o :leito?

o "Sim O 1 ',~ o O 3·\~o le"'~ ,
O" O 2-',,,: O 3-.',~~ ler~,-;,:m

O 1,SII'r O 2 ' '"'.'- .

O
;. :=5:e o~,e~ a~e agora , '", C:~1ça ,~nou algum ,, ~es:es ~uidos?

Ag~l O l-S<m O 1 '" D 3-.'lAo sa~e Chá O, ·5, r1 O 2·N~J [1 J."! ~ sa oe

Suc~s O I·S ." O 2-Nao O J-N~o saoe Outro I e ita n, -Sim O, 'ao O l '.~~ saba

Des:= ontem a:e ~gora , '", cr;~nça ,Y10U aiguma COIS~ 0- "'ama~ei(a?Ol-Sim O, ',ao n 3 '.~J san

u

:'es.H Onl~'T1 ala agora a sua cr·~a co-eu algum(s ~as:es a;;ment~,

~'Ul~S ~,-s r- O 2·llAo U 3·'Uo sa~~ Sopinhd/.~apintul.. url!·

O 1 $1- I..J 2 N~ORe'aiçào da lar:li!ia.

10·

:: J: tO~ ies pac ilic ar)

, \. _~ L1 C'a';3 ~53 C~uOalJ? 1---' l-S,~ O, '00

PARTE C· DADOS DE '/ACL.. AÇAO

01 Sim 02 '1Ao

Se a re~post. fOI 'Sim" peCa o can.io de vacina d. Cr:alC. e illote as datas r!B doses dH seguintes ,.:;na,

Cc.1lra Sarampo ,_

3CG _

Contra ;:~~re Amuela _

l~_ ~~'3 :B C3-:3-'a5 ja vacina;!: a'gv:la vez est2 C~ ~~ça ':i vaciraéa ra l.:l'na er. Ur:la sala ce 'J3:i-3;Ao de Ur1

ccs': ;=":'o:ia sajda? 01.$,., O 2·N~o Q3 'i~o a-j;a

sala ce -la:,:1a;~:

0 1.'.1: SJ:a

PARTE D DADOS DA MAE

n 1_Si ,":' o 2."~:
~ a :esaosta 'ar "Nic" ;usse para a pen;u~:ll" 20

q- sa"1J~a la··..,. nJU qual seria?

;rlu'23~5ii73

S3""cra :'~oa :"a fora? O 1·5:m

2' Glau 2 3

OPHo

S'Jparior ..

L
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Se ii reSprlSlil frlr 'Nirl" pergunte?

21· Ha quanto tempo nao trabalha fora?

1· ~'Jn:a t~a'Hlho~ 2·,Ilao trabalha hã ..... l anos ........ ) meHS ..... l ~ a3

22· ... senhora raz alguma consulta de pré·natal duraMe a gra,'ide, :esta criança?

l-Sim

Se a re!posta fOI "Hio" encerre ii en/revi!!a.

23· Em que mês da gravIdez a senhora iniCIOu O pre·natal? mês 1.Nao le::lbra

2~· Quantas conSultB fez durante o pré·natal desta criança? ...... consulta> l·Nào le::lora

25· Durante o cre ratai desta criança a senhora 'eve orier!ação ,ocra alait~nan(o materno?

l·S ~ 2·Não
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ICAPITAL POSTO DE VACINAÇAO QUESTIONARIO
N'

FAlHE A: PROCURA DA CRIANÇA
Pruncher ,omente ~r~ lU cri~n IS u. nlUcerilm ~ ~rtir do di~ 17/10198,

l' Cnança ~ 0a:a lie NasCimento' _

2' Criança Oala de 'lasc;mento ,

4' Criança - Dala de Nascimento ,

(;) 5' Cria1ça - Oala ce Nascimento. ,

Q Se ii 5' c,i~nÇil est;vH iIeomp~nhildil dil mie.
prHncher as PARTES S, C e D do questionúio, C~so

contrirlo continue o'ocur~ndo ni fil~.

3' Criança Ca:a ~e 'lascinenlo --'

6- Cilança - Data d~ 'lasci",ento -- --,. Cr,ança - Data de "ascimento -- -',- Criança - Data ~e ,~ascimenlo. -- --'
9' Crja.1ça - Data do \JSci:l1~nto -- ,--'
1Q' Criança - Data ce 'Jasclm~n(o ,

PARTE B: DADOS DA CRIMIÇA

O, -Sim O 2 ~Ho D 3-1.!o lemora

O, ·5,m O 2· \ ~ ~ O 3·\!~ tembra

O 5'm O 2·'.~~

1· Qual a cata d~ nascim~nto desta criança? __,__

2· Qual Osexo? D,_ ',lasculino D 2·Fel:1i.1;.'0

3· Como toi o nrto dasta criança? [] 1· Nor:::al eo~icil'3r 02- Nor::lal hospitalar 03 CesÍlrea D ~·Oulro
Se ~ resposl~ foi HNorrn~1 domk;ili~r H ou ·Outro"~ss! pilril ii pergum~H' S

~. ApO; o na;ç;r:-ento. ele(a) perma,eceu ao seu lado até o r:'1c-enIO da alta hospit~'ar?

5· Nas primeiras 2~ roras apos o .1ascimento a sua criança lo"'~_ leite 00 peito?

5· Desde oniel'1 a,a agora a sua cria1ça tomou le.Ie do peito?

l-Nilo sabe

3·'.tlo sabe

l· ... llo sabe

O
O
O

O

D2-Ntlo

D 2.Ntlo

D2"Ho

O

Cha' 0'-5,m

Outro leite O I·Sim

coisa ':0'1 mamadeira,OI,Slm

01te." a:a a~a a sua criança tomou agum(s} o1este,

O '.Si:"1 U 2.Ntlo D l·Nllo saoe

O 1-Sim O 2·Nllo O l·Nllo sabe

D~sde 01te- ale agora a sua cr ança tomou algur-,a

Ol!s:le cnte- ala a~ora a sua crla[jn"a comeu a'.~'" s', des:e, al'~entos

Frutas: O 1·5:'1 O 2·Ntlo l·Nllo s~oe Sopinnal?apinhal?uré'

Refeiçao (Ia familia: O l·S.m D 2-'ao D l·'ao ,aja

Desde

Água

Sucos

7·

I-

Se ii respOSlil for "NdO" pilHe para ~ pergunlil N'8.

Oesde o~;e71 até agora a sua cr'ança lomou SOm~nlg le:ie;;, peito?

9

/O.

Outro I (es pe cilicar)

11· A sua cr,an;3 :Jsa ch'Jpeta?

PARTE C: DADOS DE VAC1NAÇAQ

01.5,m O,
Se a raspOS/iI for "Sim" pec~ o carrio de viCin~ da criança e inole H dil/H dH doses dilS seguinres vileinilS

·l· Hepatite a o,i,.,eira dose __'_1-1 Hepa:i!e S terce,r~ jose __1__

DPT (Ir;ol:ce) ,erceira dose __1-1_' aco _,_1_'

Contra Sarampo __I_i_1 Conlr! ~ebre Amarela __1_'_'
1~- Fora das ca::lcannas de vacinaçllo alguma vez esta crja,1;a '~i vacinaoa n~ ro:,na em ';",a sala de 'lac1a,;1I0 de u",

post;} ~entro de sajje' D '·Sm O 2-\ao 03-'l!o e."ora

IS· Quan:o te"'~o a senhora

horas

leva para chegar ã sala ce vac,-a;!o maiS prOl",a

__mjnutos O l·'lllc B~~
lÍa sua cas~ ~uando ntlo :e'1 campan~a?

PARi: D DADOS DA UE

1S· ::~ qual ~e r'o e sen,'ora mora?

17- Q~an:cs a~os a se1hora tem?.

13- A sar~or3) fre~jentou esco;,)? O, 5':"1

O O
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s. ~ rupo,r. for "NJo" ~U.~" ~ perpunt~'" 20

19· A senhora term.',.: qual se/ie'

l' grlu 1 2 J : 5 S • 3 2' Grau' 2

2':>· .. sen~o~1 lia~I"3 '~'a' 1·5,.., 2"Uo

Se ~ rupos/I for '1'o~ pt'!;unlt?

21. Hã qUI,to le"':~ "Jo :/aoa:" lora'

1· ....I'~" l'a:! "o. 2·"âo Ira:"~' ~I

1·5 :'!l

Supulor.

I. ,..... , ~ as

Se ~ "'pou~ for 'VJo~ encerre ~ enlrevistl.

23· E'T\ que -h:" ;·s. =ez I 1t1'l"l011 ""0\1:) prl·na:a' ""ts l·:OUo :,,,",0"

24. Ouan:as :OI'lS.·U fez c.. rante o ore·.,a:, desta 'fla"p~ .. co",\I·:n ""1.0 e-o"

i5· O;Jrante o :'e'~3:3' j.s:a C'·a n;3 a Hn'O~a :.ve c'~":a;Jo so~'e" :'''''"I!O -3:e'1'0'

2 ',1:1


