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Besides the well known benefi ts of breastfeeding on the reduction of children’s 
morbidity and mortality due to respiratory and infectious diseases, its impact 
on the growth of infants is controversial. This study aimed to evaluate 
breastfeeding duration and its relationship with growth during the fi rst 
year of life in a cohort with 118 infants. Food-consumption records and 
anthropometric measurements were monitored monthly up to the sixth month 
and at the ninth and twelfth months of life. The nutritional status of the 
infants was assessed by the new reference growth charts of the World Health 
Organization - WHO, 2006. The data were analyzed through the Epi Info 
3.3.2 software and student t tests were used to assess the difference between 
mean weights and heights. At the sixth month of life, only 8.3% of the infants 
were feeding exclusively on breastfeeding and at the end of the follow-up 
33.8% were breastfeeding. No statistically signifi cant differences between the 
average weights and heights were found at the third, sixth or twelfth months 
of life, or between the average weight and height gains at the sixth and twelfth 
months of life. Most infants were normal concerning the nutritional status 
after 6 and 12 months of life. The results suggest the need for further studies 
in search of a better understanding about the effect of breastfeeding on the 
growth of infants based on the new WHO growth charts.
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RESUMORESUMEN

A pesar de los benefi cios comprobados de la 
lactancia materna sobre la  morbi-mortalidad 
por enfermedades infecciosas y respiratorias, 
su impacto en el crecimiento infantil no 
está claro. El presente estudio se propuso 
evaluar la duración de la lactancia materna 
y verifi car su asociación con el crecimiento 
de 118 niños acompañados de una cohorte 
durante el primer año de vida. El registro de 
las prácticas alimentarias y de las medidas 
antropométricas fue realizado mensualmente 
hasta el sexto mes y  trimestralmente hasta 
los doce meses. El estado nutricional de los 
niños fue evaluado utilizando el estándar 
de crecimiento infantil de la OMS. Los datos 
fueron analizados con el programa Epi Info 
3.3.2. Para evaluar la diferencia entre el peso 
y la estatura con la lactancia materna, fue 
utilizado el test t de Student. Los resultados 
mostraron  que apenas 8,3% de los niños 
estaban con lactancia materna exclusiva, 
y una prevalencia de lactancia materna de 
33,8% en el decimosegundo mes de vida. 
No se encontró diferencia estadísticamente 
signifi cativa entre los niños con o sin lactancia 
materna en relación a las medias de peso y 
estatura a los 3, 6 y 12 meses, así como en 
relación a la ganancia pondero-estatural desde 
el nacimiento hasta los 6 y 12 meses de vida. La 
mayor parte de los niños presentó un adecuado 
estado nutricional a los 6 y 12 meses. Se indica 
la necesidad de nuevas investigaciones visando 
contribuir para una mejor comprensión de la 
infl uencia de la lactancia materna sobre el 
desarrollo y crecimiento infantil considerando 
el nuevo estándar de crecimiento de la OMS.

Palabras clave: Lactancia materna. 
Nutrición del lactante. Crecimiento. 

Apesar dos comprovados benefícios do 
aleitamento materno em relação à diminuição 
da morbi-mortalidade por doenças infecciosas 
e respiratórias, o seu impacto em relação 
ao crescimento infantil ainda apresenta 
controvérsias. O presente estudo se propôs a 
avaliar a duração do aleitamento materno e 
verifi car a sua associação com o crescimento 
de 118 crianças acompanhadas em uma 
coorte durante o primeiro ano de vida. O 
registro das práticas alimentares e das medidas 
antropométricas foi realizado mensalmente até 
o sexto mês e trimestralmente até os doze meses. 
O estado nutricional das crianças foi avaliado 
pela nova curva de referência desenvolvida em 
2006 pela Organização Mundial da Saúde – 
OMS. Os dados foram analisados no programa 
Epi Info 3.3.2 e para avaliar a diferença 
entre peso e estatura com e sem aleitamento 
materno, utilizou-se o teste t de student. No 
sexto mês, apenas 8,3% das crianças estavam em 
aleitamento materno exclusivo e, aos 12 meses, 
33,8% encontravam-se em aleitamento materno. 
Não foi encontrada diferença estatisticamente 
significante entre as crianças com ou sem 
aleitamento materno em relação à média de peso 
e de comprimento avaliados aos 3, 6 e 12 meses 
ou ganho pôndero-estatural do nascimento aos 
6 e aos 12 meses de vida. A maioria das crianças 
apresentou estado nutricional normal aos 6 e
12 meses. Os resultados indicam a necessidade de 
novas pesquisas visando contribuir para melhor 
compreensão da influência do aleitamento 
materno sobre o desenvolvimento e crescimento 
infantil diante do novo padrão de referência 
da OMS.

Palavras-chave: Aleitamento materno. 
Nutrição do lactente. Crescimento.
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INTRODUÇÃO

O crescimento infantil, nos primeiros cinco anos de vida, consiste em um dos principais 

marcadores das condições de saúde da criança, sendo mais infl uenciado pelas práticas alimentares, 

ambiente e cuidados de saúde, do que pelos fatores genéticos e etnia (LONGO et al., 2005).

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a prática de aleitamento materno 

exclusivo (AME) por seis meses, além de sua manutenção, com a adição de alimentos 

complementares necessários para garantir o aporte adequado de energia e micronutrientes 

até os dois anos ou mais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000, 2001).

No entanto, apesar dos comprovados benefícios do aleitamento materno exclusivo 

(AME) em relação à diminuição da morbi-mortalidade por doenças infecciosas e 

respiratórias, o seu impacto em relação ao crescimento ainda apresenta controvérsias. 

Estudos mostram que crianças amamentadas exclusivamente apresentavam um crescimento 

mais rápido, nos dois primeiros meses, do que as alimentadas com fórmulas lácteas, mas, 

posteriormente, apresentavam uma inversão em relação ao ganho de peso (DONMA; 

DONMA, 1999; DE ONIS; ONYANGO, 2003). Por outro lado, outros autores correlacionam 

a maior duração do AME com o ganho de peso e de comprimento, nos primeiros meses 

de vida, sem nenhum défi cit aos 12 meses (KRAMER et al., 2002; SPYRIDES, 2005).

É consenso que o AME, no primeiro trimestre, proporciona ótimo crescimento, porém, 

dos três aos seis meses, freqüentemente, o ganho ponderal dessas crianças, em países 

em desenvolvimento, desvia-se um pouco para baixo em relação às curvas de referência 

(MARQUES; LOPES; BRAGA, 2004).

As curvas do National Center for Health Statistics (1977) foram até recentemente adotadas 

pelo Ministério da Saúde do Brasil, como padrão de referência recomendado pela OMS, para a 

avaliação do crescimento infantil. Porém, estas curvas basearam-se, predominantemente, nas 

medidas de crianças brancas, de classe média, alimentadas artifi cialmente e com introdução 

precoce de alimentos sólidos (MARQUES; LOPES; BRAGA, 2004). No entanto, a avaliação 

de crianças amamentadas exclusivamente através de gráfi cos de crescimento, que não 

representem o padrão fi siológico de crianças alimentadas com leite materno, pode levar a 

interpretações errôneas e condutas precipitadas, tais como, a complementação precoce ou 

até o desmame completo do lactente (DE ONIS;VICTORA, 2004).

Por este motivo, foi lançado, recentemente, o novo Padrão Internacional de Crescimento 

Infantil desenvolvido pela World Health Organization, 2006 (The WHO Child Growth 

Standards) que foi construído a partir de dados de crianças alimentadas com leite materno, 

sendo, portanto, mais efi caz para medir, monitorar e avaliar o crescimento, independente 

da condição socioeconômica ou do tipo de alimentação (ARAÚJO et al., 2004).

Esse trabalho se propôs a avaliar a duração do aleitamento materno e verifi car a sua 

associação com o crescimento de 118 crianças acompanhadas em uma coorte durante o 

primeiro ano de vida, atendidas pelo Programa de Saúde da Família (PSF), no município 

de Campina Grande, através das novas curvas da OMS.
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MATERIAL E MÉTODOS

Acompanhou-se durante doze meses uma coorte de nascimentos de 118 crianças de 

pesquisa delineada para avaliar o ganho de peso gestacional e crescimento fetal em gestantes, 

cadastradas em unidades urbanas do Programa de Saúde da Família do município de Campina 

Grande /PB. A presente pesquisa, também faz parte de um projeto de intervenção que visa 

avaliar o impacto de um programa de orientações educativas para a promoção do aleitamento 

materno e adesão ao programa de puericultura das unidades do PSF.

Foi registrada perda de seguimento de 11,8%, sendo duas por motivo de internação, 

nove por mudança de endereço e três que se recusaram a participar, totalizando 14 crianças. 

Ao fi nal dos três, seis e 12 meses de seguimento, foram observadas 86, 84 e 80 crianças, 

respectivamente.

Os dados foram coletados através de questionários previamente testados aplicados por 

alunos de cursos da área de saúde após treinamento específi co. As medidas antropométricas 

foram verifi cadas duplamente por profi ssionais treinados pelo Laboratório de Avaliação 

Nutricional em Populações (LANPOP), do Departamento de Nutrição da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP).

Acompanharam-se as práticas alimentares e o crescimento das crianças mensalmente 

até o sexto mês (30, 60, 90, 120, 150, 180 dias) e, posteriormente, a cada três meses (270 e 

360 dias), até o fi nal do primeiro ano de vida. Durante as visitas, eram verifi cadas as medidas 

antropométricas (peso e comprimento) e obtidas as informações do aleitamento através de 

questionários aplicados às mães. Estes procedimentos foram realizados nas unidades do 

PSF, após agendamento prévio, ou através de visitas domiciliares, quando necessário. 

As crianças foram medidas com estadiômetro confeccionado em madeira e graduado 

em centímetros, conforme modelo do Kiddimetre® (Child Growth Foundation, Reino Unido), 

com aproximação de 0,1cm, seguindo as recomendações de Lohman, Roche e Martorell 

(1988). O instrumento foi colocado em posição horizontal, em superfície plana e fi rme, para 

obter um posicionamento ideal da criança, que deveria estar sem calçados e adereços na 

cabeça. O peso foi aferido através de balança antropométrica portátil digital (Tanita), com 

acuidade de 100g. A primeira medida foi realizada com a mãe sozinha e, posteriormente, a 

mãe com a criança (sem roupa) no colo. O peso da criança foi determinado pela diferença 

entre as pesagens e anotado em quilogramas 

Os índices antropométricos utilizados na determinação do estado nutricional foram 

peso/idade, peso/estatura e estatura/idade, considerando-se como normal os valores entre 

+2 escores z e -2 escores z, baixo peso ou baixa estatura abaixo de -2 escores z e sobrepeso 

ou alta estatura acima +2 escores z. Como padrão de referência foi adotada a nova curva 

desenvolvida em 2006 pela OMS.

Neste estudo, foram utilizadas as seguintes categorias de aleitamento materno 

preconizadas pela World Health Organization (1991): aleitamento materno exclusivo (AME), 

quando a criança recebe apenas leite materno, diretamente da mãe ou ordenhado, e nenhum 
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outro líquido ou alimento, com exceção de xaropes ou gotas contendo medicamentos, 

vitaminas ou suplementos de minerais; e aleitamento materno (AM), quando recebem o 

leite materno independente da introdução de outros líquidos/alimentos. Foi considerado 

desmame precoce quando a oferta de leite materno foi totalmente interrompida antes do 

sexto mês.

Os dados foram duplamente digitados em banco de dados eletrônico no programa 

Epi Info 3.3.2 (DEAN; DEAN; COULOMBIER, 1994). Após a análise descritiva dos dados 

do aleitamento materno e das variáveis antropométricas trabalhou-se com testes de 

hipóteses, considerando-se apenas a variável aleitamento materno, e não o aleitamento 

materno exclusivo, devido à pequena prevalência desta última categoria desde o início do 

seguimento. Para verifi car se há diferença estatisticamente signifi cante do ganho pondêro-

estatural e a média de peso e estatura entre as crianças com e sem aleitamento aos 3,6 e 

12 meses de vida, foi realizado o teste t de student, adotando-se o nível de signifi cância 

de 5% (p < 0,05).

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual da Paraíba, 

Campina Grande-PB, por meio do protocolo nº 03333.0.133.000-06.

RESULTADOS 

O número máximo de crianças observadas ao longo do seguimento foi igual a 104. 

Entre estas, 56,5% eram do sexo feminino e 43,5% do masculino.

O aleitamento materno exclusivo apresentou baixa prevalência desde o início 

do seguimento. No primeiro mês, observou-se prevalência de 78,4% (n = 40/51) 

de AME, com declínio para 15,6% (n = 7/45) no quarto mês. No sexto mês, apenas

8,3% (n = 7/84) das crianças estavam em aleitamento materno exclusivo, enquanto que, 

46,4% (n=39/84) encontravam-se em aleitamento materno associado a outro tipo de 

líquido e/ou alimento e 45,2% (38/84) já havia sido desmamadas. Mais da metade das 

crianças, 66,3% (n=53/80), tiveram o aleitamento materno interrompido no primeiro 

ano (Figura 1). A mediana do aleitamento materno exclusivo na coorte foi de 60 dias 

e a do aleitamento materno, considerando-se o seguimento de doze meses, foi de 

120 dias.

A média do peso ao nascer da coorte foi de 3.246g e a do comprimento foi igual a 

48,9cm. Na tabela 1, observam-se as médias de peso e comprimento com os respectivos 

desvios padrão; não houve diferença estatisticamente signifi cante entre as médias de 

peso, comprimento das crianças que estavam ou não em AM aos três, seis e doze meses 

(Tabela 1, Figuras 2 e 3).

Em relação ao ganho pôndero-estatural, aos seis e doze meses, entre as crianças 

com ou sem aleitamento materno, também não foi observada diferença estatisticamente 

signifi cante (p>0,05). As médias do ganho pôndero-estatural por sexo podem ser observadas 

na tabela 2.
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Figura 1 – Distribuição das crianças da coorte, segundo o tipo de aleitamento durante 
os 12 meses do seguimento. PSF, Campina Grande-PB, 2005-2006

Tabela 1  – Médias de peso e de comprimento das crianças da coorte e aleitamento 
materno aos 3, 6 e 12 meses. PSF de Campina Grande-PB, 2005-2006

Idade

Aleitamento materno

Sim Não

n Média do peso (g) dp n Média do peso (g) dp

3 meses 64 5.971 1,67 22 6.484 0,67

6 meses 46 7.761 934 38 7.722 1109

12 meses 27 10.131 1,38 53 10.021 1,34

Idade n
Média do 

comprimento (cm)
dp n

Média do 
comprimento (cm)

dp

3 meses 64 58,5 13,42 22 62,1 2,48

6 meses 46 67,1 3,3 38 67,3 3,89

12 meses 27 77,3 4,67 53 76,1 3,76

p > 0,05.

A distribuição do estado nutricional das crianças aos seis e doze meses de idade, 

segundo a curva da OMS de 2006, indicou que a maioria encontrava-se com índices 

peso/idade, peso/estatura e estatura/idade, dentro da normalidade (Tabela 3).
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Figura 2 – Evolução das médias do peso das crianças, segundo o tipo de aleitamento 
aos 3, 6 e 12 meses

Figura 3 – Evolução das médias do comprimento das crianças, segundo o tipo de 

aleitamento aos 3, 6 e 12 meses
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Tabela 2  – Média do ganho pôndero-estatural por sexo segundo o aleitamento materno 
aos seis e doze meses na coorte. PSF de Campina Grande-PB, 2005-2006

Ganho 
pôndero- 
estatural

Aleitamento materno

Sim Não

n
Média do ganho 

peso (g)
Média do ganho 
estatural (cm)

n
Média do ganho 

peso (g)
Média do ganho 
estatural (cm)

0-6 meses             

Feminino 24 4.335 17,9 19 4.344 18,8

Masculino 22 4.732 18 19 4.746 18,8

0-12 meses

Feminino 14 6.878 28,7 26 6.508 27,2

Masculino 15 7.002 28,9 25 7.175 27,5

p > 0,05.

Tabela 3  – Crescimento das crianças da coorte aos seis e doze meses, segundo as 
curvas da OMS de 2006, PSF de Campina Grande-PB, 2005-2006

Estado 
Nutricional

P/I P/A A/I

6 meses 12 meses 6 meses 12 meses 6 meses 12 meses

n % n % n % n % n % n %

< - 2z 2 2,4% 3 3,8% 1 1,2% 3 3,8% 8 9,5% 6 7,5%

-2z   + 2z 78 92,9% 73 91,2% 80 95,2% 70 87,5% 70 83,4% 66 82,5%

> +2 z 4 4,7% 4 5,0% 3 3,6% 7 8,7% 6 7,1% 8 10,0%

Total 84 100,0% 80 100,0% 84 100,0% 80 100,0% 84 100,0% 80 100,0%

DISCUSSÃO

O efeito do aleitamento materno sobre o crescimento infantil no primeiro ano de vida 

ainda é controverso, na literatura. Haschke e Van´T Hof, 2000, em estudo realizado com 

bebês europeus, verifi caram a associação entre o aleitamento materno exclusivo até quatro 

e seis meses de idade e crescimento infantil mais lento. Por outro lado, Kramer et al. (2002) 

observaram que a duração do aleitamento materno exclusivo, pode acelerar o ganho de 

peso e comprimento nos primeiros meses de vida, sem causar défi cit aos doze meses.

Um estudo realizado na Itália verifi cou que crianças amamentadas, independentemente 

do tipo de aleitamento materno, apresentavam escore z mais alto no primeiro mês, ao passo 

em que, nos outros meses as crianças que recebiam outras fórmulas apresentaram um 

escore z superior, para peso/idade e peso/comprimento (AGOSTONI et al., 1999). Estes 

resultados corroboram com pesquisa realizada na América do Norte, Canadá e Europa, 
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relativa à prática do aleitamento materno exclusivo até quatro ou seis meses de idade, que 

detectou desaceleração no crescimento em bebês que seguiam a recomendação da OMS. 

Esta diminuição do crescimento ocorria dos três aos doze meses, melhorando no segundo 

ano de vida (DEWEY, 1995). 

Alguns autores questionam, se esta desaceleração no crescimento não poderia ser 

decorrente do fato de que o leite materno não seria sufi ciente para atingir as necessidades 

nutricionais da criança após os quatro meses de vida (NAING; CO, 1991), ou pelo excesso 

de oferta de outros alimentos às crianças alimentadas com fórmulas lácteas (YONEYAMA; 

NAGATA; ASANO, 1994).

No Brasil, em um estudo realizado em Belém-PA, Marques, Lopes e Braga (2004) 

observaram que todas as crianças da sua pesquisa, em aleitamento materno exclusivo, 

duplicaram o peso antes do quarto mês de vida, apresentando desaceleração do ganho 

pôndero-estatural após este período, mas nenhuma criança apresentou desnutrição ao 

longo do estudo.

Os trabalhos anteriores utilizaram, como referência para avaliação do crescimento 

e estado nutricional, a curva NCHS, sendo motivo de preocupação por alguns autores por 

mostrar crescimento menor entre as crianças amamentadas (SILVA, 2006). Com a utilização 

das novas curvas da OMS que adotam o aleitamento materno como norma biológica esta 

observação deve mudar.

Comparando a curva do NCHS com a nova curva da OMS, verifi ca-se que esta última é 

mais sensível para diagnosticar défi cit de peso nos primeiros meses de vida, principalmente 

até o sexto mês, e défi cit de estatura em toda a faixa etária (DE ONIS et al., 2007).

A maioria das crianças, aqui estudadas, apresentou estado nutricional normal para 

os três índices antropométricos (peso/idade, peso/altura e altura/idade), porém, poucas 

foram as pesquisas realizadas no Brasil com as novas curvas da OMS, o que difi culta a 

comparação dos dados desta pesquisa. Um estudo realizado em Pernambuco encontrou 

maior prevalência de défi cit de peso em relação ao índice peso/ idade, aos quatro meses, 

e maior prevalência de baixo peso entre as crianças não amamentadas, comprovando a 

importância do aleitamento materno, nos primeiros meses de vida (SEQUEIRA, 2007).

Do mesmo modo, estudo anterior, no mesmo Estado, tinha observado índice maior 

de peso/idade e peso/estatura entre as crianças amamentadas exclusivamente até o quarto 

mês de vida, em relação às desmamadas aos dois meses de vida (SILVA, 2006).

Na presente pesquisa, não foi possível verifi car diferença estatisticamente signifi cante 

entre as crianças com ou sem aleitamento materno em relação ao estado nutricional ou 

ganho pôndero-estatural. Este fato pode ser atribuído ao tamanho da amostra estudada, 

como sendo uma das limitações deste estudo.

A média de peso das crianças com ou sem aleitamento materno, assim como da estatura, 

não apresentou nesta pesquisa, diferença estatisticamente signifi cante, aos três, seis e doze 
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meses de idade. Esse achado foi semelhante ao de Coutinho (1988) que concluiu não haver 

infl uência entre o tipo de aleitamento e o crescimento no primeiro ano de vida.

Diante da escassez de referências, como mencionamos acima, e perante às 

controvérsias observadas nos diversos estudos em relação ao impacto do AM sobre o ganho 

pôndero-estatural, ressalta-se a necessidade da realização de mais pesquisas longitudinais 

voltadas para se avaliar o efeito da duração do aleitamento materno sobre o estado 

nutricional, utilizando como referência as novas curvas da OMS. 

CONCLUSÃO

O estudo mostrou baixa prevalência do aleitamento materno exclusivo e do 

aleitamento materno, fato que deve ser considerado pelas autoridades de saúde locais, em 

particular, por estarmos nos reportando à população carente e vulnerável ao surgimento 

de problemas nutricionais. 

Considerando-se a escassez de estudos longitudinais sobre o aleitamento materno e 

crescimento infantil no município de Campina Grande, e inclusive no Nordeste brasileiro 

com o novo padrão de referência da OMS, novas pesquisas podem contribuir para melhor 

compreensão da infl uência do aleitamento materno sobre o desenvolvimento e crescimento 

infantil. 
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