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EVOLUÇÃO DA PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO EM POPULAÇÃO ATENDIDA 
NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. Feldens, L; Silva, AC; Backes, AN; 
Rodrigues, D; Aguiar, PR; Giugliani, ERJ. (Departamento de Pediatria/FAMED/UFRGS). 

O aleitamento materno é considerado um dos pilares fundamentais para a promoção e proteção da saúde da criança, 
sendo recomendada a amamentação exclusiva até os seis meses de vida e complementada com outros alimentos até 
os 2 anos ou mais. Muitos esforços têm sido feitos para aumentar as taxas de aleitamento materno e este estudo tem 
como objetivo verificar a tendência da prática da amamentação, comparando os índices de aleitamento materno nos 
primeiros 6 meses de vida de 3 coortes de crianças nascidas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Assim, foram 
acompanhadas prospectivamente 202 crianças nascidas em 1987, 187 em 1994 e 228 em 1999, durante os primeiros 
seis meses de vida. As informações, fornecidas pelas mães, foram obtidas por meio de questionário padronizado 
enviado mensalmente pelo correio para a coorte de 1987 e por meio de entrevistas domiciliares ou por telefone aos 2, 
4 e 6 meses para as coortes de 1994 e 1999. A análise das curvas de sobrevida de aleitamento materno mostrou uma 
estagnação quanto às freqüências de aleitamento materno e aleitamento materno exclusivo de 87 a 94; porém, na 
coorte de 99, constatou-se um substancial aumento nas taxas de aleitamento materno. Ao final do 6° mês, 43,9% das 
crianças da coorte de 87, 47,2% das de 94 e 56,8% das de 99 estavam sendo amamentadas. As taxas de aleitamento 
materno exclusivo com um mês aumentaram de 15,50% em 1987 e 19,79% em 1994 para 50% em 1999. A regressão 
de Cox mostrou que este aumento se deveu basicamente pela época do estudo e não pelas diferenças encontradas 
entre as coortes - idade e escolaridade maternas, renda per capita, tempo médio de amamentação de filhos anteriores, 
estado civil e número de consultas pré-natais. Conclui-se que houve um progresso nas taxas de aleitamento materno, 
em especial nas da amamentação exclusiva, entre as duas últimas coortes, época que coincidiu com a implementação 
da Iniciativa Hospital Amigo da Criança no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.(PIBIC-CNPq/UFRGS). 
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