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RESUMO 

 

A obesidade e o baixo peso, são problemas de saúde que afectam a 

população a nível mundial. Alguns estudos descrevem um efeito protector do 

aleitamento materno, enquanto outros referem que esse efeito é apenas aparente e 

devido a factores confundidores. Da mesma forma, este trabalho vem avaliar o 

efeito do aleitamento materno em determinados parâmetros antropométricos, que 

reflectem o estado nutricional de uma amostra de crianças entre os 6 e os 10 anos 

de idade residentes na RAM. 

Para este estudo transversal foram recolhidos dados da criança, tais como a 

prática e a duração do aleitamento materno, e dados sobre os seus pais. O peso, a 

estatura, o PC, o PB e a PCT das crianças foram medidos e posteriormente, 

através do IMC foi determinado o estado nutricional das crianças consoante os 

critérios da IOTF. Estas também foram classificadas segundo o percentil do PC, 

utilizando a referência Britânica. 

Neste estudo, verificou-se que o aleitamento materno relaciona-se de forma 

significativa com a idade, o concelho e a naturalidade das crianças, com a idade da 

mãe na altura do parto, com a escolaridade e com a ocupação dos pais. O peso, a 

estatura, o IMC, o PC, PB e o PCT das crianças não se correlacionaram 

significativamente com o aleitamento materno, e este também não teve efeito no 

estado nutricional das crianças. Contudo, constatou-se que as crianças 

amamentadas de forma exclusiva classificam-se no grupo com maior percentil do 

PC. 

 

Palavras Chave: crianças; aleitamento materno; parâmetros antropométricos. 
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ABSTRACT 

Obesity and underweight are health problems that affect the population 

worldwide. Some studies describe a protective effect of breastfeeding, while others 

argue that this effect is only apparent and due to confounding factors. Similarly, this 

work comes to evaluate the effect of breastfeeding in certain anthropometric 

parameters, which reflect the nutritional status of a sample of children between 6 

and 10 years of age residing in Autonomous Region of Madeira.  

For this cross-sectional study, information of the child was gathered, such as 

the practice and the duration of breastfeeding, and data of their parents was asked. 

In the anthropometric evaluation, the weight, the height, the waist circumference, 

the upper arm circumference and triceps skinfold thickness were measured and 

thereafter through the body mass index, the nutritional state of the children was 

determined according to the IOTF criteria. The children were also classified 

according to the percentile of the waist circumference, using the British reference.  

In this study, it was found that breastfeeding is significantly related with the 

age, concelho and naturalness of the children

childbirth, with the education and with the occupation of the parents. The weight, 

height, body mass index, waist circumference, upper arm circumference and triceps 

skinfold thickness of the children was not significantly correlated with breastfeeding. 

Breastfeeding also had no effect in the nutritional status of the children. However, it 

was found that exclusive breastfed children classify themselves in the group with 

higher percentile of the waist circumference. 

 

Keywords: Children; breastfeeding; anthropometric parameters 
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1. INTRODUÇÃO 

O leite materno é um alimento completo, equilibrado e único, que tem a 

capacidade de se adaptar e adequar às necessidades de cada lactente. Por isso, 

é o alimento de eleição e recomendado para quase todos os recém-nascidos, 

salvo raras excepções(1,2). A OMS recomenda o aleitamento materno exclusivo 

até aos 6 meses de vida e que a amamentação deve continuar para além dos 2 

anos de idade(2).  

O aleitamento materno tem inúmeras vantagens. São vários os estudos que 

referem que o aleitamento materno é fundamental para conferir protecção 

imunológica. Desta forma, está associado à redução da incidência de alergias, 

otites e de infecções respiratórias, urinárias, gastrointestinais, entre outros. A 

longo prazo, previne o desenvolvimento de algumas doenças cardiovasculares, 

metabólicas e certos tipos de cancro. O desenvolvimento cognitivo é maior em 

crianças que foram amamentadas do que nas que não tiveram a mesma 

oportunidade(3). 

As crianças amamentadas têm um crescimento diferente das alimentadas 

com fórmulas lácteas. Dos 3 aos 12 meses de idade, as crianças alimentadas 

com fórmulas são mais pesadas que as crianças amamentadas. Aos 2 anos de 

idade, o crescimento tende a igualar-se entre os dois grupos(4). Contudo, os 

trabalhos sobre o efeito do aleitamento materno em parâmetros antropométricos 

em crianças mais velhas são escassos. Um estudo, efectuado por Kramer et al, 

que relaciona a duração do aleitamento materno exclusivo com a estatura, o 

peso, a adiposidade e a pressão arterial em crianças com 6,5 anos, não detectou 

qualquer efeito(5). Em contrapartida, o estudo de coorte realizado por Bergmann et 
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al, detectou diferenças com significado estatístico no IMC e na PCT de crianças 

amamentadas e alimentadas com fórmulas lácteas(6). 

Alguns estudos sugerem que o aleitamento materno diminui o risco de 

obesidade infantil(7,8,9,10). Em contrapartida, outros, demonstram que não existe 

essa relação(11,12,13,14). Um trabalho transversal realizado nas escolas públicas de 

Sintra, revelou que não existe associação entre o aleitamento materno e a 

prevalência de excesso de peso(13). No entanto, o estudo transversal realizado no 

Brasil por Simon et al, refere a importância do aleitamento materno na diminuição 

do risco de desenvolver obesidade infantil(8). 

Foram encontrados poucos trabalhos que relacionam o efeito do aleitamento 

materno em crianças com baixo peso. O estudo prospectivo efectuado por 

Grummer-Strawn et al, concluiu que existe uma relação dose-efeito entre a 

duração do aleitamento materno e a prevalência de baixo peso em crianças com 

4 anos de idade(7).  

A obesidade e o baixo peso, são problemas de saúde que afectam grande 

parte da população mundial. Por esta razão, detectar factores protectores e 

factores de risco são estratégias primordiais. Os estudos são muito controversos 

em relação ao aleitamento materno ser um factor protector. Por isso, é 

fundamental esclarecer este efeito. 

Por outro lado, é preciso ter em consideração que o aleitamento materno 

está associado a factores que por si só, têm efeitos no desenvolvimento de 

obesidade, tais como a escolaridade e o estado nutricional dos pais, o estatuto 

social, entre outros. Por este motivo, podem ser considerados 

confundidores(1,6,11,14,15,16,17).  
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Para este estudo foi analisada a base de dados recolhida para o trabalho 

, realizado por Bruno Sousa no âmbito do 

Mestrado em Nutrição Clínica e apresentado à Faculdade de Ciências da Nutrição 

e Alimentação da Universidade do Porto, em Abril de 2006. 

 

2. OBJECTIVOS 

2.1. Objectivo geral 

- Avaliar o efeito do aleitamento materno em determinados parâmetros 

antropométricos numa amostra de crianças entre os 6 e os 10 anos de idade 

residentes na RAM. 

 

2.2. Objectivos específicos 

- Descrever a prática e a duração do aleitamento materno na população em 

estudo;  

- Relacionar o aleitamento materno com factores socio-demográficos; 

- Avaliar o efeito do aleitamento materno no peso, estatura, IMC, PC, PB, 

PCT e no estado nutricional de crianças entre os 6 e os 10 anos de idade. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

6.1. População e Amostra 

A população é composta por crianças residentes na RAM, com idades 

compreendidas  entre os  6 e os 10 anos,  que frequentavam  o 1º  ciclo do ensino 
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básico.  

A amostra foi obtida através de uma selecção aleatória das turmas das 

escolas de 1º ciclo da RAM. No total foram seleccionadas 2541 crianças 

pertencentes a 128 turmas do 1º ao 4º ano de escolaridade, provenientes de 50 

escolas públicas e privadas. Contudo, só 2407 crianças (94,7%) foram 

autorizadas a participar.  

Foram excluídas do estudo 23 crianças, uma vez que apresentavam doença 

aguda no momento da avaliação (n=12) ou problemas de saúde que afectavam o 

crescimento: paralisia cerebral (n=2), síndrome alcoólico fetal (n=2), hidronefrose 

grau III (n=1), galactosemia (n=1), osteocondromatose múltipla familiar (n=1), 

doença celíaca (n=1), hiperfenilalaninémia benigna (n=1), síndrome nefrótico 

(n=1) e colite ulcerosa (n=1). 

Desta forma, a amostra foi constituída por 2384 crianças sendo 

representativa da população residente na RAM, uma vez que a escolaridade é 

obrigatória a partir dos 6 anos de idade. 

 

6.2. Metodologia 

Este trabalho é um estudo epidemiológico observacional do tipo transversal.  

Os dados foram recolhidos durante um ano, após a aprovação da Direcção 

Regional de Educação, tendo-se iniciado em Maio de 2004 e terminado em Maio 

de 2005. 

O consentimento informado dos pais/encarregados de educação foi um 

requisito obrigatório para a participação das crianças seleccionadas. A garantia de  

confidencialidade  dos  dados  por  parte do  investigador  foi assegurada desde o 
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início do estudo. 

Foi solicitado aos pais/encarregados de educação o preenchimento de um 

questionário com dados sobre a criança e respectivos pais. Da criança foram 

recolhidos alguns dados clínicos e outras informações relacionadas com a 

alimentação nos primeiros meses de vida, nomeadamente sobre a prática e a 

duração do aleitamento materno e aleitamento materno em exclusivo, e dos pais 

foram relatados dados socio-demográficos, clínicos e antropométricos.  

Os dados antropométricos das crianças foram recolhidos nas escolas das 

respectivas crianças, por um investigador treinado para o efeito, avaliando o peso, 

a estatura, os perímetros do braço e da cintura e a PCT, de acordo com os 

procedimentos da OMS(18). 

A avaliação antropométrica foi realizada com as crianças com o mínimo de 

roupa leve e descalças. O peso foi obtido através de uma balança electrónica 

(SECA 780) com precisão até 100 gramas. Um estadiómetro (SECA 220), com 

escala dividida em milímetros foi requerido para a medição da estatura, estando a 

cabeça da criança posicionada consoante o plano de Frankfort. Os perímetros da 

cintura e do braço foram medidos utilizando uma fita métrica flexível não elástica, 

e a PCT foi avaliada através de um lipocalibrador (Holtain Skinfold Caliper).  

O IMC foi calculado através da razão entre o peso em quilogramas (kg) e a 

estatura em metros quadrados (m2).  

As unidades utilizadas para as medidas antropométricas supracitadas foram: 

quilogramas (kg) para o peso; centímetros (cm) para a estatura e para os 

perímetros do braço e da cintura; milímetros (mm) para a PCT e quilogramas por 

metro quadrado (kg/m2) para o IMC. 
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Neste trabalho, as crianças foram classificadas quanto ao estado nutricional, 

de acordo com os critérios estabelecidos pela IOTF(19,20), e quanto ao percentil do 

PC, consoante as referências Britânicas(21). 

Para as ocupações dos pais, optou-se por utilizar a classificação sócio-

económica inglesa - a Classificação Sócio-económica Analítica de Classes (The 

National Statistics Socio-economic Classification) do Office for National Statistics 

de Inglaterra(22). 

Os dados foram introduzidos, processados e analisados em computador, 

através do programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences, versão 14.0). 

Frequências absolutas e relativas foram utilizadas para apresentar os dados, 

e para as variáveis cardinais foram também calculadas médias, DP e extremos. 

Para verificar a relação entre o aleitamento materno e outras variáveis, a 

análise estatística incluiu o teste de correlação de Spearman, o teste de 

correlação de Pearson, testes paramétricos nomeadamente o teste t de Student e 

o teste Anova; e testes não paramétricos tais como o teste do Qui-quadrado, o 

teste de Mann-Whitney e o teste de Kruskal-Wallis. 

As variáveis relativas à duração do aleitamento materno e à duração do 

aleitamento materno exclusivo foram correlacionadas, utilizando o coeficiente de 

correlação de Spearman ou de Pearson com: a idade da criança, o número de 

elementos do agregado familiar, a idade materna na altura do parto, a 

escolaridade da mãe e do pai, o peso, a estatura, o IMC, o PC, o PB, a PCT, 

classes de IMC e grupos de percentil do PC. O peso, a estatura, o IMC, o PC, o 

PB e o PCT foram correlacionados tendo sempre em conta a idade das crianças. 



Trabalho de Investigação  Ana Rodrigues  7 
_________________________________ 
 

O teste t de Student foi utilizado para comparar a duração do aleitamento 

materno exclusivo e o sexo, classes de idade da mãe na altura do parto e 

ocupação remunerada ou não da mãe e do pai. Este teste também foi utilizado 

para relacionar a prática de aleitamento materno e a prática de aleitamento 

materno exclusivo com a idade da criança, a idade materna na altura do parto, a 

estatura, o PC, o PB e a PCT. 

A naturalidade, o concelho de residência, a ocupação materna e paterna 

foram comparados com a duração do aleitamento materno exclusivo através do 

teste Anova. 

O teste Qui-quadrado foi fundamental para detectar diferentes proporções de 

crianças alimentadas com leite materno e crianças alimentadas com leite materno 

de forma exclusiva, entre: sexos, naturalidades, concelhos de residência, classes 

de idade da mãe, ocupação remunerada ou não da mãe e do pai e a ocupação 

materna e paterna. 

O teste de Mann-Whitney, por sua vez, foi necessário para obter resultados 

relacionados com a duração do aleitamento materno entre sexos, classes de 

idade da mãe na altura do parto e ocupação remunerada ou não da mãe e do pai. 

Através deste teste a dimensão do agregado familiar, a escolaridade materna e 

paterna, o peso, o IMC, os grupos de percentil do PC e o estado nutricional, foram 

comparados com a prática de aleitamento materno e de aleitamento materno 

exclusivo. 

Os resultados sobre a duração do aleitamento materno e os seguintes 

parâmetros: naturalidade, concelho  de residência e ocupações materna e 

paterna, foram obtidos utilizando o teste de Kruskal-Wallis. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Caracterização da Amostra 

4.1.1. Sexo 

Esta amostra foi constituída por 1126 (47,23%) crianças do sexo feminino e 

1258 (52,77%) do sexo masculino. 

 

4.1.2. Idade 

De acordo com a faixa etária das crianças, 480 possuíam 6 anos de idade, 

537 apresentavam 7 anos, 584 tinham 8 anos, o grupo dos 9 anos continha 543 

crianças e apenas 240 pertenciam ao grupo dos 10 anos (n=2384). O menor 

número de crianças com 10 anos de idade, deve-se ao facto desta faixa etária 

existir em menor proporção no 1º ciclo do ensino básico em comparação com as 

restantes idades. 

 

4.1.3. Naturalidade 

Relativamente à naturalidade, 2189 (91,82%) nasceram na RAM e 29 

(1,22%) em Portugal Continental ou na RAA, o que perfaz um total de 93,04% de 

crianças com naturalidade Portuguesa. As restantes crianças de origem 

estrangeira representavam 6,96% (n=161) da amostra, sendo a maioria 

proveniente da Inglaterra (n=57), da Venezuela (n=54) e da África do Sul (n=23) 

(anexo 1  tabela 1). 
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4.1.4. Concelho de Residência 

A maior parte das crianças residiam no Funchal, constituindo 28,94%, sendo 

seguido pelo Concelho de Câmara de Lobos com 25,92%, Santa Cruz com 

12,63% e Machico com 12,21% (anexo 2  tabela 2). 

 

4.1.5. Dimensão do Agregado Familiar 

O número de pessoas que constituía o agregado familiar variava de 2 a 15. 

36,24% (n=864) das crianças incluíam-se em famílias compostas por 4 

elementos, 23,15% (n=552) em famílias de 5 elementos e 15,77% (n=376) 

possuíam um agregado familiar com 3 pessoas. Das restantes crianças, apenas 

1,26% (n=30) pertenciam a um agregado familiar constituído por 2 pessoas e 

23,57% (n=562) faziam parte de famílias com 6 ou mais elementos. 

 

4.1.6. Caracterização das Mães 

A idade das mães aquando da realização deste estudo situava-se entre os 

20 e os 55 anos, sendo a média de 36,38 anos (±6,1). A maioria das mães tinha 

entre 30 e 40 anos (55,43%) (gráfico 1).  

 



10  Trabalho de Investigação  Ana Rodrigues 
___________________________________________ 

 

Na altura do parto, 5,2% das mães tinham uma idade igual ou inferior a 18 

anos e 94,8% tinham uma idade superior a 18 anos. 

Relativamente à escolaridade, 24 mães nunca foram à escola. Das 

restantes, a maioria concluiu o 4º ano ou outros anos subsequentemente 

inferiores (40,90%) (tabela 1). 

Escolaridade n % 
1º ao 4º Ano 953 40,90 
5º ao 6º Ano 476 20,43 
7º ao 9º Ano 353 15,15 

10º ao 12º Ano 305 13,09 
Curso Médio 74 3,18 

Curso Superior ou Pós-graduado 169 7,25 
Total 2330 100 

 
Tabela 1 - Escolaridade da Mãe 

De 2359 mães, 65,32% tinham uma ocupação remunerada. Destas, a 

maioria exercia uma ocupação semiqualificada (37,64%) (tabela 2). Contudo, na 

altura deste estudo, 779 (33,02%) eram domésticas, 2 estavam reformadas, 2 

eram estudantes, 29 estavam desempregadas e 6 mães já tinham falecido. 

Ocupação(22) n % 
Profissionais 195 12,65 

Técnicas e de gerência 90 5,84 
Qualificadas (não manuais) 399 25,89 
Semiqualificadas (manuais) 580 37,64 

Não qualificadas 277 17,99 
 

Tabela 2 - Ocupação da Mãe (n=1541) 

 
4.1.7. Caracterização dos Pais 

Relativamente à idade paterna, apresentavam em média 38,99 anos 

(±6,8889), variando entre os 21 e os 82 anos. 51,37% tinham entre 30 e 40 anos 

(gráfico 2).  



Trabalho de Investigação  Ana Rodrigues  11 
_________________________________ 
 

 

Ao todo, 98,78% dos pais foram à escola, no entanto, a maioria apenas 

frequentou entre o 1º e o 4º ano (45,96%) (tabela 3). 

Escolaridade n % 
1º ao 4º Ano 1042 45,96 
5º ao 6º Ano 522 23,03 
7º ao 9º Ano 320 14,12 

10º ao 12º Ano 232 10,23 
Curso Médio 43 1,90 

Curso Superior ou Pós-graduado 108 4,76 
Total 2267 100 

 
Tabela 3 - Escolaridade do Pai 

A maioria dos pais (96,13%) tinha uma ocupação remunerada, dos quais 

51,92% exerciam ocupações semiqualificadas (tabela 4). Dos restantes: 42 

estavam desempregados, 14 já estavam reformados e 34 tinham falecido. 

Ocupação(22) n % 
Ocupações Profissionais 116 4,99 

Ocupações Técnicas e de Gerência 142 6,11 
Ocupações Qualificadas (Não Manuais) 304 13,09 
Ocupações Semiqualificadas (Manuais) 1206 51,92 

Ocupações Não Qualificadas 465 20,02 
 

Tabela 4 - Ocupação do Pai (n=2233) 

4.1.8. Caracterização Antropométrica das Crianças 

A estatura média das crianças incluídas neste estudo era de 129,03cm 

(±9,0281). A criança mais baixa media 103cm e a mais alta 165cm. 
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Relativamente ao peso, as crianças pesavam em média 30,16kg (±8,3295), 

variando entre 15,70kg e 76,20kg. 

Após o cálculo do IMC e utilizando a classificação da IOTF(19,20), pudemos 

constatar que 2,98% das crianças enquadravam-se na categoria de baixo peso e 

que 30,24% apresentavam pré-obesidade ou obesidade (tabela 5). 

Classificação n % 
Baixo peso 69 2,89 

Normal 1594 66,86 
Pré-obesidade 457 19,17 

Obesidade 264 11,07 
Total 2384 100 

 
Tabela 5  Caracterização das crianças segundo o IMC 

Verificou-se que a média para o PC era de 64,41cm (±9,3470), podendo 

atingir no mínimo 47,3cm e no máximo 107cm. Utilizando as referências 

Britânicas(21) pudemos constatar que mais de metade das crianças situavam-se 

acima do percentil 90 (59,81%) (gráfico 3). 

 

Relativamente ao PB, as crianças mediam em média 20,80cm (±3,0890), 

sendo o mínimo 15cm e o máximo 36,3cm. 

Quanto à PCT as crianças mediam em média 11,515mm (±5,1498) e 

apresentaram entre 4mm e 32,1mm. 
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4.1.9. Aleitamento Materno 

Um total de 84,5% das crianças foram amamentadas (n=2344). Das 1980 

mães que amamentaram o seu filho, só 1931 forneceram informação sobre a 

duração do aleitamento materno. Assim, a duração média foi de 196,22 dias 

(±222,505) (mínimo=3 dias; máximo=1800 dias). 

Apenas 3% das crianças foram alimentadas com leite materno durante mais 

de 2 anos. Contudo, a maioria das crianças (53,44%) foi amamentada entre os 30 

e os 180 dias (gráfico 4). 

 

A alimentação com leite materno em exclusivo foi realizada em 1479 das 

crianças amamentadas (n=2319). Só obtivemos informação sobre a duração do 

aleitamento materno exclusivo em 1417 crianças. A média de duração neste caso 

foi de 90,42 dias (±54,534). O mínimo de tempo atingido foi 1 dia e o máximo 270 

dias. 

A maior parte das crianças (24,42%) foi exclusivamente amamentada 

durante 30 dias ou menos. Contudo, uma proporção considerável foi amamentada 

exclusivamente entre os 2 e os 4 meses de idade (45,97%). Só 3,52% das 

crianças é que foram amamentadas por mais de 6 meses (gráfico 5).  
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4.2. Aleitamento Materno e Factores Socio-demográficos: 

4.2.1. Sexo 

Ao comparar a prática de aleitamento materno entre sexos não foram 

constatadas diferenças estatisticamente significativas (p=0,600). O mesmo 

ocorreu em relação à prática de aleitamento materno exclusivo (p=0,484). 

Tanto a duração do aleitamento materno como a duração do aleitamento 

materno exclusivo não foram significativamente diferentes entre sexos (p=0,358 e 

p=0,973 respectivamente). 

 

4.2.2. Idade 

A prática de aleitamento materno, quando considerada a idade da criança foi 

significativamente diferente (p=0,012), ou seja, as crianças mais velhas foram 

menos amamentadas.  

Da mesma forma, verificou-se que a prática de aleitamento materno 

exclusivo difere consoante a idade da criança (p=0,005). As crianças mais velhas 

também foram menos amamentadas de forma exclusiva. 
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A duração do aleitamento materno e do aleitamento materno exclusivo não 

se correlacionou significativamente com a idade da criança (p=0,902 e p=0,681 

respectivamente).  

 

4.2.3. Naturalidade 

A prática de aleitamento materno foi significativamente diferente entre 

naturalidades (p<0,001): houve uma maior proporção de crianças que foram 

amamentadas e que são madeirenses (85,38%) (gráfico 6). 

 

Também foi possível constatar que a prática de aleitamento materno 

exclusivo foi significativamente diferente entre crianças com diferentes 

naturalidades (p=0,021) (gráfico 7). 

 

*p<0,001 

*p=0,021 
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Relativamente à duração de aleitamento materno e à duração de 

aleitamento materno exclusivo, não foram detectadas diferenças com significado 

estatístico entre naturalidades (p=0,524 e p=0,278 respectivamente). 

 

4.2.4. Concelho de Residência 

Ao relacionar a prática de aleitamento materno e a sua duração, com o 

Concelho de residência, foi possível concluir que a Calheta foi o Concelho com 

maior percentagem de crianças não amamentadas (34,88%) e Machico, o 

Concelho com menor percentagem de crianças não amamentadas (10,2%) 

(p<0,001) (gráfico 8). Por sua vez, detectou-se que as crianças de São Vicente 

foram amamentadas durante mais tempo e as crianças da Ponta do Sol foram 

amamentadas durante menos tempo (p<0,001). 

 

A prática de aleitamento materno exclusivo também foi significativamente 

diferente entre Concelhos. Neste caso, o Concelho de Santa Cruz teve maior 

percentagem de crianças amamentadas exclusivamente, sendo o Concelho da 

Calheta o que teve menor proporção (p=0,006) (gráfico 9). 

*p<0,001 
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Em relação à duração do aleitamento materno exclusivo, constatou-se que 

Santana foi o Concelho onde as crianças foram amamentadas durante mais 

tempo de forma exclusiva e a Calheta foi o Concelho com menor duração de 

aleitamento materno exclusivo (p=0,011) (gráfico 10). 

 

 
4.2.5. Dimensão do Agregado Familiar 

O número de pessoas que constituíam o agregado familiar da criança não se 

relacionou de forma significativa nem com a prática de aleitamento materno 

(p=0,235) nem com a prática de aleitamento materno exclusivo (p=0,052).  

Ao correlacionar a duração do aleitamento materno ou a duração do 

aleitamento materno exclusivo com o número de indivíduos que compõem o 

*p=0,011 

*p=0,006 
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agregado familiar, não foram detectadas correlações com significado estatístico 

(p=0,294 e p=0,642 respectivamente). 

 

4.2.6. Idade Materna 

Ao dividir a amostra em crianças com mães com idade superior ou inferior e 

igual a 18 anos na altura do parto, e em relação à prática de aleitamento materno 

não se evidenciaram diferenças estatisticamente significativas (p=0,142). A 

duração do aleitamento materno também não foi significativamente diferente entre 

estes dois grupos de mães (p=0,308). 

Relativamente ao aleitamento materno exclusivo, verificou-se que a 

proporção de crianças amamentadas de forma exclusiva filhos de mães com 

idade inferior ou igual a 18 anos na altura do parto foi de 76,47% e que 62,98% 

das crianças filhos de mães com idade superior a 18 anos na altura do parto 

foram amamentados exclusivamente (p=0,003). 

No entanto, a duração do aleitamento materno exclusivo não foi 

significativamente diferente entre ambos os grupos (p=0,361). 

A idade materna na altura do parto estava relacionada de forma significativa 

com o facto da mãe ter amamentado ou não o seu filho (p=0,004). Desta forma, 

as mães que não amamentaram eram em média mais velhas que as mães que 

amamentaram. 

A duração do aleitamento materno não se correlacionou de forma 

significativa com a idade da mãe na altura do parto (p=0,109). 
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Em relação à prática de aleitamento materno exclusivo, verificou-se que as 

mães que amamentaram exclusivamente eram significativamente mais jovens 

(p=0,027). 

Não existiu correlação com significado estatístico entre a duração do 

aleitamento materno exclusivo e a idade materna na altura do parto (p=0,056). 

 

4.2.7. Escolaridade Materna 

Ao distinguir a amostra por níveis de escolaridade, constatou-se que 

existiam diferenças significativas em relação à prática de aleitamento materno. As 

mães que amamentaram as suas crianças têm maior escolaridade que as 

restantes (p=0,001). 

Não foi encontrada nenhuma correlação significativa entre a duração do 

aleitamento materno e a escolaridade da mãe (p=0,084). 

A prática de aleitamento materno exclusivo foi significativamente diferente 

entre níveis de escolaridade (p<0,001). Assim sendo, mães com maior 

escolaridade amamentaram exclusivamente em maior número. 

Foi encontrada uma correlação muito fraca, mas com significado estatístico 

entre a duração do aleitamento materno exclusivo e a escolaridade da mãe 

( =0,086; p=0,001). 

 

4.2.8. Ocupação Materna 

Foi possível averiguar que o facto da mãe ter uma ocupação remunerada ou 

não, relacionava-se com a prática do aleitamento materno (p=0,008). Assim, 
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81,76% dos filhos das mães com ocupação não remunerada foram amamentados 

em comparação com 85,97% dos filhos das mães com ocupação remunerada.  

Verificou-se também que a proporção de crianças amamentadas 

exclusivamente com leite materno foi significativamente menor no grupo das 

mães com ocupação não remunerada (p<0,001). Desta forma, 66,49% das 

crianças cuja mãe tinha uma ocupação remunerada foram amamentadas de 

forma exclusiva em contraste com 58,36% das crianças cuja mãe não exercia 

uma ocupação remunerada. 

Ao separar a amostra por tipos de ocupação, foi possível constatar que não 

existiam diferenças significativas entre as ocupações das mães e a prática de 

aleitamento materno (p=0,126). 

No entanto, foram encontradas diferenças significativas entre a prática de 

aleitamento materno exclusivo e o tipo de ocupação da mãe (p<0,001). A maior 

parte das crianças amamentadas exclusivamente são filhas de mães com 

ocupações profissionais (76,68%) (tabela 6).  

 % 
Ocupação n Não Amamentados 

Exclusivamente 
Amamentados 

Exclusivamente 
Ocupações Profissionais 193 23,32 76,68 

Ocupações Técnicas e de 
Gerência 88 32,95 67,05 

Ocupações Qualificadas 
(Não Manuais) 398 26,88 73,12 

Ocupações Semiqualificadas 
(Manuais) 554 38,27 61,73 

Ocupações Não Qualificadas 271 40,96 59,04 
*p<0,001 

 
Tabela 6 - Prática de aleitamento materno exclusivo por ocupação materna (n=1504) 

A duração do aleitamento materno não foi significativamente diferente entre 

crianças com mães com ocupações remuneradas e não remuneradas (p=0,714). 
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O mesmo foi possível concluir em relação à duração do aleitamento materno 

exclusivo: não existiam diferenças significativas entre crianças com mães com 

ocupações remuneradas e não remuneradas (p=0,312). 

Entre tipos de ocupação, não foram encontradas diferenças significativas em 

relação à duração do aleitamento materno (p=0,498) nem em relação à duração 

do aleitamento materno exclusivo (p=0,053). 

 

4.2.9. Escolaridade Paterna 

Considerando os pais segundo níveis de escolaridade, foram encontradas 

diferenças com significado estatístico entre classes de escolaridade e a prática de 

aleitamento materno (p=0,011). Assim, as crianças filhas de pais com maior 

escolaridade foram amamentadas em maior proporção. 

Em contrapartida, não foi encontrada nenhuma associação entre a duração 

do aleitamento materno e a escolaridade dos pais (p=0,627). 

A prática de aleitamento materno exclusivo foi significativamente diferente 

entre níveis de escolaridade (p<0,001). Assim sendo, as crianças filhas de pais 

com curso superior foram exclusivamente amamentadas em maior número.  

A duração do aleitamento materno exclusivo não se correlacionou com a 

escolaridade paterna (p=0,188). 

 

4.2.10. Ocupação Paterna 

Relativamente à ocupação paterna, o facto do pai ter uma ocupação 

remunerada ou não, não teve relação com a prática de aleitamento materno 

(p=0,380). Da mesma forma, a prática de aleitamento materno exclusivo não 
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difere significativamente entre pais com ocupações remuneradas e não 

remuneradas (p=0,167). 

Separando a amostra de acordo com as ocupações paternas, foi possível 

constatar que não existiam diferenças com significado estatístico em relação à 

prática de aleitamento materno (p=0,177). 

Os resultados relativos à prática de aleitamento materno exclusivo, por outro 

lado, foram significativos (p<0,001): quanto menos qualificadas eram as 

ocupações exercidas pelos pais, menor foi a prática de aleitamento materno 

exclusivo (tabela 7). 

 % 
Ocupação n Não Amamentados 

Exclusivamente 
Amamentados 

Exclusivamente 
Ocupações Profissionais 114 22,81 77,19 

Ocupações Técnicas e de 
Gerência 142 29,58 70,42 

Ocupações Qualificadas 
(Não Manuais) 303 32,34 67,66 

Ocupações 
Semiqualificadas (Manuais) 1185 36,71 63,29 

Ocupações Não 
Qualificadas 445 42,25 57,75 

*p<0,001 
 

Tabela 7 - Prática de aleitamento materno exclusivo por ocupação paterna (n=2189) 

Quanto à duração, não foram detectadas diferenças significativas no facto 

do pai ter uma ocupação remunerada ou não e a duração do aleitamento materno 

(p=0,738) ou a duração do aleitamento materno exclusivo (p=0,731). 

Quando foi realizada a comparação entre crianças classificadas consoante a 

ocupação paterna e a duração do aleitamento materno, não foram verificadas 

diferenças significativas (p=0,419). O mesmo ocorreu em relação à duração do 

aleitamento materno exclusivo (p=0,263). 
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4.3. Aleitamento Materno e Parâmetros Antropométricos 

4.3.1. Peso 

Relativamente ao peso, não foi detectada nenhuma relação com a prática de 

aleitamento materno nem com a prática de aleitamento materno exclusivo. 

O peso das crianças também não se associou à duração do aleitamento 

materno e do aleitamento materno exclusivo (tabela 8). 

 
 Duração do Aleitamento 

Materno 
Duração do Aleitamento 

Materno Exclusivo 
Idade (anos) n  p n  p 

6 398 0,047 0,345 292 0,049 0,405 
7 444 0,012 0,801 324 0,024 0,665 
8 479 0,014 0,759 367 0,01 0,842 
9 433 -0,068 0,161 325 -0,035 0,526 

10 177 0,056 0,46 109 -0,075 0,44 
 

Tabela 8 - Associação entre o peso e a duração do aleitamento materno e aleitamento 
materno exclusivo 

 
4.3.2. Estatura 

Quanto à prática de aleitamento materno, e tendo em conta a idade da 

criança, verificou-se apenas que as crianças com 7 anos que foram amamentadas 

eram em média, mais altas que as crianças que não foram amamentadas 

(p=0,048) (tabela 3). 

Contudo, não se verificou nenhuma relação entre a prática de aleitamento 

materno exclusivo e a estatura em qualquer faixa etária (tabela 9). 
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Idade 
(anos) 

Prática de 
Aleitamento 

Materno 
Média (±DP) 

(cm) 
Prática de 

Aleitamento 
Materno Exclusivo 

Média (±DP) 
(cm) 

6 
Não Amamentados 119,6 (±4,549) Não Amamentados 118,82 (±4,915) 

Amamentados 119,08 (±5,257) Amamentados 119,35 (±5,274) 

7 
Não Amamentados* 123,89 (±4,794) Não Amamentados 124,94 (±5,396) 

Amamentados* 125,18 (±5,871) Amamentados 125,07 (±5,943) 

8 
Não Amamentados 130,46 (±6,081) Não Amamentados 130,05 (±6,479) 

Amamentados 130,3 (±6,092) Amamentados 130,45 (±5,886) 

9 
Não Amamentados 135,11 (±7,853) Não Amamentados 135,43 (±6,974) 

Amamentados 135,89 (±6,425) Amamentados 135,98 (±6,513) 

10 
Não Amamentados 139,7 (±4,899) Não Amamentados 139,29 (±5,642) 

Amamentados 139,72 (±6,78) Amamentados 140,07 (±7,034) 
*p=0,048 

 
Tabela 9 - Associação entre a estatura e a prática de aleitamento materno e aleitamento 

materno exclusivo 

 
Da mesma forma, constatou-se que a duração do aleitamento materno e a 

duração do aleitamento materno exclusivo não teve efeito na estatura (tabela 10). 

 
 Duração do Aleitamento 

Materno 
Duração do Aleitamento 

Materno Exclusivo 
Idade 
(anos) n  p n r p 

6 398 0,011 0,823 292 0,011 0,851 
7 444 0,028 0,561 324 0,078 0,163 
8 479 0,022 0,639 367 0,013 0,809 
9 433 -0,031 0,517 325 0,028 0,613 

10 177 0,051 0,499 109 -0,040 0,678 
 
Tabela 10 - Associação entre a estatura e a duração do aleitamento materno e aleitamento 

materno exclusivo 

 
4.3.3. IMC  

Para as diferentes faixas etárias, o IMC não se relaciona com o facto da 

criança ter sido ou não alimentada com leite materno. Também não foram 

verificados resultados com significado estatístico entre o IMC e a prática de 

aleitamento materno exclusivo. 
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A duração do aleitamento materno e a duração do aleitamento materno 

exclusivo não tiveram efeito no IMC (tabela 11). 

 
 Duração do Aleitamento 

Materno 
Duração do Aleitamento 

Materno Exclusivo 
Idade (anos) n  p n  p 

6 398 0,018 0,725 292 0,036 0,542 
7 444 0,014 0,77 324 -0,002 0,978 
8 479 -0,011 0,818 367 0,003 0,948 
9 433 -0,068 0,16 325 -0,07 0,21 

10 177 0,056 0,459 109 -0,052 0,589 
 

Tabela 11 - Associação entre o IMC e a duração do aleitamento materno e aleitamento 
materno exclusivo 

 
4.3.4. PC 

O PC, não é significativamente diferente entre crianças amamentadas e não 

amamentadas. O mesmo ocorre em relação ao aleitamento materno exclusivo 

(tabela 12). 

 
Idade 
(anos) 

Prática de 
Aleitamento 

Materno 
Média (±DP) 

(cm) 
Prática de 

Aleitamento 
Materno Exclusivo 

Média (±DP) 
(cm) 

6 
Não Amamentados 59,96 (±7,786) Não Amamentados 59,65 (±7,142) 

Amamentados 59,88 (±6,699) Amamentados 60,01 (±6,732) 

7 
Não Amamentados 61,83 (±9,249) Não Amamentados 61,54 (±8,389) 

Amamentados 61,94 (±7,954) Amamentados 62,12 (±8,032) 

8 
Não Amamentados 65,61 (±9,073) Não Amamentados 65,1 (±8,934) 

Amamentados 64,7 (±8,741) Amamentados 64,68 (±8,703) 

9 
Não Amamentados 68,24 (±10,642) Não Amamentados 68,78 (±10,584) 

Amamentados 68,54 (±10,028) Amamentados 68,42 (±9,899) 

10 
Não Amamentados 67,96 (±10,236) Não Amamentados 67,9 (±9,626) 

Amamentados 69,19 (±9,726) Amamentados 69,86 (±10,064) 
 
Tabela 12 - Associação entre o PC e a prática de aleitamento materno e aleitamento materno 

exclusivo 
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Por sua vez não se encontrou associação entre a duração do aleitamento 

materno ou a duração do aleitamento materno exclusivo e o PC entre os 6 e os 10 

anos (tabela 13). 

 
 Duração do Aleitamento 

Materno 
Duração do Aleitamento 

Materno Exclusivo 
Idade (anos) n  p n r p 

6 398 0,081 0,105 292 0,089 0,129 
7 444 -0,022 0,648 324 0,022 0,69 
8 479 0,001 0,983 367 0,005 0,922 
9 433 -0,055 0,25 325 -0,039 0,48 

10 177 0,045 0,548 109 -0,066 0,498 
 

Tabela 13 - Associação entre o PC e a duração do aleitamento materno e aleitamento 
materno exclusivo 

 
Agrupando o PC em grupos segundo os percentis: menor que 90, entre 90 e 

95 e superior ou igual 95, não foram detectadas diferenças significativas entre 

estes grupos de crianças e a prática de aleitamento materno (p=0,126). No 

entanto, o mesmo não se verificou quanto à prática de aleitamento materno 

exclusivo. As crianças amamentadas de forma exclusiva tiveram maior percentil 

de PC (p=0,017). 

A duração do aleitamento materno e a duração do aleitamento materno 

exclusivo não se correlacionou significativamente com grupos de percentil para o 

PC (p=0,642 e p=0,767 respectivamente). 

 

4.3.5. PB 

Em relação ao PB, não foram encontradas diferenças com significado 

estatístico relacionadas com a prática de aleitamento materno. O PB também não 

se relacionou com a prática de aleitamento materno exclusivo (tabela 14). 
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Idade 
(anos) 

Prática de 
Aleitamento 

Materno 
Média (±DP) 

(cm) 
Prática de 

Aleitamento 
Materno Exclusivo 

Média (±DP) 
(cm) 

6 
Não Amamentados 19,21 (±2,32) Não Amamentados 19,17 (±2,119) 

Amamentados 19,38 (±2,233) Amamentados 19,46 (±2,316) 

7 
Não Amamentados 20,02 (±3) Não Amamentados 19,93 (±2,822) 

Amamentados 20,05 (±2,656) Amamentados 20,1 (±2,637) 

8 
Não Amamentados 21,15 (±3,096) Não Amamentados 21,19 (±3,146) 

Amamentados 20,99 (±3,027) Amamentados 20,91 (±2,963) 

9 
Não Amamentados 21,9 (±3,66) Não Amamentados 22,04 (±3,495) 

Amamentados 22,09 (±3,296) Amamentados 22,1 (±3,288) 

10 
Não Amamentados 21,81 (±3,218) Não Amamentados 21,84 (±3,143) 

Amamentados 22,18 (±3,18) Amamentados 22,35 (±3,255) 
 

Tabela 14  Associação entre o PB e a prática de aleitamento materno e aleitamento 
materno exclusivo 

 
Quanto à duração, concluiu-se que nem a duração do aleitamento materno 

nem a duração do aleitamento materno exclusivo influenciou o PB (tabela 15). 

 
 Duração do Aleitamento 

Materno 
Duração do Aleitamento 

Materno Exclusivo 
Idade (anos) n  p n r p 

6 398 0,046 0,359 292 0,06 0,305 
7 444 -0,007 0,886 324 0,003 0,951 
8 479 0,016 0,723 367 0,019 0,72 
9 433 -0,057 0,239 325 -0,057 0,307 

10 177 0,062 0,409 109 -0,029 0,766 
 

Tabela 15 - Associação entre o PB e a duração do aleitamento materno e aleitamento 
materno exclusivo 

 
4.3.6. PCT 

As crianças amamentadas não diferem das crianças não amamentadas 

quanto à PCT. O mesmo ocorre entre as crianças amamentadas exclusivamente 

e as restantes (tabela 16). 

 

 



28  Trabalho de Investigação  Ana Rodrigues 
___________________________________________ 

 

Idade 
(anos) 

Prática de 
Aleitamento 

Materno 
Média (±DP) 

(mm) 
Prática de 

Aleitamento 
Materno Exclusivo 

Média (±DP) 
(mm) 

6 
Não Amamentados 9,89 (±4,236) Não Amamentados 9,94 (±3,798) 

Amamentados 10,11 (±3,653) Amamentados 10,15 (±3,74) 

7 
Não Amamentados 11,26 (±4,927) Não Amamentados 10,77 (±4,762) 

Amamentados 10,7 (±4,694) Amamentados 10,78 (±4,714) 

8 
Não Amamentados 12,5 (±5,528) Não Amamentados 12,37 (±5,478) 

Amamentados 11,66 (±5,282) Amamentados 11,46 (±5,178) 

9 
Não Amamentados 12,59 (±5,762) Não Amamentados 12,83 (±5,672) 

Amamentados 12,84 (±5,657) Amamentados 12,85 (±5,685) 

10 
Não Amamentados 11,56 (±5,376) Não Amamentados 12,06 (±5,706) 

Amamentados 12,68 (±5,988) Amamentados 12,8 (±6,078) 
 

Tabela 16  Associação entre a PCT e a prática de aleitamento materno e aleitamento 
materno exclusivo 

 
A duração do aleitamento materno e a duração do aleitamento materno 

exclusivo não se relaciona com a PCT (tabela 17).  

 
 Duração do Aleitamento 

Materno 
Duração do Aleitamento 

Materno Exclusivo 
Idade (anos) n  p n r p 

6 398 0,059 0,239 292 0,092 0,118 
7 444 -0,051 0,286 324 0,009 0,878 
8 479 -0,009 0,848 367 0,028 0,599 
9 433 -0,07 0,147 325 -0,066 0,234 

10 177 0,007 0,925 109 -0,003 0,977 
 

Tabela 17 - Associação entre o PB e a duração do aleitamento materno e aleitamento 
materno exclusivo 

 
4.3.7. Estado Nutricional 

As crianças quando classificadas com baixo peso, peso normal, pré-

obesidade e obesidade entre os 6 e os 10 anos, não diferem quanto à prática de 

aleitamento materno nos primeiros tempos de vida (p=0,831). Também não se 

encontrou relação entre o estado nutricional e o facto das crianças terem sido 

amamentadas de forma exclusiva (p=0,808). 
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Não se verificaram correlações significativas entre o estado nutricional e a 

duração do aleitamento materno (p=0,505) ou a duração do aleitamento materno 

exclusivo (p=0,687).  

 

 

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Devido à grande heterogeneidade de estudos é difícil perceber o efeito real 

do aleitamento materno em parâmetros antropométricos. Na análise dos 

resultados de outros trabalhos, foi preciso ter em conta: o tipo, a definição e a 

duração do aleitamento materno, diferentes critérios do estado nutricional, idade 

da criança na recolha dos dados, efeitos confundidores, entre outros. 

Neste estudo, uma elevada proporção de crianças foi amamentada (84,5%). 

No entanto, a duração média foi de aproximadamente 6 meses e meio, que é 

muito aquém das recomendações descritas pela OMS. O aleitamento materno 

exclusivo foi efectuado somente em 63,8% de crianças e em média durante cerca 

de 3 meses. Neste caso, a OMS recomenda a prática de aleitamento materno 

exclusivo até aos 6 meses de idade(2). 

Consoante a idade das crianças concluiu-se que as crianças mais velhas 

foram menos amamentadas. Obteve-se o mesmo resultado para a prática de 

aleitamento materno exclusivo. Este facto poderá estar relacionado com o efeito 

das campanhas de apoio à amamentação que têm vindo a ser desenvolvidas na 

comunidade. 

Por outro lado, também foram encontradas diferenças significativas entre 

naturalidades, ou seja, as crianças naturais da RAM foram amamentadas em 
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maior proporção. Em contrapartida, há maior percentagem de crianças naturais 

de Portugal Continental e RAA que foram amamentadas exclusivamente. 

Entre concelhos de residência, verificou-se que tanto a prática como a 

duração do aleitamento materno e do aleitamento materno exclusivo é 

significativamente diferente. A proporção de crianças do Concelho de Machico 

que foram amamentadas foi significativamente superior à proporção de crianças 

do Concelho da Calheta. Verificou-se também, que a duração do aleitamento 

materno no Concelho de São Vicente foi maior e no Concelho da Ponta do Sol 

menor. Por sua vez, o Concelho da Santa Cruz teve maior número de crianças 

amamentadas de forma exclusiva que o Concelho da Calheta. No entanto, a 

duração do aleitamento materno exclusivo foi maior no Concelho de Santana e 

menor no Concelho da Calheta. 

Foi encontrada uma relação entre a idade materna na altura do parto e o 

aleitamento materno. Desta forma, foi possível constatar que mães mais jovens 

amamentaram em maior proporção as suas crianças, o mesmo ocorre em relação 

ao aleitamento materno exclusivo. Em contrapartida, nos EUA, as mães que 

amamentam seus filhos são mais velhas do que as que não amamentam(23). 

A prática de aleitamento materno e de aleitamento materno exclusivo foi 

significativamente superior em crianças cujos pais apresentavam maior nível de 

escolaridade. Apenas a duração do aleitamento materno exclusivo foi tanto maior 

quanto maior foi o nível de escolaridade da mãe. Huus et al, referem que quando 

pelo menos um dos pais tem um curso superior, a duração do aleitamento 

materno exclusivo é maior(24). De forma semelhante, Grjibovski et al, concluiu que 

a duração do aleitamento materno é significativamente mais curta entre mães 
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com menor nível de escolaridade(14). Contudo, mães com maior nível de 

escolaridade tendem a sobrestimar a duração do aleitamento materno, devido ao 

facto dos pais com maior nível de escolaridade reconhecerem melhor os 

benefícios do aleitamento materno(15,25).  

O facto da mãe ter exercido uma ocupação remunerada ou não, teve efeito 

na prática de aleitamento materno e aleitamento materno exclusivo. Os resultados 

sugerem que mães com ocupações remuneradas amamentaram em maior 

número. Também foi constatado que as crianças cujo pai ou mãe exercia uma 

ocupação profissional foram exclusivamente amamentadas em maior proporção. 

No entanto, Heck et al, após ajustar para factores confundidores, não constatou 

diferentes prevalências de aleitamento materno consoante a ocupação materna 

ou paterna(26). 

Nem a prática nem a duração do aleitamento materno ou do aleitamento 

materno exclusivo teve efeito no peso. Tal foi igualmente comprovado por 

Grjibovski et al, que ao realizarem um estudo transversal em crianças com 15 

anos, constataram que não existia efeito entre a duração do aleitamento materno 

e o peso(14). 

As crianças que foram amamentadas eram em média, significativamente 

mais altas que as restantes, quando tinham 7 anos de idade. No entanto, esta 

diferença não se manteve nas crianças com as restantes faixas etárias. Martin et 

al, chegaram à conclusão que as crianças amamentadas são significativamente 

mais altas que as crianças alimentadas com fórmulas lácteas, entre os 2 e os 14 

anos(17). 
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O efeito do aleitamento materno no IMC foi nulo. Contudo, a revisão 

sistemática realizada por Owen et al, concluiu que a média de IMC em indivíduos 

com diferentes faixas etárias é mais baixa naqueles que foram amamentados, 

mas esta diferença é pequena e influenciada por viés de publicação e factores 

confundidores(27). 

Em relação ao PC, apenas foram obtidas diferenças com significado 

estatístico entre a prática do aleitamento materno exclusivo e os PC agrupados 

em percentis. Verificou-se que as crianças amamentadas de forma exclusiva 

tiveram o PC classificado em percentis superiores. No entanto, segundo 

Grjibovski et al, não existe relação entre a duração do aleitamento materno e o 

PC de crianças com 9 ou com 15 anos(14). 

Nem a prática nem a duração quer do aleitamento materno quer do 

aleitamento materno exclusivo tiveram efeito no PB. Kramer et al, também não 

encontraram efeito entre a duração do aleitamento materno exclusivo e o PB de 

crianças com 6,5 anos(5).  

A PCT não foi significativamente diferente entre crianças amamentadas e 

não amamentadas. Kramer et al, não detectaram efeito entre a duração do 

aleitamento materno exclusivo e a PCT de crianças bielorrussas com 6,5 anos(5). 

No estudo de Grjibovski et al, também não foi encontrada relação entre a duração 

do aleitamento materno e a PCT em crianças com 9 ou com 15 anos de idade. 

Contudo, neste último estudo, a adiposidade, obtida através da soma de diversas 

pregas cutâneas, é significativamente mais baixa em crianças com 15 anos 

amamentadas até aos 2 ou 3 meses(14). No estudo prospectivo realizado por 

Bergman et al, em crianças até aos 6 anos de idade, as crianças alimentadas com 
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fórmulas lácteas têm medições da PCT significativamente mais elevadas do que 

as crianças amamentadas, aos 2, 4 e 6 anos de idade(6).  

A maioria das crianças apresentava um IMC considerado normal. Contudo, 

cerca de um terço das crianças possuíam excesso de peso e apenas cerca de 2% 

encontravam-se na categoria de baixo peso. O estado nutricional não diferiu 

significativamente consoante a prática ou a duração do aleitamento materno e do 

aleitamento materno exclusivo.  

Neste trabalho, foi utilizada a classificação do estado nutricional da 

IOTF(19,20). No entanto, já foi demonstrado que entre classificações, existem 

diferenças nomeadamente na distribuição de excesso de peso e obesidade(28). 

Este facto pode explicar alguma controvérsia encontrada entre estudos. Por este 

motivo, os trabalhos que utilizaram os critérios da IOTF tiveram resultados mais 

semelhantes com este. Desta forma, o estudo efectuado em Portugal por Ferreira 

et al, não encontrou nenhuma associação entre o aleitamento materno e a 

obesidade em crianças entre os 6 e os 10 anos(13). Da mesma forma, um estudo 

transversal realizado em crianças alemãs dos 3 aos 17 anos, chegou à conclusão 

que o aleitamento materno não é determinante para o desenvolvimento de 

obesidade(11). A duração do aleitamento materno não teve efeito no estado 

nutricional de crianças com 9 ou 15 anos, no estudo conduzido por Grjibovski et al 

(14). Em relação à duração do aleitamento materno exclusivo, também não houve 

diminuição da prevalência de obesidade em crianças suecas com 5 anos de idade 

amamentadas de forma exclusiva(24). 

Não foi encontrado nenhum estudo em que a prática ou a duração do 

aleitamento materno e aleitamento materno exclusivo tivesse efeito no estado 
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nutricional de crianças de acordo com a classificação da IOTF. Contudo, alguns 

estudos que tiveram em conta a classificação do National Center for Health 

Statistics, demonstram o contrário(7,8,9,29). Por exemplo, o estudo realizado por 

Gillman et al, refere diferenças significativas entre crianças amamentadas de 

forma exclusiva e alimentadas com fórmulas lácteas e a prevalência de obesidade 

dos 9 aos 14 anos. O efeito protector é tanto maior quanto maior for a duração do 

aleitamento materno exclusivo (29). 

Apenas recentemente, em 2007, Cole et al, estabeleceram os limites de IMC 

que definem o baixo peso(19). Talvez foi por este motivo, que não foram 

encontrados trabalhos que relacionam a prática ou a duração do aleitamento 

materno com o baixo peso consoante a classificação utilizada neste trabalho. No 

entanto, um estudo transversal, que adoptou a classificação do National Center 

for Health Statistics e realizado no Vietname, concluiu que o risco de uma criança 

até aos 59 meses de idade, apresentar baixo peso é 5,9 vezes maior quando as 

mesmas são amamentadas de forma exclusiva por menos de 6 meses(40). 

Apesar de não ter encontrado algum efeito protector do aleitamento materno, 

o aleitamento materno não deve deixar de ser promovido, pois está mais do que 

comprovado que a amamentação tem inúmeros efeitos na diminuição de outros 

factores de risco para a saúde. 

Neste estudo, é preciso ter em consideração que não foram feitos 

ajustamentos para os diversos factores confundidores que afectam o estado 

nutricional, referidos noutros estudos, tais como: peso ao nascer; diversificação 

alimentar; estado nutricional dos pais; diabetes gestacional; ganho de peso 
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durante a gravidez; hábitos tabágicos; duração do sono; estatuto socio-

económico; etnia; escolaridade dos pais; entre outros(6,8,11,13,16,24,41,42).  

O viés de memória é uma das desvantagens da maioria dos estudos 

transversais. Neste trabalho, a recolha de dados sobre a prática e duração do 

aleitamento materno e do aleitamento materno exclusivo são retrospectivos e 

portanto puderam estar sujeitos a algum viés de memória. 
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Anexo 1 



 

 

 

 

 

 

 

Naturalidade n %  
Região Autónoma da Madeira 2189 91,8 Portuguesa 

2218 (93%) Portugal Continental  e Região 
Autónoma dos Açores 29 1,2 

Venezuela 54 2,265 

Estrangeira 
166 (7%) 

Inglaterra 57 2,391 
África do Sul 23 0,965 

Brasil 9 0,378 
França 8 0,336 

Alemanha 4 0,168 
Curaçau 2 0,084 
Ucrânia 3 0,126 
Suécia 1 0,042 

Holanda 1 0,042 
Suiça 1 0,042 
EUA 1 0,042 

Namíbia 1 0,042 
Espanha 1 0,042 

 
Tabela 1  Distribuição por Naturalidade (n=2384) 

 



  

Anexo 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Concelho n % 
Funchal 690 28,94 

Câmara de Lobos 618 25,92 
Santa Cruz 301 12,63 

Machico 291 12,21 
Ribeira Brava 218 9,14 

Santana 118 4,95 
Ponta do Sol 45 1,89 

Calheta 44 1,85 
Porto Moniz 30 1,26 
São Vicente 29 1,22 

 
Tabela 2 - Distribuição por Concelho de residência (n=2384) 


