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INTRODUÇÃO: O leite materno é composto por 

todos os nutrientes essenciais para o 

crescimento infantil satisfatório, e fornece os 

fatores imunológicos para a proteção contra 

doenças.1  A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recomenda o aleitamento exclusivo até o 

sexto mês de vida da criança. O desmame 

precoce pode resultar em deficiências na estatura 

e desenvolvimento infantis, pois o alimento 

complementar não fornece todos os nutrientes 

necessários a esse período inicial da vida, em 

que há um dos maiores picos de crescimento.   

OBJETIVO: Este estudo visa validar um 

instrumento através do estudo piloto para 

reconhecer a importância da amamentação 

exclusiva até seis meses de idade.  

 

MÉTODO: Estudo piloto, quantitativo, descritivo e 

transversal realizado com 28 crianças de 2 a 12 

anos atendidas em uma unidade de saúde da 

família. Foi utilizado um questionário 

semiestruturado para a realização das entrevistas 

com os responsáveis e os resultados foram 

computados pelo Epi Info 3.5.2, a partir do qual  

 

 



resultaram os percentuais e as frequências.    

 

RESULTADOS: Evidenciou-se que todas as 

crianças estudadas amamentaram, sendo que 

28,6% delas deixaram de receber o aleitamento 

materno exclusivo antes de completarem seis 

meses de idade e somente 12,5% destas 

permaneceram na curva da estatura ideal. As 

crianças que amamentaram exclusivamente até os 

seis meses de vida ou mais representaram 71,4%. 

Destas, 20% mantiveram-se na curva de 

crescimento esperada para a idade. 

 

CONCLUSÃO: O estudo piloto foi eficaz para 

validar o instrumento utilizado, possibilitando inferir 

que o aleitamento materno influencia na estatura 

adequada para a idade das crianças estudadas, 

sendo recomendada a prática da amamentação 

exclusiva até os seis meses de vida visando o 

fortalecimento do sistema imunológico das crianças. 
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