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RESUMO

O aleitamento materno exclusivo (AME) é preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS), sendo de 
forma exclusiva durante o primeiro semestre de vida do lactente, sem o consumo de outros alimentos e/ ou líquidos. Após os seis meses é 
recomendado que seja introduzido de forma gradual e lenta os alimentos, e que seja mantido a oferta de leite materno de forma complementar 
no mínimo até os dois anos. O leite materno é um determinante para o crescimento e desenvolvimento saudável do lactente, fornecendo o 
aporte calórico/proteico, além de fornecer fatores imunológicos e reduzir o risco de morbimortalidade na infância. OBJETIVO: Verificar a 
frequência de crianças que estão em AME e a qualidade da alimentação complementar em lactentes de 0 a 24 meses do Município do Rio de 
Janeiro. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo transversal retrospectivo com o método de pesquisa descritivo, que utilizou como ferramenta 
um questionário online de fre quência alimentar adaptado do SISVAN (BRASIL, 2015) com mães de crianças de 0-24 meses que residem no 
município do Rio de Janeiro. O questionário foi formulado através da plataforma Google Forms e disponibilizado para o acesso durante o mês de 
outubro de 2018. Foi anexado ao formulário o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados coletados foram tabulados no programa 
Microsoft Excel® e comparados com as recomendações dos “Dez passos para uma alimentação saudável para menores de 2 anos (BRASIL,2002). 
RESULTADOS: Entre os lactentes de 0-6 meses (n= 23), 74% da amostra recebiam leite materno, porém 56% receberam concomitantemente 
água/chá/frutas, sendo ofertado até mesmo comida de panela (40%). Quando analisado a frequência alimentar dos lactentes de 7-24 meses, 39% 
das crianças receberam o aleitamento até os 6 meses e 52% permaneceu em aleitamento materno complementar após os 6 meses. Foi verificado 
um baixo de consumo de folhosos (11%) e uma introdução precoce de aliment os ricos em sódio, de bebidas açucaradas e o consumo de 
guloseimas, respectivamente de 17%, 46% e 14%. CONCLUSÃO: Conclui-se que o desmame precoce foi alto, e qualitativamente a alimentação 
ofertada é inadequada quanto ao consumo de frutas, verduras e legumes fonte de vitamina A e ferro, quando comparado aos 10 passos da 
alimentação saudável para menores de 2 anos.
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