
PRÁCTICAS DE 
AMAMENTAÇÃO 

d e  c r i a n ç a s  d e  6 - 2 3 
m e s e s  d e  i d a d e

D e f i n i ç õ e s :
INICIAÇÃO ATEMPADA:
Proporção de crianças de 6 -23 meses de idade que foram amamentadas dentro de 1 hora após o 
nascimento.

AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA:
Proporção de crianças de 6-23 meses de idade que foram alimentadas apenas com leite materno até os 
6 meses de idade.

AMAMENTAÇÃO CONTINUADA ATÉ 1 ANO:
Proporção de crianças de 12-15 meses de idade que foram amamentadas.

AMAMENTAÇÃO CONTINUADA ATÉ 2 ANOS:
Proporção de crianças de 20-23 meses de idade que foram amamentadas.

RIQUEZA:
O índice de riqueza foi construído utilizando o IDS, incluindo a informação sobre a posse de bens dos 
agregados familiares, bem como as características das habitações, fontes de água potável e tipos de 
infra-estruturas sanitárias. Quintis de riqueza são apresentados aqui.

EDUCAÇÃO DA CUIDADORA FEMININA:
As categorias são definidas usando o nível mais alto de escolaridade concluído pela cuidadora. O ensino 
primário 1 (EP1) incompleto inclui a conclusão das classes 1, 2, 3 ou 4; o ensino primário 1 (EP1) 
completo inclui a conclusão das classes 5, 6 ou 7; e qualquer ensino secundário (ESG) ou superior inclui a 
conclusão das classes 8, 9, 10, 11, 12 ou qualquer ensino superior.

Este infográfico foi produzido como parte de um estudo realizado pela “Friedman School of 
Nutrition Science and Policy,” da Universidade Tufts, em colaboração com a Universidade 
Lúrio (UniLúrio), o Instituto Nacional de Saúde (INS), e a Associação de Nutrição e 
Segurança Alimentar (ANSA) sob o Feed the Future Laboratório de Inovação Nutricional.

O estudo foi realizado em 10 distritos da província de Nampula, onde a USAID apoia 
programas em nutrição e agricultura.

O apoio para esta publicação foi fornecido pelo Feed the Future Laboratório de Inovação 
Nutricional, que é financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID), CSI e a missão da USAID: AID-OAA-L-10 -00006.
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http://nutritioninnovationlab.org
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