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RESUMO

ABSTRACT

Objetivo: Analisar a literatura científica referente ao desmame

Objective: To analyze the scientific literature on Baby-Led Weaning

guiado pelo bebê (Baby-Led Weaning) por meio de revisão

with an integrative literature review to identify risks and benefits.

integrativa de literatura a fim de identificar riscos e benefícios.

Data source: The databases used were: National Library of

Fonte de dados: As bases de dados utilizadas foram: National

Medicine (MEDLINE), Latin American and Caribbean Literature in

Library of Medicine (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e

Health Sciences (LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), US National Library

em Ciências da Saúde), US National Library of Medicine (PubMed),

of Medicine (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); e a

and Virtual Health Library (BVS – Biblioteca Virtual em Saúde) in

busca foi realizada em dezembro de 2017. Os critérios de inclusão

December 2017. The inclusion criteria established were publications

estabelecidos foram publicações em inglês com o descritor “baby-

in English with the descriptor “baby-led weaning” in the heading,

led weaning” no título, resumo ou palavras-chave em artigos

abstract, or keywords, classified as original articles, of primary

classificados como originais de natureza primária, disponibilizados

nature, and available online and in full. We excluded review

online e na íntegra. Excluíram-se artigos de revisão, editoriais, cartas

articles, editorials, letters to the editor, critical commentaries,

ao editor, comentários críticos e livros abordando o assunto, assim

and books on the subject, as well as articles not available in full

como artigos não disponíveis na íntegra e duplicatas.

and duplicates.

Síntese dos dados: Identificaram-se 106 artigos, dos quais 17

Data summary: We identified 106 articles, of which 17 met the

faziam parte do critério de seleção. O método Baby-Led Weaning

selection criteria. The Baby-Led Weaning method was significantly

teve associação significativa com a saciedade do bebê, início da

associated with the baby’s satiety, the start of complementary

alimentação complementar e adequação de ganho de peso.

feeding, and adequacy of weight gain. On the other hand, choking

Já o engasgo e a ingestão de micronutrientes foram associados

and the intake of micronutrients were negatively associated,

negativamente, contudo sem diferenças estatísticas.

however with no statistical differences.

Conclusões: Apesar dos benefícios apontados, os riscos ainda

Conclusions: Despite the benefits found, the risks still deserve

merecem atenção por meio de pesquisas longitudinais controladas

attention and should be investigated with longitudinal randomized

e randomizadas para fornecer mais segurança para a sua prática

controlled studies to ensure the safety of the method when

de forma exclusiva.

practiced exclusively.
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Baby-Led Weaning: revisão integrativa de literatura

INTRODUÇÃO

No entanto, a abordagem propõe diversos benefícios, como
prevenção da obesidade devido à autorregulação respeitada, maior
consumo de frutas e legumes, melhor desenvolvimento de habilidades motoras e efeitos positivos no comportamento dos pais.
A criança é estimulada a participar das refeições em família, sem
pressões quanto ao tempo e à quantidade para se alimentar e é
estimulada a interagir com os alimentos, explorando amplamente
aspectos sensoriais, por meio de diferentes texturas, e consequentemente criando uma melhor relação com a comida.11
Diante da necessidade dos profissionais de saúde conhecerem o impacto do método, o objetivo deste trabalho foi traçar
o panorama das evidências científicas da abordagem que trouxe
novos conceitos para a introdução alimentar.

A alimentação complementar é compreendida como um importante marco fisiológico na vida do bebê, visto que uma nutrição
adequada, capaz de fornecer quantidade e qualidade nutricional suficiente, é fundamental para garantir o crescimento e o
desenvolvimento global no seu potencial máximo.1
Diante dessa importância, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomenda o início da alimentação complementar após
os seis meses de vida do lactente, já que todas as necessidades
nutricionais do bebê são supridas pela amamentação exclusiva
até o sexto mês.2
A introdução recomendada pela OMS é considerada tradicional, caracterizada pela forma de purê e aumento da consistência gradual até atingir 12 meses de vida, a fim de respeitar os movimentos mastigatórios e a habilidade de deglutição
adquiridos.3 Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria4 quanto
o Ministério da Saúde5 fornecem a mesma recomendação e
ainda incentivam a alimentação em família em um ambiente
harmônico para a instalação de hábitos saudáveis. Além disso,
enfatizam a observação de sinais de saciedade do bebê.
Contrapondo o modelo tradicional, em 2008 surgiu uma
nova abordagem sobre introdução alimentar, desenvolvida
pela enfermeira britânica Gill Rapley. Trata-se do Baby-Led
Weaning (BLW) ou desmame guiado pelo bebê, considerado
um método alternativo que promove a autoalimentação a partir dos seis meses, no qual os alimentos, consumidos preferencialmente pela família, são oferecidos em pedaços em forma de
bastões e tiras, permitindo que a criança se alimente sozinha,
propiciando independência e uma intensa exploração sensorial,
diferentemente do método tradicional, no qual os pais alimentam os filhos (parent-led) com o uso de colher, por meio de
papas e com a adaptação da textura da alimentação de forma
gradual.6,7 Esse método vem ganhando popularidade entre os
pais, principalmente no Reino Unido e na Nova Zelândia, cujos
departamentos de saúde recomendam os alimentos oferecidos
em pedaços desde o início da introdução alimentar e aos sete
meses, respectivamente.8,9
Na última década, diversas pesquisas científicas e livros foram
traduzidos em mais de 15 idiomas abordando o tema BLW.
Entretanto, apesar dos benefícios divulgados sobre o método,
os profissionais de saúde relutam em aconselhar a prática da
nova abordagem, dado que ainda não há evidências de alto
rigor científico frente a diversos questionamentos.2 As discussões giram em torno de possíveis comprometimentos negativos
na saúde da criança, devido ao maior risco de engasgo, maior
probabilidade de baixo consumo de energia e micronutrientes, principalmente ferro, já que a própria criança determina
a quantidade e qualidade da comida por meio de diversos alimentos apresentados no ato de comer.6,10

MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura baseada na
análise de artigos referentes ao método BLW de introdução de
alimentos para bebês de seis meses. O presente estudo foi elaborado a partir das seis etapas recomendadas para a elaboração
de uma revisão integrativa de qualidade:12,13
• Seleção do tema e questão norteadora.
• Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão.
• Amostragem (seleção dos artigos).
• Categorização dos artigos selecionados.
• Análise e interpretação dos dados.
• Síntese do conhecimento por meio da apresentação da
revisão integrativa.
A etapa inicial, que corresponde à busca, foi executada por
três revisores independentes, por meio do descritor em inglês:
Baby-Led-Weaning. Utilizaram-se as bases eletrônicas: National
Library of Medicine (MEDLINE), Literatura Latino-Americana
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), US National
Library of Medicine (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS), em dezembro de 2017, no idioma inglês.
Os critérios de inclusão estabelecidos foram: publicações com
a temática BLW, classificadas como artigos originais de natureza
primária, disponibilizados online e na íntegra; constar o descritor “baby-led weaning” no título, resumo ou palavras-chave, sem
restrição de ano de publicação, local, população ou faixa etária, devido à escassez de publicações do assunto. Foram excluídos artigos de revisão, editoriais, cartas ao editor, comentários
críticos e livros abordando o assunto, assim como duplicatas
e artigos não disponíveis na íntegra, mesmo com o auxílio do
Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Foram selecionados os artigos que contemplavam os critérios de seleção estabelecidos; a análise dos artigos foi feita

2
Rev Paul Pediatr. 2020;38:e2018084

Gomez MS et al.

primeiramente por meio da avaliação dos títulos; seguida da
leitura dos resumos e, posteriormente, da leitura do artigo na
íntegra. Para a etapa de seleção e categorização dos estudos, foi
elaborada uma matriz de catalogação na qual foram organizados
os dados referentes a cada estudo. Para a análise e a interpretação dos resultados, foi realizada a leitura dos textos na íntegra e
elaborada uma matriz de síntese para apreciação qualitativa das
informações, contendo: referência completa, objetivo do estudo,
intervenção estudada, abordagem da intervenção e modelo.

seus riscos e benefícios. Os temas mais citados foram: engasgo,
autorregulação, ingestão de micro e macronutrientes, início da
alimentação complementar, ganho de peso e comportamento
familiar. Nas Tabelas 1 e 2, sumarizamos aspectos gerais dos
artigos, como seus respectivos autores, ano de publicação, tipo
de pesquisa e breve descrição dos resultados, respectivamente,
para os estudos de desenho transversal e longitudinal.

DISCUSSÃO

RESULTADOS

Autorregulação

Rastreio

Identiﬁcação

Foram selecionados 17 artigos potencialmente relevantes que
abordaram o assunto BLW.14-30 A Figura 1 detalha os passos realizados para a busca e a seleção de artigos. Foram excluídos 27
artigos em razão da incongruência com os critérios estabelecidos.
Quanto ao tipo de desenho dos estudos, 6 são de natureza
longitudinal e 11 são transversais, todos na língua inglesa, e compreendem os anos de publicação de 2011 a 2017. Tais artigos
avaliaram diversos assuntos que expõem a abordagem quanto a

Artigos identiﬁcados por meio da
pesquisa de banco de dados (n=106)
PubMed (n=33)
MEDLINE (n=29)
LILACS (n=1)
BVS (n=43)

Ingestão de macro e micronutrientes
Quatro estudos abordaram a ingestão de macro e micronutrientes no BLW diante do questionamento de ingestão adequada de
ferro e energia. Cameron et al.18 destacaram déficit de ingestão
de ferro nos praticantes estritos do método BLW no início da
introdução alimentar, quando comparados com crianças cujos
pais não seguiam rigorosamente o método ou que praticavam a
alimentação tradicional. Segundo os autores, os pais que praticam
BLW dão prioridade à amamentação até os seis meses, aguardando a prontidão do bebê para iniciar a alimentação, todavia
colocam em risco o consumo de alimentos enriquecidos em ferro.
Achados semelhantes no atraso da oferta de alimentos ricos
em ferro foram encontrados no estudo de Morison et al.,21 no
qual os pais praticantes do método BLW ofereciam os alimentos
apenas cinco semanas após o grupo tradicional. Esses autores
também avaliaram o consumo de energia e constataram, em
ambos os grupos (BLW e alimentação tradicional), consumo
total de energia semelhante, entretanto as fontes eram diferentes, destacando um maior consumo de energia proveniente de
gordura total e saturada no grupo BLW.
A ingestão de zinco, ferro, vitamina B12, vitamina C, fibra
e cálcio também foram menores nesse grupo, embora sem diferenças significativas. Segundo os autores, a ingestão de ferro

Artigos após a remoção
de duplicatas (n=33)

Artigos incluídos
(n=17)

Inclusão

Segundo Brown e Lee,14 bebês conduzidos pelo BLW foram
significativamente mais sensíveis à saciedade e autonomia
(p<0,01), quando comparados com bebês que se alimentam
de forma tradicional. Tais autores, em outro estudo transversal, com uma amostra de 702 díades mãe-bebê, identificaram
que as mães que seguiam o BLW faziam uma menor pressão
em seus filhos na hora da alimentação, tinham menor preocupação com o peso, não interferiam diretamente na quantidade
consumida e consequentemente promoviam a autorregulação do apetite e da saciedade.29 Os autores sugerem o método
BLW como padrão de alimentação complementar, visto que o
autoconhecimento da saciedade e do apetite contribuem para
um padrão alimentar e comportamental saudável no futuro.

Artigos excluídos
(n=27)

Revisão de literatura sobre introdução
de alimentos ou desmame (n=4)
Revisão de literatura sobre BLW (n=2)
Não disponíveis* (n=1)
Não fala sobre BLW (n=12)
Comentários (n=7)
Piloto (n=1)

PubMed: U.S National Library of Medicine; MEDLINE: National
Library of Medicine; LILACS: Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde: BVS: Biblioteca Virtual em Saúde;
BLW: Baby-Led Weaning; *não disponível na íntegra.

Figura 1 Etapas de inclusão e exclusão de artigos.
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pode estar comprometida pela ênfase no aleitamento materno,
cuja composição de ferro é menor após o sexto mês, quando
comparado com fórmulas fortificadas. Já com relação à ingestão de vitamina C e cálcio, essa foi inferior à observada no

grupo tradicional, porém acima das recomendações. Quanto às
fibras, não há recomendações preconizadas para lactentes.
Morison et al.21 ainda destacam a alta ingestão de gordura proveniente da participação das refeições em conjunto, o que põe

Tabela 1 Estudos com desenho transversal selecionados sobre o método Baby-Led Weaning.
Autores

Desenho (n)

Síntese dos estudos

Brown e
Lee14

Transversal
(655 mães)

Maior nível de escolaridade materna; mantém aleitamento por mais tempo; menos
ansiosas; oferecem mais comida de verdade e preparada em casa; respeitam a saciedade.

Brown16

Transversal
(604 mães)

Mães restringem menos alimentos; menos ansiosas; mais confiantes e apresentam
menos compulsão.

Cameron
et al.18

Transversal
(199 mães)

Aos seis meses; comem em família e os mesmos alimentos desde o início; baixa
ingestão de ferro.

Moore
et al.20

Transversal
(n=3.607)

Baixa compreensão das diretrizes de desmame e baixa idade materna foram
responsáveis pelo desmame precoce. Seguir a abordagem BLW teve influência positiva.

Morison
et al.21

Transversal
(51 crianças)

Ingestão de energia e oferecimento de alimentos com risco de asfixia semelhantes entre
BLW e grupo tradicional. BLW comem mais em família; ingestão maior de gordura total e
saturada e menor de ferro, zinco e B12.

Rowan e
Harris22

Transversal
(10 mães)

Não houve mudança no padrão alimentar dos pais e 57% dos alimentos foram iguais aos
da alimentação familiar.

Townsend e
Pitchford24

Transversal
(155 pais)

O grupo tradicional preferiu alimentos doces e o BLW, cereais ricos em carboidrato. A
escolha mais saudável e a autorregulação do apetite refletem em menor IMC. Incidência
de baixo peso no grupo BLW e de obesidade no grupo tradicional.

Cameron
et al.26

Transversal
Profissionais de saúde são relutantes ao recomendar o método. Em contraste, as mães
(31 profissionais
são positivas em seus relatos com o BLW.
e 20 mães)

Brown e
Lee27

Transversal
(36 mães)

Brown28

Transversal
(1.151 mães)

Brown e
Lee29

Transversal
(702 mães)

A amostra mostrou claramente uma experiência positiva de seguir o BLW até o
segundo ano.
O risco de engasgo foi o mesmo entre o grupo BLW e o tradicional. A maior frequência
de engasgo está relacionada a comer menos com as mãos.
As mães apresentam menores níveis de restrição ao oferecer os alimentos iguais da família,
menor pressão e monitoramento na hora da refeição e menor preocupação com o peso.

BLW: baby-led weaning; IMC: índice de massa corporal.

Tabela 2 Estudos com desenho longitudinal selecionados sobre o método Baby-Led Weaning.
Autores

Desenho (n)

Síntese dos estudos

Brown e
Lee15

Longitudinal
(298 mães)

Maior regulação nos níveis de saciedade e menor probabilidade de sobrepeso.

Cameron
et al.17

Longitudinal
(23 famílias)

Grupo BLISS ofereceram alimentos com maior teor de ferro e alimentos com menor risco
de engasgo.

Fangupo
et al.19

Longitudinal
(206 crianças)

Não houve diferença significativa no número de casos de asfixia e engasgamento nos
grupos BLISS e tradicional.

Taylor
et al.23

Longitudinal
(166 mães)

Não houve diferenças em relação ao IMC entre os grupos BLISS e tradicional. BLISS
apresentam menor exigência alimentar e maior prazer com os alimentos.

Wright
et al.25

Longitudinal
(923 crianças)

A autoalimentação é viável para a maioria dos bebês, mas alguns se desenvolvem nesse
quesito apenas aos oito meses. Para esses, há menor probabilidade de andar sem ajuda
com um ano de idade e dizer pequenas palavras.

Arden e
Abbott30

Longitudinal
(15 mães)

Muitos pais realizam método misto por insegurança, mas declaram que seguem
BLW. Considerado filosofia dos pais ou utilizado por não ter dado certo a abordagem
tradicional, em que os pais se sustentam na “liberdade” do método.

BLISS: Baby-Led Introduction to Solids; IMC: índice de massa corporal.

4
Rev Paul Pediatr. 2020;38:e2018084

Gomez MS et al.

em risco o consumo de alimentos não apropriados nutricionalmente para a faixa etária. Contudo, tais autores reforçam os
benefícios da alimentação compartilhada em família, quando a
alimentação é adequada em termos de qualidade de nutrientes.
No estudo de Townsend e Pitchford,24 observou-se um
aumento significativo de ingestão de carboidratos por parte dos
praticantes do BLW, quando comparados ao grupo alimentado
com colher. Os bebês que praticavam a abordagem tiveram uma
preferência maior por cereais da base da pirâmide alimentar,
provavelmente pela facilidade em mastigar. Já o grupo tradicional demonstrou preferência por doces, sugerindo ser o método
BLW uma metodologia promotora de alimentação saudável.
Wright et al.25 notaram que as crianças que seguiam o BLW
procuravam os alimentos para se autoalimentarem somente aos
oito meses, o que gera preocupação nutricional, sugerindo uma
abordagem menos rígida nas primeiras semanas.

com excesso de peso seguiu a abordagem tradicional. O peso
ao nascer infantil, o peso aos seis meses e o peso atual não tiveram relação significativa com a saciedade da criança ou com
a capacidade de autorregulação. No entanto, o peso atual da
criança teve uma associação significativa e inversa com a rejeição dos alimentos (Pearson: r=-0,171; p=0,003).
Corroborando esses achados, Townsend e Pitchford24 avaliaram o índice de massa corporal (IMC) de 155 crianças que
praticavam BLW e alimentação tradicional. O percentil médio
para o grupo liderado pelo bebê foi próximo da média esperada
(percentil 50) para os sistemas de classificação de NHS (curvas
de crescimentos do Reino Unido) (p<0,008) e CDC (curvas de
crescimentos dos Estados Unidos) (p<0,005). Em contraste, o
percentil médio para o grupo alimentado com colher foi considerado como excesso de peso. Sendo assim, houve uma maior
incidência de crianças obesas no grupo alimentado com colher,
em comparação com o grupo liderado pelo bebê. Já no grupo
BLW, houve um índice significativo e maior de crianças abaixo
do peso, em comparação com o grupo alimentado com colher
(teste exato de Fisher: p=0,02). Assim, esses autores defendem
a ideia de que o BLW promove escolhas alimentares mais saudáveis durante a infância para proteção contra a obesidade.
Brown e Lee29 identificaram, em um estudo com 702 mães,
que o aumento do peso infantil foi positivamente correlacionado
com restrições alimentares, monitoramento, pressão no ato de
alimentar, controle materno e preocupação com o peso do bebê
(Pearson: r=0,094; p<0,05). Além disso, as mães com alta restrição alimentar (Pearson: r=0,068; p<0,05) e transtornos alimentares (Pearson: r=0,0103; p<0,01) relataram maiores níveis de
preocupação quanto ao peso, restrição e monitoramento e perceberam que seus bebês eram maiores (Pearson: r=0,076; p<0,05).
Em contraponto a esses achados, Taylor et al.,23 em um
estudo clínico randomizado composto por 166 crianças, não
constataram diferenças estatísticas entre o IMC e autorregulação energética das crianças que praticam BLW, quando comparadas às que recebem alimentação tradicional. Sendo assim,
são necessários mais estudos prospectivos e controlados, a fim
de poder afirmar com mais clareza se a abordagem dirigida pelo
bebê interfere no ganho de peso corporal.

Início da alimentação complementar
Moore et al.,20 em pesquisa com 3.607 participantes e praticantes do método BLW, verificaram que 50% das mães iniciaram
a alimentação complementar de seus bebês antes das 23 semanas e 50%, após as 24 semanas. O início da alimentação complementar no tempo adequado foi relacionado com o maior
conhecimento das diretrizes da abordagem guiada pelo bebê
(p<0,001) e não com o nível da escolaridade materna, como
comumente associado. Os fatores determinantes significativos
para a introdução alimentar e a continuação do aleitamento
materno nesse estudo foram: sinais de desenvolvimento do bebê;
atingir a idade recomendada; conselho de amigos e familiares;
influência das visitas do agente de saúde e bebês que acordavam muito à noite. Esse estudo também destacou a popularidade do BLW no Reino Unido e a confiança que os pais têm
nas informações adquiridas pela internet.

Ganho de peso
Diversos autores associam a abordagem BLW ao ganho de peso
do bebê. Brown e Lee,15 em um estudo realizado com 298 díades mãe-bebê, avaliaram o peso ao nascer, aos seis meses e o
peso atual em crianças com idade de média de 8,34 meses e
identificaram que os lactentes que se alimentavam com o uso
de colher eram significativamente mais pesados do que os do
grupo BLW (p=0,005). Essa relação foi independente do peso
ao nascer, da duração da amamentação, da idade de introdução aos alimentos sólidos e do controle materno. O grupo
BLW foi composto por 86,5% de crianças com peso normal,
8,1% com sobrepeso e 5,4% abaixo do peso. Em comparação,
78,3% do grupo que se alimentava de forma tradicional tinha
o peso adequado, 19,2% estavam em sobrepeso e 2,5%, abaixo
do peso, ou seja, uma porcentagem maior daqueles lactentes

Engasgo
O engasgo é um dos temas que gera mais insegurança quando
as crianças estão sendo alimentadas por meio do BLW, por
parte das famílias e profissionais da saúde.28 Brown et al.,28
em um estudo realizado com 1.151 crianças, não encontraram associações significativas entre o tipo de alimentação, a
frequência de uso de colher (para quem usa uma metodologia
adaptada) e asfixia. Entretanto, os bebês cujos pais relataram
engasgos e seguiam uma abordagem tradicional experimentam
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significativamente mais episódios de engasgos com alimentos
em pedaços (p=0,014) e purês (p=0,002) do que os bebês dirigidos pelo BLW.
Cameron et al.17 realizaram uma comparação entre dois
grupos. Um grupo de bebês que praticavam BLW na íntegra
e o segundo grupo, que praticava Baby-Led Introduction to
Solids (BLISS), considerada uma adaptação do BLW diante
das preocupações de ingestão de micro e macronutrientes e
engasgo. Não houve diferenças estatísticas, entretanto o grupo
que praticava BLISS ofereceu menos alimentos com alto risco de
bloqueio (3,24 versus 0,17 servidos/dia; p=0,027). Esses dados
corroboram os achados de Morison et al.21 e Fangupoet al.19
Esses últimos acrescentam que os bebês que estão sob a prática da abordagem BLISS engasgaram com mais frequência
aos 6 meses (risco relativo [RR] 1,56; intervalo de confiança
de 95% [IC95%], 1,13–2,17), mas com menor frequência
aos 8 meses (RR=0,60; IC95% 0,42–0,87), quando comparados com o grupo controle, bebês sob alimentação tradicional.
Apesar da necessidade de mais estudos, esses achados põem
em risco a prática do BLW, expondo a criança a possíveis engasgos e sufocamentos.

método tradicional). Apesar da necessidade de maiores estudos,
esses dados são indicadores da possibilidade de maior duração de aleitamento materno entre aqueles que praticam BLW.
O BLW favorece de forma positiva a refeição realizada em
família, a saciedade do bebê e o controle materno em relação à
ansiedade sobre a quantidade consumida; promove maior exposição a maior variedade de alimentos; gera maior interação com
a comida, permitindo a exploração de diferentes texturas; e o
início da introdução alimentar ocorre no momento adequado,
como sugere a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização
Mundial da Saúde e o Guia Alimentar para menores de dois anos,
do Ministério da Saúde.
Os riscos, como engasgo e ingestão insuficiente de ferro e energia, ainda merecem atenção e precisam de novas pesquisas longitudinais controladas e randomizadas para fornecer maior segurança
para a sua prática de forma restrita, tendo em vista que a grande
maioria das pesquisas obteve seus resultados por meio de questionários, sem exames bioquímicos e avaliação antropométrica,
o que pode sugerir falhas e comprometimento nos resultados.
Diante desses achados, e em comunhão com a avaliação da
Sociedade Brasileira de Pediatria, entende-se que o BLW não
pode ser recomendado como único método de alimentação
complementar. A união dos dois métodos, BLW e tradicional, faria referência a uma alimentação que permite a autonomia do bebê, com uma participação mais ativa no momento
da refeição, porém orientada e assistida pelos pais, a qual seria
uma proposta segura para o desenvolvimento integral do bebê.

Duração do aleitamento materno
Poucos artigos discutem sobre a relação do BLW e a duração
do aleitamento materno. Moore et al.20 verificaram, em 3.607
participantes, que o conhecimento das diretrizes do BLW está
associado à amamentação exclusiva por maior tempo (independentemente dos fatores demográficos; p<0,001), entretanto
80% concluíram a amamentação exclusiva antes das 24 semanas
de vida do bebê e 65% antes de 17 semanas e estavam cientes
das diretrizes. A idade materna jovem foi um fator significativo
para o desmame precoce (p=0,014).
Esses dados estão de acordo com os achados de Brown et al.,14
os quais apontam uma duração da amamentação exclusiva significativamente maior em mães que adotaram as práticas do
BLW em relação àquelas que usaram um método tradicional
(p<0,001; 127,36 dias para BLW versus 82,11 semanas para o
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