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RESUMO 

O aleitamento materno garante tudo o que é necessário até o sexto mês de vida da 
criança, ele depende de fatores que podem influir positiva ou negativamente no seu 
sucesso. Alguns desses fatores estão diretamente relacionados á mãe, como 
características de sua personalidade e sua atitude frente á situação de amamentar, 
ao passo que outros se referem á criança e ao ambiente. O desmame precoce é a 
interrupção do aleitamento materno exclusivo, ou seja, é a introdução de qualquer 
outro alimento ou líquido a dieta do bebê. Este estudo teve como objetivo identificar 
as principais causas que levaram ao desmame precoce no município de Apucarana-
PR. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, descritivo, quantitativo, 
realizada no município de Apucarana-Pr. Os relatos foram tomados através de 54 
questionários previamente elaborados para uma melhor análise e coleta de dados. 
Entre os entrevistados 89% declararam ter desmamado seus bebês antes que os 
mesmo completassem seis meses, e os outros 11% declararam manter uma dieta 
mista alternada com leite materno, com fórmulas, papinhas ou leite de vaca. As 
principais causas para o desmame encontradas foram a ideia de leite insuficiente da 
mãe e a volta ao trabalho. Cabe aos profissionais de saúde orientar essas mães 
para que haja uma diminuição do desmame precoce, para que isso ocorra estes 
devem estar sempre atentos aos medos e dúvidas dessas mãe. 

Palavras chaves: Desmame. Aleitamento Materno. Saúde da Criança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

SILVA, Ingrid Beatriz Alves da. Breastfeeding: causes leading to early weaning. 
Course Conclusion Work (Monograph), 62 page. Graduation in Nursing at the 
Faculty of Apucarana - Apucarana. 2018. 

 

ABSTRACT 
 

Breastfeeding guarantees everything that is necessary until the child's sixth month of 
life, it depends on factors that can positively or negatively influence your success. 
Some of these factors are directly related to the mother, as characteristics of her 
personality and her attitude towards the situation of breastfeeding, while others refer 
to the child and the environment. Early weaning is the interruption of exclusive 
breastfeeding, ie it is the introduction of any other food or liquid to the baby's diet. 
This study aimed to identify the main causes that led to early weaning in the city of 
Apucarana-PR. This is an exploratory, descriptive, quantitative research carried out 
in the city of Apucarana-Pr. The reports were taken through 54 questionnaires 
previously prepared for a better analysis and data collection. Among those 
interviewed, 89% reported having weaned their babies before they were six months 
old, and the other 11% reported having a mixed diet alternated with breastmilk, with 
formulas, baby food or cow's milk. The main causes for weaning were the idea of 
insufficient milk from the mother and return to work. It is up to the health 
professionals to guide these mothers so that there is a reduction of the early 
weaning, so that this occurs they must always be attentive to the fears and doubts of 
these mothers. 
Keywords: Weaning. Breastfeeding. Child Health. 
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1 INTRODUÇÃO  

Do ponto de vista imunológico, nutricional e até mesmo psicológico , o leite 

materno é o alimento mais completo para as crianças até o sexto mês de vida, ele 

também auxilia na formação do vínculo mãe e filho (BOSI; MACHADO, 2005).  

O aleitamento materno só deve ser complementado com outros leites ou 

alimentos após o sexto mês de vida, pois antes disso o leite materno disponibiliza 

todos os nutrientes necessários para uma vida saudável da criança (VIEIRA et al., 

2004). 

O leite materno previne contra doenças, processos infeciosos e evita 
morte prematura. Os benefícios da amamentação se estendem ao 
longo da vida evitando riscos e doenças que venha aparecer mais 
tarde como diabetes, obesidade e outras doenças crônicas 
(MARQUES et al., 2010, p. 261).  
 

O efeito protetor imunológico do leite materno que previne o lactente contra 

infecções se dá ao fato que o mesmo é o correto para suprir as necessidades do 

crescimento e desenvolvimento humano nos primeiros seis meses de vida 

(BARBOSA, 2007). 

O desmame é definido como a introdução de qualquer tipo de 
alimento na dieta da criança que, até então, se encontrava em 
regime de aleitamento materno exclusivo. Dessa forma denomina-se 
“período de desmame” aquele compreendido entre a introdução 
desse novo aleitamento até a suspensão completa do aleitamento 
materno (PALMA, 1998, p. 53). 
 

Vários podem ser os fatores apontados como as principais causas do 

desmame precoce, entre eles esta á volta ao trabalho das mães após o fim da 

licença maternidade de quatro meses, influências familiares, crença de o leite 

materno mão e forte o suficiente para suprir as necessidades do bebê, estética, 

aceitação da sociedade. Há também os fatores clínicos que afetam o aleitamento 

materno, como fissuras, ingurgitamento mamário, mastites, drogas, entre outros 

demais fatores (CAMANO et al.,2005). 

Diante ao que foi acima citado, e acreditando na importância do tema, 

entende-se que este estudo proporcionará respostas sobre as principais causas do 

desmame precoce no município de Apucarana- Pr e também auxiliará os 

profissionais de saúde que estão em contato com as mães a terem um melhor 

embasamento sobre o desmame precoce podendo assim ser elaboradas ações e 
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medidas para que o aleitamento materno exclusivo seja garantido até o sexto mês 

de vida. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

- Identificar as principais causas que levam ao desmame precoce, no 

município de Apucarana- PR. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Descrever a importância do aleitamento materno para o bebê e como ele 

pode auxiliar o seu desenvolvimento. 

- Conhecer sobre os direitos no qual a mãe possui sobre a amamentação. 

- Analisar o conhecimento da mãe a cerca da amamentação exclusiva até o 

sexto mês de vida. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Aleitamento materno 

 

O aleitamento materno é uma etapa do processo reprodutivo feminino cuja 

pratica resulta em benefícios para a saúde da mulher e da criança envolvidas no 

processo da amamentação, com repercussões positivas para a sociedade. Ao optar 

pela pratica, a mãe além de prover o aleitamento ao filho, mantém proximidade 

corporal repleta de sentidos para a relação mãe e filho (TAKUSHI et al., 2008). 

O aleitamento materno é um processo fisiológico que traz inúmeras 

vantagens bio-psico-social para as puérperas. A produção do mesmo é estimulada 

após a saída da placenta, que faz cair os níveis de estrogênio/progesterona e 

aumentar os de prolactina, incitando a fabricação do leite pelas glândulas mamárias 

(AZEVEDO et al, 2010). No aspecto psicossocial, o processo de amamentação está 

relacionado ao binômio mãe e filho. A pratica do aleitamento deve ser exclusiva até 

os seis meses de vida do bebê (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005).  

A amamentação deve ser iniciada de forma precoce, de preferência 
na primeira hora de após o parto, sobre livre demanda e estimulado o 
contato pele a pele, que irá produzir melhor interação mãe-bebê, um 
eficaz controle da temperatura do recém-nascido, níveis mais altos 
de glicose e diminuição do choro (GIUGLIANI, 2000, p. 238-252).  

Nenhum bebê é alérgico ao leite materno, o índice de açúcar e proteína é 

ideal, apresenta anticorpos que aumentam o nível de imunidade do bebê e os 

períodos de infecção são reduzidos pela amamentação (BRAZELTON, 1994). 

 A amamentação não é totalmente instintiva no ser humano, muitas 
vezes deve ser aprendida para ser prolongada com êxito, 
considerando-se que a maioria das nutrizes precisa de esforço e 
apoio constantes. Nesse sentido, as mulheres, ao se depararem pela 
primeira vez com o aleitamento materno, requerem que lhes sejam 
apresentados modelos ou guias práticos de como devem conduzir-se 
nesse processo, que na maioria das vezes tem como primeira 
referencia o medo familiar, as amizades e a vizinhança nos quais 
estão inseridas (MACHADO et al., 2004). 

Existem as seguintes categorias de aleitamento materno preconizadas pela 

OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAUDE, 2007): 

- Aleitamento materno exclusivo: quando a criança recebe somente leite 

materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros 
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líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de 

reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos; 

- Aleitamento materno predominante: quando a criança recebe, além do leite 

materno, água ou bebidas á base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos 

de frutos e fluidos rituais; 

- Aleitamento materno: quando a criança recebe leite materno (direto da 

mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos; 

- Aleitamento materno complementado: quando a criança recebe, além do 

leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de 

complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, além 

do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento 

complementar. 

- Aleitamento materno misto ou parcial: quando a criança recebe leite 

materno e outros tipos de leite. 

 

3.1.1 Composição do leite materno 

 

A composição dos elementos minerais presentes no leite materno apresenta 

variabilidade na sua composição e isto torna a avaliação do estado nutricional dos 

lactentes uma tarefa extremamente complicada (BENEMARIYA et al., 1995). Sabe-

se que a composição do leite humano varia conforme o estágio da lactação e 

mesmo entre as nutrizes (YOSHINAGA et al.,1991). 

O leite materno é distribuído em três tipos: colostro, leite de transição e leite 

maduro. O primeiro se caracteriza por ser rico em eletrólitos, proteínas, vitaminas, 

IgA e apresenta baixo teor de gordura e lactose, é secretado logo nos primeiros dias 

pós-parto. O leite de transição apresenta composição intermediária entre o colostro 

e o leite maduro, sua produção se dá de sete a quatorze dias após o parto. O ultimo 

é produzido a partir da primeira quinzena de pós-parto e é rico em gordura e lactose 

(ÁVILA; SALVAGNI, 2009). 

O leite materno é um alimento que também fornece água, é isento de 

contaminação e perfeitamente adaptado ao metabolismo do bebê, além de conter 

fatores da proteção contra infecções e promove o harmonioso vínculo entre mãe e 

filho (BRASIL, 2002). 
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Figura 1. Vantagens do leite materno 

 

Fonte: HOSPITAL SANTA JOANA, 2018. 

3.1.2 Benefícios da amamentação para o recém-nascido 

 

Quando se fala sobre os benefícios ofertados ao recém-nascido pelo ato de 

amamentar são observadas inúmeras vantagens dessa prática para a criança. A 

amamentação é a melhor forma de alimentação, por oferecer meios para um 

crescimento e desenvolvimento adequados. Permite o contato pele a pele entre a 

mãe e recém-nascido, promovendo uma troca de sentimentos e de prazer ao ver 

suas necessidades sendo satisfeitas (MOURA et al., 1999). 

A amamentação natural protege contra infecções comuns em 
crianças como diarreias, doenças respiratórias agudas, otites médias 
e diversas infecções neonatais, diminuindo consideravelmente a 
mortalidade de lactentes. Além dos benefícios nutricionais, 
imunológicos, emocionais e socioeconômicos, o aleitamento materno 
tem benefícios na saúde fonoaudiologia, uma vez que esta 
relacionada ao crescimento e desenvolvimento craniofacial e motor-
oral do recém-nascido (CARVALHO et al., 2006, p. 121-126). 

O leite materno protege contra doenças infecciosas gastrintestinais, 

respiratórias, alérgicas e cardiovasculares, além de promover o crescimento e o 

desenvolvimento cognitivo e motor infantil (BRASIL, 2009). 

 Além de evitar a diarreia, a amamentação também exerce influência 
na gravidade dessa doença. Crianças não amamentadas tem um 
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risco três vezes maior de desidratação e de morrerem por diarreia 
quando comparadas com as amamentadas (VICTORIA et al., 1992, 
.467-475).  

A amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida diminuí o risco de 

alergia a proteína do leite de vaca, de dermatite atópica e de outros tipos de 

alergias, incluído a asma e sibilos recorrentes (VAN ODIJK et al., 2003). 

A amamentação previne mais mortes entre as crianças de menor nível 

socioeconômico. Enquanto para os bebês de mães com maior escolaridade o risco 

de morrerem no primeiro ano de vida era de 3,5 vezes maior em crianças não 

amamentadas, quando comparadas com as amamentadas, para as crianças com 

mães com menor escolaridade, esse risco era de 7,6 vezes maior (OMS, 2000). Mas 

mesmo nos países mais desenvolvidos aleitamento materno previne contra mortes 

infantis. Nos Estados Unidos, por exemplo, calcula-se que o aleitamento materno 

poderia evitar, a cada ano, 720 mortes de crianças menores de um ano (CHEN; 

ROGAN, 2004). 

 No Brasil, em 14 municípios da Grande São Paulo, a estimativa 
média de impacto da amamentação sobre o Coeficiente de 
Mortalidade Infantil foi de 9,3%, com variações entre os municípios 
de 3,6% a 13% (ESCUDER; VENANCIO; PEREIRA, 2003, p. 319-
325).   

Há evidências de que o aleitamento materno contribui para o 

desenvolvimento cognitivo. A maioria dos estudos conclui que as crianças 

amamentadas apresentam vantagens nesse aspecto quando comparadas com as 

não amamentadas, principalmente as com baixo peso de nascimento (ANDERSON; 

JOHNSTONE; REMLEY, 1999). 

 

3.1.3 Benefícios da amamentação para a mãe 

 

A amamentação também resulta em benefícios para a saúde reprodutiva da 

mulher, pois sua prática frequente com mamadas duradouras contribui para 

preservar a saúde materna ao ampliar o espaçamento entre gestações e partos. 

Vantagens para a relação mãe e filho, podem ser reportadas tendo em vista que, 

para amamentar, a mãe adquire o costume de oferecer aconchego á criança, 

promovendo o vínculo afetivo desejável na relação mãe e filho (ALMEIDA, 2004). 

A amamentação também beneficia a saúde da mulher, sendo um fator 

protetor para patologias como o câncer de mama, cânceres ovarianos e fraturas 
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ósseas por osteoporose, proporciona uma involução uterina mais rápida devido a 

liberação de ocitocina, ocasionando menor sangramento uterino pós-parto, o que 

consequentemente colabora para um menor quadro anêmico (BRASIL, 2015). 

As vantagens para a relação mãe e filho podem ser reportadas, tendo em 

vista que ao amamentar a mãe adquire o costume de oferecer aconchego á criança, 

promovendo o vínculo afetivo desejável na relação. Outros ganhos com a 

amamentação incluem a praticidade e a isenção de despesas com substitutos do 

leite materno (CARVALHO et al., 2006). 

 Mulheres que amamentam plenamente, noite e dia, têm 98% de 
proteção contra gravidez durante os primeiros seis meses após o 
parto. Além disso, tem menor risco de desenvolverem câncer de 
mama antes da menopausa, e de ovário em qualquer idade, em 
relação as mulheres que nunca amamentaram. A proteção e maior, 
quanto mais longo for o tempo que a mulher amamentar. O 
aleitamento materno logo após o nascimento do bebê reduz o 
sangramento pós-parto e a involução uterina tornou-se mais rápida, o 
que contribui para que o corpo da mulher volte com maior rapidez a 
forma física anterior (BRASIL, 1995, p. 8). 

O aleitamento materno permite que a mãe fique mais saudável, permite uma 

proteção contra outra gravidez, cortes nos gastos permitindo a compra de melhores 

alimentos para a família, além de proporcionar carinho, amor, afeto, interação mãe-

filho (BRASIL, 1989). 

 

3.1.4 Técnicas de amamentação 

 

Apesar e sucção do bebê ser um ato de reflexo, ele precisa aprender a 

retirar o leite do peito de forma eficiente. Quando o bebê pega a mama 

adequadamente, o que requer uma abertura ampla da boca, abocanhamento não 

apenas do mamilo mas também parte da aréola, forma-se um lacre perfeito entre a 

boca e a mama, garantindo a formação do vácuo, indispensável para que o mamilo 

e a aréola se mantenham dentro da boca do bebê. A língua eleva suas bordas 

laterais e a ponta, formando uma concha que leva o leite até a faringe posterior e 

esôfago, ativando o reflexo de deglutição. A retirada do leite, ordenha, é feita pela 

língua, graças a um movimento peristáltico rítmico da ponta da língua para trás, que 

comprime suavemente o mamilo. Enquanto mama no peito, o bebê respira pelo 

nariz, estabelecendo o padrão normal de respiração nasal (BRASIL, 2009). 
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Figura 2. Pega adequada ou boa pega

 

Fonte: BRASIL, 2009. 

3.1.5 Posições para amamentação 

 

Um dos fatores decisivos para o sucesso da amamentação materna para é 

que haja um bom esvaziamento das mamas, o posicionamento do bebê durante a 

mamada, isso ajuda com o aumento da produção do leite e evita o surgimento de 

fissuras mamilares e infecções mamárias. A prolactina hormônio responsável pela 

produção do leite é regulada pelo estimulo de sucção (LUCAS, 2014). 

 Para que o bebê sugue o seio eficientemente, é necessário estar em 
posição que lhe permita abocanhar, adequadamente, o mamilo e a 
aréola. A mãe pode estar sentada, recostada ou deitada e apoiar a 
mama com a mão, colocando o polegar logo acima da aréola e os 
outros dedos e toda a palma da mão debaixo da mama; o polegar e o 
indicador devem formar a letra C, de modo que o lactente passa 
abocanhar o mamilo e boa parte da aréola (os depósitos de leite 
estão sob a aréola). Não é recomendado pinçar o mamilo entre o 
dedo médio e o indicador (posição de segurar o cigarro). O bebê 
deve estar bem apoiado, com a cabeça e por o corpo alinhados; o 
corpo, bem próximo e voltado para a barriga da mãe (barriga com 
barriga), o queixo tocando o peito e a boca bem aberta, de frete para 
o mamilo (DEPARTAMENTO DE NUTROLOGIA, 2012, p. 22-23). 
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Figura 3. Posições para a amamentação 

 

Fonte: COACH, 2016. 

Figura 4. Posição para amamentação de gêmeos 

 

Fonte: COACH, 2016. 

3.1.6 Principais problemas relacionados à amamentação  

 

O aleitamento materno depende de fatores que podem influir positiva ou 

negativamente no seu sucesso. Alguns desses fatores estão diretamente 

relacionados á mãe, como as características de sua personalidade e sua atitude 

frente à situação de amamentar, ao passo que outros se referem à criança e ao 

ambiente, como por exemplo, as condições de nascimento e o período pós-parto 

havendo, também, fatores circunstanciais, como o trabalho materno e as condições 

habituais de vida (FALEIROS et al., 2006). 

Alguns problemas enfrentados pelas nutrizes durante o aleitamento materno, 

se não forem precocemente tratados e identificados, podem ser importantes causas 

de uma possível interrupção ao aleitamento materno (BRASIL, 2009). 
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 Os problemas mamários estão dentre os principais fatores que 
levam a ocorrência do desmame precoce. O tipo de mamilo tem 
influencia nessa pratica, embora não as impeçam. As intercorrências 
relacionadas á mama puerperal podem ser revertidas com técnicas 
de pega adequadas (OLIVEIRA et al., 2015, p. 20). 

Entre os principais problemas para a amamentação estão o bebê que não 

suga ou tem a sucção fraca; a demora para a descida do leite; mamilos planos ou 

invertidos; ingurgitamento mamário; dor nos mamilos ou mamilos machucados; 

Candidíase; Fenômeno de Raynaud; bloqueio dos ductos lactíferos; Mastite; 

Abscesso mamário; Galactocele; Reflexo anormal de ejeção do leite; Pouco leite 

(BRASIL, 2009). 

         Figura 5. Lesão mamilar por má pega 

  

Fonte: BRASIL, 2009. 

Figura 6. Mastite 

 

Fonte: BRASIL, 2009. 
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Figura 7. Abscesso Mamário 

 

Fonte: BRASIL, 2009. 

3.2 Desmame precoce  

 

De acordo com Parizotto; Zorzi (2008), desmame precoce é definido como 

sendo a interrupção do aleitamento materno antes de o lactente ter completado seis 

meses de vida, independentemente de a decisão ser materna ou não e do motivo da 

interrupção. 

O desmame precoce é definido como a introdução de qualquer tipo 
de alimento na dieta da criança que, até então, se encontrava em 
regime de aleitamento materno exclusivo. Dessa forma denomina-se 
“período de desmame” aquele compreendido entre a introdução 
desse novo aleitamento até a suspensão completa do leite materno 
(PALMA, 1998, p. 53) 

3.2.1 Desmame precoce e suas influências 

 

O desmame precoce é uma realidade no Brasil, apenas 41% dos menores 

de seis meses no conjunto das capitais brasileiras e Distrito Federal estavam sendo 

alimentados exclusivamente pelo leite materno, sendo a duração mediana do 

aleitamento exclusivo de 54,1 dias. A Região Norte foi a que apresentou maior 

prevalência 45,9%, seguida da Centro-oeste 45,0%, Sul com 43,9% e Sudeste 

39,4%, com o Nordeste apresentando a pior situação 37,0% (GIUGLIANI, 2010). 

Considerando a complexidade do fenômeno desmame precoce, ele pode ser 

influenciado por inúmeros fatores, tais como biológicos, histórico-culturais, 
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econômicos-sociais e psíquicos, reconhecendo-se um processo repleto de 

ideologias e determinantes que determinantes que resultam de condições 

inconsciente e concretas de vida (SAMPAIO et al., 2010). 

O desmame precoce sofre influência de variáveis que afetam o 
desmame precoce ou extensão da amamentação podendo ser 
divididas em cinco categorias: a) variáveis demográficas: tipo de 
parto, idade materna, presença paterna na estrutura familiar, 
números de filhos, experiências com amamentação; b) variáveis 
socioeconômicas: renda familiar, escolaridade materna e paterna, 
tipo de trabalho do chefe de família; c) variáveis associadas a 
assistência pré-natal: orientação sobre amamentação, desejo de 
amamentar; d) variáveis relacionadas á assistência pós-natal 
imediata: alojamento conjunto, auxilio dos profissionais de saúde, 
dificuldades iniciais; e) variáveis relacionadas á assistência pós-natal 
tardia (após a alta hospitalar): estresse e ansiedade materna, uso de 
medicamentos pela mãe e pelo bebê, introdução precoce de 
alimentos (CALDEIRA; GOULART, 2000, p. 65-72) 

3.2.2 Causas do desmame precoce 

 

Vários podem ser os fatores apontados como as principais causas do 

desmame precoce, entre eles está à volta ao trabalho das mães após o fim da 

licença maternidade de quatro meses, influências familiares, crença de o leite 

materno não é forte o suficiente para suprir as necessidades do bebê, estética, 

aceitação da sociedade. Há também os fatores clínicos que afetam o aleitamento 

materno, como fissuras, ingurgitamento mamário, mastites, drogas, entre outros 

demais fatores (CAMANO et al., 2005). 

As mães geralmente apresentam noção das vantagens do 
aleitamento materno e referem doenças maternas ou da criança e o 
trabalho fora do lar como problemas pouco frequentes em relação a 
manutenção do aleitamento. Em contrapartida, apontam como 
relevantes, para a efetivação do desmame precoce, os problemas 
relacionados a “falta de leite”, “leite fraco”, problemas mamários e a 
recusa do bebê pegar o peito (ARAÚJO et al., 2008, p.06). 

Dentre os motivos alegados pelas mães para o desmame, estão leite fraco 

ou pouco, intercorrências de mama puerperal, falta de experiência, inadequação 

entre as suas necessidades e as do bebê, interferências externas, ambiguidade 

entre o querer/poder amamentar e entre o fardo/desejo (ALMEIDA; RAMOS, 2003). 

Estudos mostram que o que atrapalha o aleitamento materno é a ausência 

de um modelo para seguir, ou seja, não ter visto outras mulheres amamentarem 

como pratica benéfica e natural; despreparo para o aleitamento materno que pode 

torná-lo uma tarefa difícil e pesada; desconhecimento das causas do choro do bebê, 
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achando que ele só chora de fome; falta de conhecimento sobre aleitamento 

materno e sua importância; preocupação com a estética, medo de as mamas 

ficarem flácidas e caírem; o fato da amamentação se tornar um ato doloroso caso a 

mulher sofra de algum problema mamário como, por exemplo, fissuras e 

ingurgitamento que não foram tratados; desejo materno de retomar as atividades 

fora do lar; impedimento temporário de desempenhar vários papeis ao mesmo 

tempo, de mãe de outros filhos, mulher, dona de casa, profissional, estudante e 

outros; orientações recebidas incorretas; entre outros inúmeros fatores (VINHA, 

1999). 

 A influência do pai foi considerada como um dos principais motivos 
para que a mulher decidisse amamentar e persistisse nessa 
condição, ou seja, o pai contribuiu fortemente para o aumento da 
incidência e prevalência do aleitamento materno, é por isso 
necessário que possua conhecimento sobre a amamentação. Porém, 
tem sido evidenciado que existem dúvidas frequentes, o que 
demostra a importância da intervenção profissional; que a maioria 
das mulheres sente o desejo de amamentar no primeiro trimestre da 
gestação, considerando a influência do pai nesta decisão; e uma 
maior prevalência da amamentação nas mulheres casadas ou 
relacionamento estável, o que nos permite concluir que existe uma 
relação com a presença cotidiana do pai/companheira (SILVA; 
SANTIAGO; LOMONIER, 2012, p. 122-130). 

 

3.3 Importância do profissional de saúde diante o aleitamento materno 

 

Os profissionais de saúde desempenham um papel fundamental na 

assistência á mulher, mãe e nutriz. Para que isso aconteça é essencial que o 

mesmo esteja preparado com conhecimentos atualizados e com habilidades, tanto 

para as práticas em si, quanto para o aconselhamento. Desse jeito o mesmo, estará 

cumprindo com o seu papel de profissional de saúde e também como cidadão, ao 

ajudar com a garantia e assistência no direito que toda criança tem de ser 

amamentada, conforme diz o Estatuto da Criança e o Adolescente (MANGABEIRA, 

2014). 

O enfermeiro, enquanto profissional da saúde, tem uma importante 
participação na promoção do aleitamento materno, e deve estar 
habilitado adequadamente para isso, uma vez que assiste mães no 
pré-natal e nos dois primeiros anos de vida da criança, e está 
continuamente em contado com eles nas comunidades, o que facilita 
e viabiliza a promoção do aleitamento materno de maneira 
intensificada e eficaz com vistas á redução de casos de desmame 
precoce (ALVES, 2010, p. 35-37). 
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A importância do profissional de enfermagem é indiscutível, pois ele tem 

certa autonomia para desenvolver uma melhor assistência voltada ás gestante e 

puérperas, não apenas para diminuir os altos índices de desmame, mas, sobretudo, 

tornar este ato uma experiência saudável e prazerosa. Sendo assim importante que 

o profissional de saúde realize mais visitas domiciliares, não focadas em aspectos 

físicos, a exemplo de verificar a pressão arterial, mas que, próximo a população, crie 

vínculos profissionais/afetivos qualificados, gerador de confiança, para que a 

população sinta-se á vontade e então partilhe suas dificuldades, angústias, medos e 

que estes possam ser superados (BATISTA et al, 2013). 

 

3.4 Licença maternidade e pós retorno ao trabalho 

 

A amamentação exclusiva até os seis meses de idade é recomenda pelo 

Ministério da Saúde enquanto a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) determina 

a licença-maternidade de 120 dias, ou seja, a mulher tem direito ao afastamento do 

trabalho por quatro meses, a partir do 8° mês de gestação. A CLT é uma norma 

legislativa submetida a alguns ajustes durante os últimos anos. Foi instituída pelo 

Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e sancionada pelo presidentes da 

época, Getúlio Vargas, como intuito de regulamentar as relações individuais e 

coletivas de trabalho (MORAIS et al, 2011). 

As mães devem estar cientes dos seus direitos de nutrizes. A 
legislação brasileira prevê uma licença após o parto de até 04 meses 
e 02 intervalos de meia hora cada durantes as horas de trabalho (ou 
opcionalmente saída de 1 hora antes) para que a mãe possa 
amamentar o seu filho até que ele completar 06 meses (GIUGLIANI, 
2000, p. 248). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamentos da Pesquisa 

 

De acordo com os objetivos propostos, considerou-se pertinente o 

desenvolvimento de um estudo exploratório-descritivo de análise quantitativa.  

 Pesquisa quantitativa é aquela utilizada quando se pretende estudar 
a sociedade com base em dados analisados por meio de ferramentas 
estatísticas. Geralmente são aplicados questionários a pessoas 
representativas do grupo social pesquisado. São exemplos de 
analise quantitativa as pesquisas de intenções de votos, realizadas 
por institutos de pesquisa e muito usadas em períodos eleitorais  
(SILVA et al. 2016, p. 30). 

4.2 Local 

 

Foi realizada uma pesquisa em algumas Unidades Básicas de Saúde no qual 

realizam consultas de puericultura, no município de Apucarana-Pr, após autorização 

da autarquia municipal de saúde do município. Apucarana localiza-se no estado do 

Paraná, seus habitantes se chamam apucaranenses. O município se estende por 

558,389 km2 e contava com 120,919 habitantes no último censo. A densidade 

demográfica é de 216,55 habitantes por km2 no território do município, segundo 

informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

O município dispõe somente de um Pronto Atendimento, que esta localizada 

na Rua Clotário Portugal, n° 1755, Centro, fundada em 2012. Além de contar com 29 

Unidades Básicas de Saúde, dentre as quais algumas delas oferecem o atendimento 

de Puericultura, foi dentro dessas unidades a realização dessa pesquisa. A 

Puericultura é a área da saúde que se dedica ao acompanhamento integral do 

processo de desenvolvimento da criança, durante o qual é possível detectar 

precocemente distúrbios como do crescimento estatural, de nutrição e 

neuropsicomotor, antes que cheguem a causar prejuízos irreversíveis. 

O atendimento de Puericultura nas UBSs de Apucarana é realizado pelo 

profissional enfermeiro. Individuais e com hora marcada, as consultas são mensais 

para crianças de até 1ano; entre 1 ano e 2 anos a cada 3 meses; e de 2 a 5 anos a 

cada seis meses. O trabalho foi realizado na zona 02 do município de Apucarana-Pr. 
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           Foram selecionados ainda artigos fazendo uso da rede de computadores 

como ferramenta de acesso a busca nas bases de dados da Scielo, BVS, Goolge 

Acadêmico, além de livros, revistas e teses. 

 

4.3 Participantes da Pesquisa 

 

             Foram adotados critérios para inclusão e exclusão dos participantes da 

pesquisa sendo eles: 

             Critérios de inclusão, mães maiores de 18 anos, alfabetizadas, moradoras 

do município de Apucarana. E mães que tenham filhos com idade igual ou maior de 

6 meses até 2 anos de idade. 

              Critérios de exclusão, participantes que não se enquadraram nos critérios 

de inclusão acima citados, questionários que não foram preenchidos 

completamente, no qual se fez falta alguma informação relevante para a pesquisa. E 

mães que não se sentiram confortáveis com a pesquisa e expressaram esse 

sentimento no momento da aplicação do questionário mesmo após todos os 

esclarecimentos sobre a pesquisa informados.  

 

4.4 Coleta de Dados 

 

              Os dados foram coletados por meio de um questionário objetivo, 

(APÊNDICE B), aplicados para 54 pessoas, sendo elas 44 mães, 07 avós, 02 pais e 

1 babá, 48 deles realizado em um ambiente reservado dentro das Unidade Básicas 

de saúde e 06 deles em visitas domiciliares acompanhadas com um agente 

comunitário de saúde. Após a autorização do Secretário Municipal de Saúde no 

Município de Apucarana – PR, para a coleta dos dados e realização da pesquisa. E 

também após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Faculdade de Apucarana – FAP, segundo a resolução 466/12, sob o parecer de 

número 2.646.120. 

 

4.5 Análises de Dados 

 

              Os dados foram organizados em planilhas do programa: Excel, analisados 

por meio de estatísticas descritivas, e apresentados em forma de Tabela e Gráficos. 



31 

 

4.6 Considerações Éticas 

 

              Após autorização da referida autarquia municipal de saúde (APÊNDICE A), 

o projeto de pesquisa foi submetido á apreciação e aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CETi) da Faculdade de Apucarana (FAP) e a pesquisa teve inicio 

após aprovação do CETi de acordo com a Resolução 466/12, sob parecer de 

número 2.646.120. Ressalta-se que o questionário foi aplicado mediante leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), 

de acordo com a Resolução CNE 466/12 (BRASIL,2012). 
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5 DISCUSSÃO E RESULTADOS  

Para o presente estudo foi elaborado um questionário contendo 10 questões, 

o mesmo foi aplicado para 54 mães ou responsáveis de crianças entre 6 e 24 meses 

de idade, sendo estes maiores de 18 anos, alfabetizados e moradores da cidade de 

Apucarana-PR, no período de maio á agosto de 2018. O número de entrevistados foi 

de forma aleatória, ou seja, conforme o fluxo de cada UBS durante a puericultura ou 

disponibilidade de visitas domiciliares. 

Antes da interação com os entrevistados foram realizados encontros para a 

autorização e apresentação da proposta do trabalho para as equipes de 

profissionais de cada Unidade Básica de Saúde usada para a coleta de dados, 

esses encontros ocorreram entre os meses de maio e junho. 

O levantamento de dados foi realizado através dos resultados obtidos dos 

questionários, que foram aplicados em 06 Unidades Básicas de Saúde no município 

de Apucarana, localizadas na região 02 do município e também no centro, sendo 

elas a Unidade Básica de Saúde Eunice Penharbel localizada no Jardim Sumatra, a 

Unidade Básica de Saúde Maria do Café do Jardim Ponta Grossa, a Unidade Básica 

de Saúde Doutor Takaiti Miyadi no Jardim Dom Romeu Albert, a Unidade Básica de 

Saúde Antônio Sachelli do Jardim Colonial, á Unidade Básica de Saúde Oreste 

Marquito no Jardim Marisol e ainda a Unidade Básica Centro Infantil no Centro. Com 

entrevistados de idades entre 18 á 60 anos,  e contou com 07 avós, 02 pais, 01 babá 

e 44 mães, dos quais se sentiram confortáveis e com conhecimento suficiente sobre 

a causa abordada.  

Tabela 1 - Distribuição das amostras em relação as Unidades Básicas de Saúde 
Participantes 

Unidades Básicas de 

Saúde 

Número de amostras Porcentagem (%) 

Antônio Sachelli 19 35,18% 

Centro Infantil 09 16,66% 

Maria do Café 08 14,82% 

Oreste Marquito 08 14,82% 

Eunice Penharbel 06 11,12% 

Doutor Takaiti Miyadi 04 7,40% 

Total 54 100% 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018.  
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Entre os meses maio e agosto foram aplicados os questionários dos quais 

35,18% dos entrevistados foram da UBS Antônio Sachelli, 16,66% da UBS Centro 

Infantil, 14,82% da UBS Maria do Café, 14,82% da UBS Oreste Marquito, 11,12% da 

UBS Eunice Penharbel e ainda 7,40% da UBS Doutor Takaiti Miyadi. Logo a maioria 

dos questionários foi coletada na UBS Antônio Sachelli no Jardim Colonial e a 

minoria na UBS Doutor Takaiti Miyadi no Dom Romeu Alberti. 

  

Gráfico 1 – Grau de escolaridade dos participantes da pesquisa 

   

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
 

Na questão escolaridade, 45% dos entrevistados possuem o ensino médio 

completo, 22% possuem o ensino fundamental completo, 11% tem o ensino 

fundamental incompleto, 9% possuem o médio incompleto, 7% possuem superior 

incompleto e apenas 6% possuem o ensino superior completo. Nota-se então que o 

grau de escolaridade de maior porcentagem foi o ensino médio completo e o de 

menor foi o ensino superior completo. 

Segundo Damião (2008), em seu estudo sobre a influência da escolaridade 

no aleitamento materno, 45% de seus entrevistados possuem o ensino fundamental 

incompleto, 26,4% possuem o ensino fundamental completo, 22,8% possuem o 

ensino médio completo e cerca de 5,9% possuem o ensino superior completo.  

45%
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22%

11%
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Escolaridade

Ensino médio completo Ensino médio incompleto

Ensino fundamental completo Ensino fundamental incompleto

Ensino superior completo Ensino superior incompleto
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Observa-se então uma divergência no grau de escolaridade entre os 

entrevistados nas duas pesquisas, onde o valor encontrado nesta mostra uma maior 

quantidade de pessoas com o ensino médio completo, logo uma menor 

porcentagem de entrevistados com o ensino fundamental incompleto, há ainda uma 

pequena parte que não concluíram o ensino médio valor não encontrado por Damião 

(2008). 

Segundo Faleiros et al., (2006), no que se refere ao grau de escolaridade 

materna, muitos estudos tem demostrado que esse fator afeta a motivação para o 

amamentar. Em muitos países desenvolvidos, mães com maior grau de instrução 

tendem a amamentar por mais tempo, talvez pela possibilidade de maior acesso a 

informação sobre as vantagens do aleitamento materno. Já países em 

desenvolvimento, as mães de classes menos favorecidas, também menos 

instruídas, frequentemente não casadas, começam o pré-natal mais tarde e, 

consequentemente, se preocupam em decidir sobre a forma do aleitamento também 

mais tarde. 

Gráfico 2 – Resultados da renda familiar dos entrevistados 

   

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Entre os entrevistados 52% possuem uma renda mensal familiar de 01 á 02 

salários mínimos, 28% possuem de até 01 salário mínimo, 18% possuem renda de 

28%

52%

18%

2%

Renda familiar

Até 01 Salário mínimo De 01 á 02 salários De 03 á 04 salários Outro
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03 á 04 salários mínimos e 02% declararam ter outra renda.  Nota-se então que as 

maiorias dos entrevistados passam o mês com cerca de dois salários mínimos, o 

que equivalente á R$ 2.460,60, entre essas famílias algumas declararam ter uma 

renda de cerca de R$ 4.921,20 o dobro arrecadado pela maioria.  

Segundo Araújo et al., (2013), no seu estudo sobre desmame precoce para 

trabalhadoras informais 37% de suas entrevistadas possuem uma renda familiar de 

menos de um salário mínimo e 63% possuem rende entre 1 e 3 salários mínimos.  

Percebe-se então uma diferença nos resultados desta pesquisa em relação 

á citada acima, já que entre as pessoas entrevistadas a maioria possuí renda igual 

ou equivalente a 02 salários mínimos, sem relatos de renda familiar inferior a 01 

salário e ainda temos entrevistados que declaram ter uma renda maior de 03 

salários ultrapassando assim os resultados encontrados na pesquisa de Araújo et 

al., (2013). 

Gráfico 3 - Fatores que levaram a amamentar inicialmente. 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
 

Entre os fatores que deram inicio ao processo de amamentação 46% 

entrevistados relatam ter sido por vontade própria sua, de sua filha ou esposa, 26% 

declararam que foi por recomendações médicas, 24% por vantagens ao bebê e 

cerca de 4% alegaram que foram outros os motivos para o inicio da amamentação. 

Observa-se então que a grande maioria iniciou o processo de aleitamento materno 
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por vontade própria, mais também á quem relatou ser por vantagens ao bebê e 

aqueles que seguiram orientações médicas.   

Segundo Takushi et al., (2008), em seu estudo sobre a motivação para 

amamentar, a maioria das entrevistadas relataram que deram inicio ao processo de 

aleitamento materno exclusivo por ter vantagens direta na saúde do bebê, a sua 

vontade própria ou até mesmo por recomendações médicas, chegando assim a 

conclusão que a maior motivação para o aleitamento estava na saúde do bebê com 

cerca de 73,8% do total de 164 mães entrevistadas. 

Entretanto, no resultado encontrado por essa monografia 46% dos 

entrevistados relatam que o início do processo de amamentação foi por desejo 

próprio de amamentar sem estar diretamente relacionado á saúde do bebê, com 

toda via há uma parcela significativa dos entrevistados que dizem ter iniciado a 

amamentação exclusiva voltada única e exclusivamente para as vantagens que a 

mesma teria a saúde do bebê. 

Levando em conta as respostas sobre quais os fatores que levaram a 

amamentar incialmente, pode-se levantar a questão de o quão bem orientado essas 

mães estão sendo no pré-natal sobre a importância do aleitamento materno 

exclusivo até o período mínimo de 06 meses de vida da criança.  

Gráfico 4 – Opinião dos entrevistados á respeito da duração da amamentação. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

2%

26%

18%
39%

15%

Duração da amamentação

De 00 á 04 meses De 04 á 06 meses De 06 á 12 meses Até 24 meses Outro



37 

 

Vários estudos sugerem que a duração da amamentação na espécie 

humana seja, em média, de dois a três anos, idade em que costuma ocorrer o 

desmame naturalmente (KENNEDY, 2005). Porém, nesta pesquisa 39% dos 

participantes acham que a amamentação deve continuar até o 24° mês de idade, 

26% entre o 4° e o 6° mês de idade, 18% entre o 6° e o 12° mês de idade, 15% 

entre 0 e 4 meses de idade  e 2% declararam ser outra idade fora as opções citadas. 

Observa-se que grande parte dos entrevistados sabe qual é a duração 

correta do aleitamento materno para suas crianças, mais ainda há quem acredite 

que a idade ideal para que se interrompa o aleitamento materno é inferior aos 06 

meses de idade, sem cumprir assim nem mesmo o tempo mínimo de aleitamento 

materno exclusivo estimulado pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial de 

Saúde. 

Gráfico 5 - Opinião dos entrevistados a respeito da inserção de outros alimentos ou 
leites a dieta do bebê. 

   

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Sobre a idade correta para a inserção de outros leites ou alimentos na dieta 

da criança, 65% dos entrevistados diz ser permitida a partir dos 6° mês de vida, 

cerca de 22% diz ser á partir do 4° mês, já 13% dos entrevistados dizem que não há  

idade correta para inserir alimentos á dieta do bebê. Logo a maioria esta correta 

sobre a idade para a inserção de outros alimentos a dieta do bebê, mais ainda a 
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uma porcentagem alarmante que afirma que a idade correta é menor de 06 meses 

ou ainda que não há uma idade correta para o mesmo, o que pode ocasionar danos 

a saúde da criança. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (2000), e o Ministério as Saúde 

recomendam aleitamento materno exclusivo por seis meses e complementado até 

os dois anos ou mais. Não há vantagens em iniciar os alimentos complementares 

antes dos seis meses, podendo inclusive, haver prejuízo á saúde da criança, pois a 

introdução precoce de outros alimentos está associada a maiores números de 

episódios de diarreia, maior números de internações por doenças respiratórias, entre 

outros (BRASIL, 2009).  

Gráfico 6 - Relato de como foi o processo de amamentação

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Os problemas enfrentados pelas nutrizes durante o aleitamento materno, se 

não forem precocemente descobertos e tratados, podem ser importantes causas de 

interrupção ou definir como será o processo de aleitamento (BRASIL, 2009).   

Levando em conta o processo de amamentação, 55% alega que este foi 

tranquilo e sem intercorrências para si mesma, filha ou esposa, já 26% dos 

entrevistados alegam que o processo de amamentação foi doloroso, há ainda 15% 

dos entrevistados que alegam que o processo foi insatisfatório e cerca de 4% diz ter 

sido satisfatório. Então podemos dizer que a maioria dos entrevistos relataram que o 
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processo de amamentação foi tranquilo e até mesmo satisfatório, porém uma parte 

importante desses relataram dor e insatisfação com o ato da amamentação. 

Gráfico 7 - Idade em que houve a interrupção do aleitamento materno exclusivo. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Entre as mães e responsáveis entrevistados, 35% alegam que a 

amamentação foi interrompida antes do bebê completar 03 meses de vida, já 33% 

diz que á interrupção aconteceu com 05 meses de vida, 21% diz ter sido com 04 

meses de vida, 11% diz que a amamentação não foi totalmente interrompida sendo 

assim mista. Podem-se observar duas parcelas significativas nas quais ambas 

desmamaram antes dos 06 meses indicados para um melhor desenvolvimento do 

bebê. Temos também uma parcela que desmamaram seus bebês antes dos 03 

meses, o que causa preocupação em relação à saúde dessas crianças. 

 Ao somarmos notamos que 89% dos entrevistados relatam ter ocorrido o 

desmame total do leite materno com menos de 06 meses e somente 11% mudarão 

para o aleitamento misto que é o recomendado. 

Ferreira et al (2001) diz que 37% das mulheres entrevistadas em sua 

pesquisa sobre o desmame precoce motivos e condutas alimentares adotadas pelas 

mães, desmamaram seus bebês com 01 mês de idade, 26% com cerca de 02 mês, 
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23% com 03 mês e ainda 4% com 04 mês. Há também em sua pesquisa o destaque 

sobre o quanto esse fato é preocupante levando em consideração que é nessa faixa 

etária em que a criança está mais vulnerável á infecções e também a importância do 

vinculo entre mãe e filhos, importante para o desenvolvimento físico e emocional 

dessa criança. 

Por tanto ainda é comum que haja o desmame precoce, levantando mais 

uma vez á importante questão sobre como está sendo feita a orientação entre essas 

mulheres e a informação de seus direitos quanto ao processo de amamentar.  

Gráfico 8 - Motivos para o desmame precoce. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 
 

Araújo et al (2008), diz que geralmente os responsáveis pelos bebês 

possuem noção sobre a importância do aleitamento materno exclusivo até o sexto 

mês de vida para a criança, por conta disso os mesmos relatam doenças maternas 

ou da criança e o trabalho fora do lar como problemas frequentes mesmo que em 

pouca quantidade para o desmame precoce. Em contrapartida, os mesmo apontam 

como um maior problema, e diretamente ligado ao efetivo desmame precoce, o leite 

fraco, a falta de leite, problemas mamários e ate mesmo recusa do bebê ao pegar o 

peito. 

Entre os motivos apontados nesta pesquisa que levaram ao desmame 

precoce, 43% afirma que o desmame foi realizado por leite insuficiente, 22% alega 
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outros motivos para o desmame entre os motivos declarados pelas mães temos 

problemas mamários, a má pega do bebê ao seio causando dor ou ate mesmo 

recusa da criança á pegar o seio materno, 18% diz ser pela volta trabalho, 13% 

afirmam que o desmame foi por vontade própria e ainda 04% dos entrevistados 

dizem que o desmame foi feito por influência familiar. Nota-se então que em grande 

parte dos questionários o motivo de maior incidência para o desmame precoce esta  

relacionada á falta de leite. 

Maranhão et al., (2015), diz que o conhecimento insuficiente e a falta de 

informação das mães a fazem acreditar em mitos e crenças acerca da 

amamentação, tais como a de que o leite materno é fraco, não mata a sede ou é 

insuficiente para atender as demandas da criança.  

É comprovado que não há leite fraco, pois o leite materno previne contra 

doenças, infecções e ate mesmo evita à morte prematura, nos primeiros seis meses 

de vida o leite materno e somente ele é adequado para atender as necessidades 

biológicas do crescimento e desenvolvimento do bebê. 

Segundo Giugliani (2000), o trabalho fora de casa pode ser uma barreira 

para que o período mínimo de seis meses de amamentação exclusiva seja 

alcançado, porém não o impede. Algumas dicas importantes para as mães que 

possuem o desejo de continuar amamentando mesmo após o retorno do trabalho é 

praticar o aleitamento materno exclusivo, evitando assim fórmulas para 

complementar o aleitamento, conhecer a facilidade de retirada e armazenamento do 

leite no local de trabalho (privacidade, geladeira, horários), praticar a ordenha do 

leite (de preferência manualmente) e congelar o leite para o futuro. 
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Gráfico 9 - Modo como foi realizado o processo de desmame 

       

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

O Desmame pode ser orientado por vários profissionais de saúde, entre eles 

há os nutricionistas, os enfermeiros e os médicos, entretanto 61% dos entrevistados 

fizeram o processo de desmame por conta própria, 37% tiveram orientação médica, 

2% alega que foram outros métodos utilizados para o processo de desmame. Por 

isso ainda há um parcela significativa de pessoas que agem por conta própria ao 

que diz respeito ao aleitamento materno, ditando o que julga ser a melhor forma de 

interrompê-lo, apenas uma minoria procura ajuda médica ou de profissionais para 

esse importante processo para a saúde do bebê.  

Nesse sentido, Ferreira et al., (2001) ressalta a importância do enfermeiro 

em desempenhar de forma correta a função educativa, a fim de promover a prática 

da amamentação, prevenir as condições que impedem ou dificultam e tratar 

oportunamente todas as intercorrências que podem resultar em insucesso para o 

aleitamento materno. 
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Gráfico 10 - Substituto do Aleitamento materno exclusivo. 

   

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Como substituto do aleitamento materno exclusivo, 56% dos entrevistados 

substituíram o aleitamento materno exclusivo por fórmulas, 22% por leite de vaca, 

22% por papinhas. Nota-se então o uso predominante de fórmulas como o NAN, 

Aptamil, entre outras como o maior substituto para o aleitamento materno, porem há 

também quem substituiu por leite de vaca e até mesmo papinhas antes do bebê 

completas 06 meses de vida.  

Segundo Brasil (2009), crianças que não são amamentadas exclusivamente 

até os seis meses de vida possuem mais quadros de diarreia, principalmente entre 

as mais pobres, diz também que oferecer chá e água para crianças menores de seis 

meses, pode dobrar o risco de diarreia nos primeiros meses de vida. São em 

maiores números e mais graves os quadros de infecções respiratórias para os que 

não foram devidamente amamentados até o sexto mês de vida, a chance de uma 

criança não amamentada ser internada por pneumonia nos primeiros três meses de 

vida é 61 vezes maior que em crianças amamentadas exclusivamente até esse 

período.  Já as internações por bronquite são cerca de sete vezes maior para 

aquelas que foram amamentadas por menos de 30 dias. A exposição ao leite de 
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vaca nos primeiros dias de vida aumenta o risco para o desenvolvimento de alergias 

do mesmo. Por isso é importante evitar o uso desnecessário de formulas láctea. 
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6 CONCLUSÃO 

O aleitamento materno exclusivo trás inúmeras vantagens para o bebê e 

para a mãe, como o aumento do vinculo entre mãe e filho, protege o bebê de várias 

doenças evitáveis como infecções gastrointestinais, alergias e além de tudo reduz o 

risco de morte neonatal. Já para as mães as vantagens estão em uma forma mais 

rápida de voltar ao peso original antes da gestação, diminuição dos riscos de 

hemorragias no pós-parto, prevenção do câncer de mama, melhor involução uterina, 

entre outros. 

Mães que possuem um maior grau de escolaridade amamentam seus filhos 

por mais tempo do que as menos estudadas, seja por terem maiores acesso a 

informações sobre a importância da amamentação ou por ficarem mais tempo em 

casa, mesmo após o fim de sua licença maternidade. Entre os motivos para o início 

do processo de amamentação a vontade materna de amamentar ainda é um fator 

predominante sobre os outros, ganhando até mesmo das recomendações médicas. 

Mesmo passando por problemas durante o processo de amamentação, 

principalmente nas primeiras semanas onde á um grande número de queixas sobre 

problemas mamários como há má pega do bebê, lesão mamilar, mastite, abscesso 

mamário, entre outros. Grande parte das mulheres ainda descreve o processo de 

amamentar como tranquilo e satisfatório o que mostra á forca de vontade e boa 

orientação recebida pelas mesmas. 

Sabe-se que não há vantagens na inserção de outros alimentos na dieta do 

bebê antes do 6° mês de vida, porém grandes partes dos entrevistados alegam 

terem inserido outros alimentos, leites e água á dieta da criança antes desse 

período. Mesmo sabendo das possíveis complicações que poderiam ser acarretadas 

por isso, como problemas respiratórios ou gastrointestinais, como pneumonia e 

quadros de diarreias mais severos, podendo inclusive levar á internação desses 

bebês. Mais da metade dos entrevistados dizem saber que não deve ser adicionado 

nenhum tipo de alimento ou liquido á dieta do bebê antes do mesmo completar 6 

meses. 

O desmame precoce ainda é uma realidade, mesmo com orientação as 

mães continuam desmamando seus bebês, inclusive 35% dos entrevistados 

desmamaram suas crianças com menos de três meses, entre os motivos para o 

desmame precoce dessas crianças está principalmente na ideia de leite insuficiente, 
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volta ao trabalho, vontade própria e até mesmo influência familiar. Mesmo com a 

comprovação de que não existe leite fraco, pois cada mãe produz o tipo certo de 

leite para o seu bebê. A influência do parceiro e até mesmo da avó do bebê, com 

criticas e opiniões fazem com que a mãe acredite que está na hora de desmamar 

seu bebê, mesmo quando ainda não completou 06 meses de vida.  

Tendo em conta todos os fatores que levaram essas mães a desmamarem 

seus bebês, temos um total porcentual de 89% das crianças que foram 

desmamadas antes do 6º mês de idade, e mesmo os 11% restante não estavam em 

aleitamento materno exclusivo, sendo assim alimentadas com fórmulas, leite de 

vaca e até mesmo papinhas. 

Poucas são as mães que procuram ajuda profissional para que o desmame 

seja feito de forma correta, ou seja, para que haja um substituto ideal para o leite 

materno, suprindo assim as necessidades básicas do bebê. A grande maioria realiza 

o desmame por conta própria, com ajuda de familiares, farmacêuticos, etc. 

Geralmente a orientação médica ou de profissionais de saúde vem em casos 

específicos como em caso de bebês prematuros, com intolerância a lactose de 

fórmulas já abordadas pelas mães, ou seja, em último caso. Entre os substitutos do 

leite materno, as fórmulas, leite de vaca e papinhas são os mais usados. 

Poucas sabem dos seus direitos para amamentarem seus filhos mesmo 

após o fim a licença maternidade, elas desconhecem o direito a dois intervalos de 15 

minutos além do horário de almoço para a amamentação. As mesmas não são 

orientadas no trabalho e nem mesmo nos serviços de saúde em que fazem o pré-

natal, ou a puericultura. São poucas também as mães que conhecem o direito de 

retirar sua licença maternidade no 8° mês de gestação, sendo assim muitas 

aguentam e sofrem caladas os últimos dias antes do parto, em trabalhos muitas 

vezes desgastantes com medo de que o prazo de 120 dias com o seu bebê seja 

diminuído ainda mais. 

Cabe aos profissionais de saúde orientar essas mães ou responsáveis para 

que diminua a incidência de desmame precoce, estes devem estar sempre atentos 

aos medos e dúvidas que possam surgir durante o processo de aleitamento 

materno. Logo, o mesmo deve estar preparado para os possíveis adventos e 

dúvidas que possam surgir, devem estar sempre em contato com essas mães para 

que assim haja realmente uma diminuição do desmame precoce. 
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Vale ressaltar também a importância de orientações dos profissionais de 

saúde para as mães e seus respectivos acompanhantes sobre o aleitamento 

materno, esclarecendo dúvidas como até quando o aleitamento deve ser mantido 

exclusivamente, quando deve ser introduzidos outros alimentos na dieta do bebê, 

entre outras, ainda durante o pré-natal, e não somente após o parto. A visita 

puerperal também é de extrema importância para que o profissional possa avaliar e 

acompanhar de perto como está sendo o processo de amamentação para as novas 

mães. 
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APÊNDICE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Parte 1 

Nome completo (Opcional) _________________________________________ 

Idade _________       Sexo_____________       Naturalidade_______________ 

Escolaridade ________________ Profissão____________________________ 

Endereço (Opcional) ______________________________________________ 

Cidade_____________________ Bairro_______________________________ 

Renda familiar  

(  ) Até 1 salário mínimo ( R$ 1.230,30)                   (  ) De 1 a 2 salários 

(  ) De 3 a 4 salários                                                (  ) Outro ______________              

 

Parte 2 

Quais foram os fatores que levaram a amamentar inicialmente? 

(  ) Recomendações médicas                                   (  ) Recomendações familiar 

(  ) Vantagens para o bebê                                       (  ) Vontade própria 

(  ) Outros______________ 

 

Em sua opinião, até quando o bebe deve ser amamentado? 

(  ) De 0 á 4 meses                                                   (  ) De 4 á 6 meses 

(  ) De 6 á 12 meses                                                 (  ) Até 24 meses 

(  ) Outro _________ 
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Do seu ponto de vista, qual é a idade certa para associar outros alimentos á 

alimentação do bebe? 

(  ) A partir dos 4 meses                                           (  ) Não tem 

(  ) A partir dos 6 meses                                           (  ) Outro_______________ 

 

Como foi o processo de amamentação para você ou para seu familiar? 

(  ) Tranquilo                                                             (  ) Doloroso 

(  ) Satisfatório                                                          (  ) Insatisfatório 

 

Com quantos meses de idade a amamentação foi interrompida? 

(  ) Menos de 3 meses                                             (  ) 4 meses  

(  ) 5 meses                                                              (  ) Acima de 6 meses 

(  ) Ainda não houve interrupção (misto) 

 

Qual (ais) foram os motivos para o desmame? 

 (  ) Volta ao trabalho                                                (  ) Influência Familiar 

(  ) Leite insuficiente                                                 (  ) Vontade própria 

(  ) Uso de medicamentos                                        (  ) Outros__________________ 

 

 

Como foi realizado o processo de desmame? 

(  ) Com orientação médica                                      (  ) Por conta própria 

(  ) Com orientação de familiares                             (  ) Outros_________________   
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A amamentação foi substituída por qual alimento? 

(  ) Fórmulas prontas(NAN, APTAMIL,ETC.)         (  ) Papinhas 

(  ) Leite de vaca                                                     (  ) Outros_________________ 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada Aleitamento materno: 

Causas que Levaram ao Desmame Precoce que faz parte do curso de 

Enfermagem e é orientada pela Enfa Esp. Daniela Cristina Wielevski Teixeira da 

Faculdade de Apucarana - FAP. O objetivo da pesquisa é descobrir quais são as 

principais causas do desmame precoce no município de Apucarana. Para isto a sua 

participação é muito importante, e ela se daria da seguinte forma, um questionário 

objetivo será aplicado para que possa responder e através dele será realizada a 

coleta de dados para a pesquisa. Informamos que poderão ocorrer os seguintes 

riscos, devido á possibilidade de vazamento de informações sobre a mãe e o bebê, 

a Resolução 466/12, lembra que todas as pesquisas oferecem algum risco para os 

participantes, não havendo, portanto, em qualquer hipótese, uma pesquisa sem 

riscos. Porém todos os cuidados necessários serão redobrados para que tal fato não 

ocorra. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados exclusivamente 

para os fins previstos no protocolo, e conduzirei a pesquisa com boas práticas e 

sigilo. Além de risco direto aos profissionais das Unidades Básicas de Saúde, pois 

haverá interação direta com os mesmos sendo que atuam no acompanhamento e 

tratamento das crianças, os mesmos poderão se constranger em algum momento, 

porém serão utilizados artifícios para que tal fato não ocorra, como por exemplo, 

antes das pesquisas o pesquisador se compromete a ir à unidade e se apresentar 

aos profissionais bem como explicar-lhes sobre os objetivos da pesquisa e como a 

mesma se dará e de certa forma criar um vínculo no qual facilite e os envolva no 

processo de pesquisa. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é 

totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo 

desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo 

à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente 

para os fins desta pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Os benefícios 

esperados serão direto a comunidade, pois poderão saber mais sobre as principais 

causas do desmame precoce e qual a incidência do mesmo no município de 

Apucarana. Caso você tenha mais dúvidas ou necessite de maiores 

esclarecimentos,   pode   nos  contatar nos endereços abaixo ou procurar o 
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Comitê de Ética em Pesquisa da FAP, cujo endereço consta deste documento. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma 

delas, devidamente preenchida e assinada entregue a você. 

Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, 

solicitamos que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve 

ser feito por ambos (pelo pesquisador e por você, como sujeito ou responsável 

pelo sujeito de pesquisa) de tal forma a garantir o acesso ao documento 

completo. 

Eu,YYYYYYYYYYYYYYYYYY..(nome por extenso do sujeito de 

pesquisa) declaro que fui devidamente esclarecido e concordo em participar 

VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada pela Prof Enfa Esp. Daniela 

Cristina Wielevski Teixeira. 

_____________________________________ Data: ___/___/____ 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

Eu, Daniela Cristina Wielevski Teixeira declaro que forneci todas as 

informações referentes ao projeto de pesquisa supra-nominado. 

________________________________________ Data:___/___/___ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Eu, Ingrid Beatriz Alves Da Silva declaro que forneci todas as informações 

referentes ao projeto de pesquisa supra-nominado. 

________________________________________ Data:___/___/____ 

Assinatura do pesquisador 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o 

pesquisador, conforme o endereço abaixo: 

Nome: Daniela Cristina Wielevski Teixeira 
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Endereço: Rua Incas n° 700 – Aricanduva – Arapongas – Pr. CEP: 86706-000 

Telefone: (43) 99144-2332 

E-mail: dani.e.rodrigo@hotmail.com 

 

Nome: Ingrid Beatriz Alves Da Silva 

Endereço: Rua Tamoios n° 89 – Apucarana – Pr. CEP: 86812-419 

Telefone: (43) 98805-7245 

E-mail: i.ndi.bia@hotmail.com 

 

Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser 

esclarecida com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CETi-

FAP), no endereço abaixo:  

CETi-FAP 

Faculdade de Apucarana.  

Rua Osvaldo de Oliveira, 600.  

Bloco II, sala 25 da FAP.  

CEP 86811-500. Apucarana-Pr. Tel: (43) 3033-8927 

E-mail: ceti-fap@fap.com.br 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – FOLHA ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 

 


