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1. RESUMO 

A atual conjuntura biopsicossocial nacional favorece o descuido com a saúde           

pública. Por tratar-se de tema intrínseco à saúde social alagoana, o aleitamento            

materno, vem sendo assistido pelas diversas esferas governamentais responsáveis         

por esse segmento. O objetivo do estudo é determinar a frequência e os motivos do               

desmame precoce em nutrizes em um ambulatório de pediatria de Maceió/AL.           

Trata-se de estudo epidemiológico transversal sobre o aleitamento materno e o           

desmame precoce, realizado entre janeiro e maio de 2019, com 67 mães e seus              

filhos atendidos na Pediatria de um Hospital de Maceió. Os dados foram coletados a              

partir de questionários semiestruturados. Cinquenta e seis (83,6%) receberam         

informações sobre aleitamento materno durante a gestação. A informação passada          

para 82,1% foi que o aleitamento materno exclusivo deveria ocorrer até o sexto mês              

pós-parto. O tempo médio de aleitamento materno foi de 15,25 meses, mas            

somente 55,2% praticaram exclusivamente durante ao menos 6 meses. Notou-se          

desarmonia entre conhecimento materno sobre tempo ideal e prevalência dessa          

prática na região. Mesmo que profissionais reconheçam a importância do tema e            

realizem orientação no pré-natal, encontrou-se empecilhos para solução de         

problemas relacionados à orientação, influenciador direto das taxas encontradas. 
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2. ABSTRACT 

The current national biopsychosocial conjuncture favors carelessness with public         

health. Furthermore it is an intrinsic theme to Alagoas social health, breastfeeding            

has been assisted by the various governmental spheres responsible for this           

segment. The objective of the study is to determine the frequency and reasons for              

early weaning in nursing mothers in a pediatric ambulatory in Maceió / AL. This is a                

transversal epidemiological study on breastfeeding and early weaning, accomplished         

between January and May 2019, with 67 mothers, whose children were attended at             

a pediatric ambulatory in Hospital de Maceió. Data were collected from           

semi-structured questionnaires. Fifty six (83.6%) received information about        

breastfeeding during pregnancy. The information passed to 82.1% was that          

exclusive breastfeeding should be until the sixth month postpartum. The mean time            

of breastfeeding was 15.25 months, but only 55.2% practiced exclusively for at least             

6 months. It was observed asymmetry between maternal knowledge about the ideal            

time and the prevalence of this practice in the region. Although professionals            

recognize the importance of the topic and perform orientation in prenatal care,            

difficulties have been encountered to resolve issues related to orientation, which may            

directly reflect the rate found. 

KEY WORDS: Exclusive breastfeeding; Weaning; Guidance;  

 

3. INTRODUÇÃO 

O aleitamento materno constitui um processo fundamental para o desenvolvimento          

e o crescimento adequado do lactente, caracterizado por experiência nutricional          

completa nos primeiros 6 meses de vida. Isto é necessário para maturação            

neuropsicomotora e imunológica, sendo capaz de fortalecer os laços materno          

infantis não somente durante a lactação, mas também após esse período.           

(PASSANHA et al, 2010). 

Há na literatura inúmeras vantagens do aleitamento materno exclusivo (AME) para           

crianças até o sexto mês de vida, já que é a estratégia isolada responsável pela               

maior redução das taxas de morbi-mortalidade infantil, sendo ainda responsável          



 

pelo bem estar físico, mental e psíquico do par mãe-criança, segundo o Ministério             

da Saúde (2013). 

Desse modo, o leite materno oferece o essencial ao lactente, pois não há outro              

alimento capaz de suprir os aspectos nutricionais em sua totalidade, uma vez que             

podem ser encontrados quantidades suficientes de minerais e vitaminas, 7 g/dL de            

lactose, 4,5 g/dL de gorduras, 1,1 g/dL de proteínas e eletrólitos como sódio e              

potássio), possuindo 75 kcal/dL de energia. (PASSANHA et al, 2010). 

Ademais, possui fatores imunológicos importantes como: imunoglobulinas (IgA, IgG,         

IgM), leucócitos, linfócitos T, fator bífido, enquanto o trato gastrointestinal se           

encontra imaturo, juntamente com seu sistema de defesa, é possível observar o            

desenvolvimento de tolerância oral (reduzindo as reações adversas aos alimentos),          

além da instalação de uma microbiota intestinal ideal, evitando a colonização por            

patógenos. (HERING et al., 2017). 

Durante a produção do leite materno, ocorrem mudanças bioquímicas importantes          

em sua composição, pois o colostro possui características nutricionais diferentes          

quando comparado ao leite maduro. O conteúdo de eletrólitos, proteínas, vitaminas           

lipossolúveis, minerais e a concentração de imunoglobulinas no colostro é maior,           

destacando-se a alta concentração de IgA e lactoferrina. Em contrapartida,          

apresenta menos gordura, lactose e vitaminas hidrossolúveis. É um leite “imaturo”,           

comparável a um exsudato plasmático. O colostro é secretado nos primeiros três a             

cinco dias após o parto, enquanto que o leite maduro é produzido a partir da 2ª                

quinzena pós-parto. Essa diferença é explicada diante das necessidades do          

recém-nascido (RN) serem distintas daquelas de um lactente que ao atingir 06            

meses de vida. Não menos importante, nota-se ainda, entre o colostro e a fase do               

leite maduro, o leite de transição, em que começam a ocorrer mudanças            

identificáveis à composição do colostro, sendo melhor evidenciada na presença do           

leite maduro. (BUENO et al., 2013). 

Com isso, o aleitamento materno é um alimento completo, capaz de prevenir            

doenças respiratórias e diarreicas, diminuir alergias, reduzir doenças crônicas         

(cânceres, gastrointestinais, metabólicas e cardiovasculares), oferecer melhor       

desenvolvimento cognitivo e de cavidade oral, propiciando a queda da mortalidade           

infantil.(BUENO et al., 2013). 



 

O aleitamento materno, prática acessível e sem custos adicionais ao núcleo familiar,            

gera ainda benefícios a nutriz. A amamentação ainda na sala de parto contribui para              

dequitação placentária, promove a involução uterina e diminui a hemorragia          

pós-parto. A amenorreia lactacional pode oferecer eficácia anticoncepcional, desde         

que em regime de aleitamento materno exclusivo ou predominante, mães em até 6             

meses pós-parto e ainda em amenorreia. Ocorre ainda redução do risco de            

neoplasias de mama e ovário em função dos níveis de hormônios esteróides            

(estrógeno e progesterona) durante a gestação, regulação de ocitocina e prolactina,           

bem como inibir nova concepção. Como benefício adicional e mútuo, o aleitamento            

materno fortalece os laços afetivos entre mãe e filho, o envolvimento com o pai e os                

familiares, da mesma maneira que estimula a própria prática da amamentação           

(BUENO et al., 2013). 

No entanto, a “epidemia do desmame” ainda é um problema de saúde pública             

frequente nos primeiros 6 meses pós-parto. Algumas das explicações relatadas          

pelas mães que interromperam o aleitamento materno exclusivo antes deste tempo,           

ou seja, realizaram desmame precoce são: secreção láctea insuficiente,         

ingurgitamento mamário, fissuras nos mamilos e mastite. Essas condições são          

beneficiadas pela má pega, posicionamento inadequado ou ainda falta de          

orientação e estímulo a amamentação de mães primíparas, associada ainda a falta            

de apoio familiar, demonstrando que o do aleitamento materno envolve variáveis           

diversas, ocasionando um processo biopsicossocial. Diante disso, muitas mães         

optam por introduzir leites, de origens diversas, na dieta dos filhos. Também são             

usadas as fórmulas industrializadas, mas por serem de difícil acesso para grande            

parte da população, uma vez que seu custo extrapola a renda da família.             

(MARGOTTI et al, 2016). 

As características nutricionais do leite bovino também não são ideais para suprir as             

necessidades do lactente, pois apresentam grandes quantidades de gorduras         

saturadas, enquanto que o leite humano possui lipases, capaz de auxiliar na quebra             

de lipídios. A relação caseína/proteínas do soro no leite de vaca é cerca de 80/20,               

ou seja, ocorre a formação de um coalho mais duro, dificultando a digestão e              

aumentando o tempo de esvaziamento gástrico. A principal proteína do soro do leite             

de vaca é a betalactoglobulina, extremamente alergênica, assim como a caseína,           



 

que podem contribuir para o desenvolvimento de intolerância à lactose, por           

exemplo. Já o leite materno possui alfalactoalbumina humana como principal          

proteína, com potencial alergênico nulo, responsável pelo desenvolvimento        

neuropsicomotor do lactente durante os primeiros seis meses de vida. Além do            

mais, o leite de vaca possui carga proteica três vezes superior ao leite materno,              

viabilizando potencial nefrotóxico ao organismo do RN. (FERREIRA et al.,2014). 

Para que não haja desmame precoce e o leite bovino não se torne opção imediata e                

viável para isto, os profissionais da saúde devem instruir as gestantes,           

companheiros e familiares desde o pré-natal, a fim de garantir a amamentação da             

melhor forma possível no período do puerpério e pós-parto, garantindo experiência           

positiva para mãe e sua criança, tal como menores taxas de abandono materno do              

aleitamento exclusivo antes dos seis meses. 

Entretanto, muitos profissionais da saúde, quando em contato com gestantes no           

pré-natal, realizam as orientações de modo incerto ou até mesmo não as orientam             

sobre a amamentação, quando seria fundamental a informação sobre o tema a fim             

de contribuir para redução dos índices de morbimortalidade infantil no Brasil. Nesse            

contexto, em 2013, criou-se a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, programa           

incentivador do aleitamento materno no país, contribuindo para aumento de taxas           

qualitativas e quantitativas do aleitamento materno. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,         

2015). 

Uma análise do perfil epidemiológico do aleitamento materno exclusivo nos seis           

primeiros meses de vida do lactente, mostra que a prevalência total no Brasil gira              

em torno de 9,3%, sendo a região Norte a que possui o maior índice, que é 10,1% e                  

a região Nordeste, o menor índice 8,4%. Já o perfil epidemiológico do aleitamento             

materno no primeiro ano trouxe o Brasil com uma prevalência de 45,5% e             

novamente a região Norte com o maior índice, sendo este de 63,1%. No entanto, os               

menores índices ficaram a cargo das regiões Sudeste e Sul, empatadas em 37,9%.             

(DATASUS, 2008). 

Esses registros delimitam o perfil antropológico das populações do Norte do país,            

que lideram os maiores índices de aleitamento materno exclusivo no primeiro ano,            

pois o perfil social daquelas populações, muitas de origem indígenas, favorecem o            

hábito cultural dessa prática, ato bastante difundido no meio. Já nas regiões Sul e              



 

Sudeste, por possuírem um maior índice de empregabilidade da mulher no mercado            

de trabalho, em função dos processos de urbanização regional, proporciona menor           

tempo da mãe com o filho, induzindo a redução do aleitamento exclusivo,            

juntamente com dieta complementar ao leite materno. A análise epidemiológica da           

cidade de Maceió-AL aponta prevalência de 10,6% no aleitamento exclusivo aos           

seis meses e 44,5% no aleitamento até os 365 dias após o parto. (DATASUS,              

2008). 

Aleitamento materno é fundamental para o crescimento infantil, redução na          

incidência de alergias e forte modulador do sistema imunológico. É uma prática            

presente na história da humanidade que atravessou diversas culturas até ter seu            

reconhecimento científico consolidado. Atualmente está inserido em diversas        

práticas na política pública com o objetivo de mostrar os benefícios do leite materno              

frente a outros alimentos. (BUENO, 2013). 

O embate atual é devido a diversidade de condutas intimamente ligadas a            

processos culturais, industriais e circunstanciais que fragilizam o conhecimento         

teórico acerca da amamentação. (CALVALCANTI et al, 2015). 

Inúmeros fatores são abordados nos trabalhos científicos, como idade,         

escolaridade, renda familiar, emprego, tipo de parto e orientações no pré-natal que            

influenciam no aleitamento materno exclusivo. No Brasil é evidente o aumento das            

taxas de amamentação, ainda com duração aquém da ideal. A duração da            

amamentação exclusiva é de 1,4 meses e da amamentação complementada de 14            

meses. Menos de 10% conseguem manter o aleitamento materno exclusivo até os 6             

meses. (OMS, 2018). 

É importante observar a heterogeneidade entre as regiões e capitais brasileiras. A            

região norte apresentou maior prevalência na amamentação (45,9%) enquanto a          

região nordeste teve a pior situação (37%). (MARGOTTI et al, 2016). 

No cenário internacional a situação não sofre tantas mudanças, diversos trabalhos           

abordaram fatores que poderiam elevar o risco do desmame precoce, dentre eles,            

introduzir alimentos sólidos precocemente como uma prática cultural,        

desconhecimento sobre os benefícios da amamentação e idade materna < 20 anos.            

(ZIELINSKA et al, 2018). 



 

Com isso, nota-se que é necessário o maior trabalho sobre o tema, conscientizando             

mulheres, parceiros e familiares, na cidade de Maceió, para que atinjam os índices             

indicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e assim, seja possível a            

modificação do atual cenário da saúde pública local. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

● Determinar a frequência e os motivos do desmame precoce em nutrizes            

em um ambulatório de pediatria de Maceió/AL. 

 

4.2 Objetivos específicos 

● Traçar o perfil epidemiológico das puérperas e dos recém-nascidos no          

período investigado. 

● Identificar as principais causas do desmame precoce durante os seis          

primeiros meses do pós-parto. 

● Pesquisar quais alimentos foram introduzidos como complemento nesse        

período e o porquê desta escolha. 

● Analisar se as mães tiveram orientações sobre amamentação exclusiva         

no período do pré-natal e/ ou durante os seis primeiros meses do            

pós-parto com os diversos profissionais da saúde (Ginecologistas,        

Obstetras, Enfermeiros, Técnicos, etc). 

● Identificar e relacionar as principais morbidades materno infantis do         

período com o desmame precoce. 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal sobre o aleitamento materno          

exclusivo e o desmame precoce, mediante preenchimento de um questionário          

contendo informações sobre o tema. Todas as questões abordadas estão descritas           

no questionário anexado a este trabalho. Amostra por conveniência, composta por           

67 crianças e suas mães, respeitando os critérios de inclusão e exclusão. Diante             

disso, as mães concordaram com a pesquisa, através de assinatura do Termo de             



 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme resolução 196/96. Possuíam o          

direito à interrupção do estudo a qualquer momento, o sigilo sobre o mesmo e a               

orientação e encaminhamentos para profissionais da área, quando necessários. O          

estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas, número do parecer            

3.044.643 do Centro Universitário Tiradentes, também em anexo ao trabalho. 

Utilizou-se um questionário semiestruturado desenvolvido pelos pesquisadores       

como ferramenta para a coleta dos dados, com o objetivo de investigar o             

conhecimento e as práticas adotadas pelas mães a respeito do aleitamento           

materno, preenchido em um único momento pelos pesquisadores que entrevistaram          

as mães após consulta ambulatorial de seus filhos no setor da Pediatria do Hospital              

do Açúcar. 

No presente estudo, construiu-se o banco de dados a partir das variáveis de             

interesse foram ter recebido ou não orientação sobre aleitamento materno, ter           

recebido ou não orientação sobre a duração do aleitamento materno, o profissional            

o qual a realizou, uso de medicamentos da gravidez, uso de drogas lícitas/ilícitas             

durante a gestação e informações sobre antecedentes obstétricos e gestacionais.          

Foram analisados ainda informações sobre os recém-nascidos, como sexo, idade,          

tipo de parto, idade gestacional ao nascimento, medidas antropométricas, peso,          

comprimento, se a criança apresentou doença crônica diagnosticada pelo pediatra,          

se a criança fez uso de medicamentos durante o período do aleitamento materno             

exclusivo, se o trabalho influenciou na amamentação, se fez uso de álcool ou             

drogas no período de aleitamento materno exclusivo, por quanto tempo foi o            

aleitamento materno, em qual mês parou o aleitamento materno exclusivo, por que            

parou de amamentar com exclusividade, qual o primeiro alimento que deu para            

criança, quais os alimentos que complementou na dieta para o desmame, o que             

está fornecendo para a criança no atual momento. 

5.1 Critério de inclusão 

● Mães cujos filhos têm a idade entre 6 meses e 10 anos. 

5.2 Critérios de exclusão 

● Mães encaminhadas de serviços localizados fora de Maceió. 

● Paciente com malformações congênitas. 

● Paciente portador de doenças infectocontagiosas. 



 

● Paciente portador de alguma doença congênita. 

5.3 Análise dos dados 

Os dados foram digitados e analisados com o auxílio do Microsoft Excel®, versão             

2016, por meio de estatística descritiva. Foram calculadas frequências absolutas e           

percentuais dos dados apresentados, assim como da média das variáveis. 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1 Análise do perfil das Mães 

Foram selecionadas 67 mães, juntamente com seus filhos para a pesquisa,           

atendendo aos critérios supracitados. Todos os dados das mães encontram-se          

expostos na Tabela 1. A população do estudo caracterizou-se por ser jovem, na             

amostra geral, a idade média das mães avaliadas foi de 28,32 anos. A taxa de mães                

que receberam informações sobre o aleitamento materno durante a gestação foi de            

83,6%. Cinquenta e cinco (82,1%) das mães relataram que a informação passada            

foi que a amamentação deveria ser exclusiva até o sexto mês do pós-parto. Entre as               

mães orientadas, as orientações foram transmitidas principalmente pelos        

Ginecologista/Obstetra, 32 (57,1%), seguido de 11 (19,6%) pelo Pediatra, 10          

(17,9%) pelo Enfermeiro, já as 3 (5,4%) restantes não se recordam ou não             

souberam informar. Dezenove (28,4%) utilizaram de medicamentos durante a         

gravidez e apenas três (4,5%) usaram drogas lícitas ou ilícitas durante a gestação.             

Treze (19,4%) das mães entrevistadas eram primigestas, enquanto que cinquenta e           

quatro (80,6%) eram secundigestas ou multigestas. Treze (19,4%) das mães          

fizeram uso de medicamentos durante o período do aleitamento materno exclusivo e            

cinco (7,5%) fizeram uso de drogas ilícitas /lícitas durante o aleitamento materno            

exclusivo. Cinquenta (74,6%) das mães afirmaram que o trabalho não influenciou na            

amamentação, enquanto que dezessete (25,4%) relatou o trabalho como fator          

influente sobre a amamentação. 

 

 

 



 

 

Tabela 1. Perfil das nutrizes. Maceió, Alagoas, Brasil, 2019. 

Variáveis N % 

Idade 

15 a 19 3 5,4% 

20 a 35 53 78,2% 

36 a 42 11 16,4% 

Orientações sobre Aleitamento Materno 

Sim 56 83,6% 

Não 11 16,4% 

Orientação sobre AME até o sexto mês pós-parto 

Sim 55 82,1% 

Não 12 17,9% 

Profissional que fez a orientação 

Ginecologista/Obstetra 32 57,1% 

Pediatra 11 19,6% 

Enfermeiro 10 17,9% 

Não sabe informar/não 
lembra 

3 5,4% 

Uso de medicamentos durante a gestação 

Sim 19 28,4% 

Não 48 71,6% 

Uso de drogas lícitas/ilícitas durante a gestação 

Sim 3 5,4% 

Não 64 94,6% 



 

Antecedentes Gestacionais 

Primigesta 13 19,4% 

Secundigesta 26 38,8% 

Multigesta 28 41,8% 

Uso de medicamentos durante o período de aleitamento materno exclusivo 

Sim 13 19,4% 

Não 54 80,6% 

Uso de drogas lícitas/ilícitas durante o período de aleitamento materno exclusivo 

Sim 5 7,5% 

Não 62 92,5% 

Influência do trabalho na amamentação 

Sim 17 25,4% 

Não 50 74,6% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

6.2 Análise do perfil dos Recém-Nascidos 

Os dados das crianças encontram-se na tabela 2. Foram selecionados 67           

recém-nascidos e suas características são descritas a seguir: 38 (56,7%) da           

população do estudo caracterizou-se por ser do sexo masculino. Na amostra geral,            

as crianças possuíam idade média de 5 anos no momento da entrevista. Trinta e              

quatro (50,7%) nasceram de parto cesáreo, enquanto que trinta e três (49,3%)            

nasceram de parto normal. Com relação a idade gestacional, 59 (88,1%) das            

crianças nasceram de gestação a termo, 2 (2,9%) de gestação pré-termo e 6 (9%)              

de gestação pós-termo. O peso variou de 2,1 a 5 Kg, sendo encontrado o valor               

médio de 3,35 Kg. No que concerne a estatura, variou de 37 a 53 cm, apresentando                

uma média de 48,51 cm. A taxa de crianças com doenças crônicas diagnosticadas             

pelo pediatra foi de 11,9%. O tempo médio de aleitamento materno foi de 15,25              

meses, foram ainda divididos nas seguintes categorias: não amamentou (4,5%); < 6            



 

meses (25,4%); 6 meses (7,5%); 7-12 meses (13,4%); 12-24 meses (22,4%); e > 24              

meses (26,9%). No que se refere ao aleitamento materno exclusivo (AME), a média             

do AME foi de 3,5 meses. Foram ainda divididos nas seguintes categorias: não             

amamentou (4,5%); < 6 meses (40,3%); 6 meses (43,3%); > 6 meses (11,9%). Entre              

as crianças que o AME foi interrompido antes dos 6 meses, os motivos relatados              

que levaram a sua parada foram: trabalho (46,7%), “sem leite” (20%), optou por não              

fazer (10%), problemas pessoais da mãe (6,7%), introdução precoce de alimentos           

por “percepção” de fome do RN (6,7%), cansaço (3,3%), orientação da mãe por             

terceiros (3,3%) e “percepção” de sede do RN (3,3%). Entre os primeiros alimentos             

que cada criança recebeu, 23,9% receberam frutas, 16,4% fórmulas infantis, 10,4%           

papas, 7,5% suco, 6% alimentação familiar, 7,5% sopa, 6% leite, 4,5% cereal            

infantil, 4,5% danone, 1,4% verdura, 3% mamadeira, 3% bolacha e purê 1,4%. Com             

relação aos alimentos que complementou para o desmame: 37,3% utilizou          

alimentos em geral; 26,9% frutas; 6% verduras; papa 7,5%; leite 4,5%; 3% sopa; 3%              

cereal infantil; 1,5% fórmula infantil; 1,5% sucos; 4,5% não amamentaram; e 4,5%            

ainda não realizou o desmame. Por fim, foi pesquisado ainda a dieta atual da              

criança: Sessenta e três (94%) encontram-se em dieta adequada para idade,           

enquanto que para uso de papa, fórmula infantil, aleitamento complementado e           

aleitamento materno exclusivo estão 1,5% dos entrevistados para cada uma dessas           

possibilidades. 

Tabela 2. Perfil dos lactentes. Maceió, Alagoas, Brasil, 2019. 

Variáveis N % 

Sexo 

Masculino 38 56,7% 

Feminino 29 43,3% 

Via de Parto 

Normal 33 49,3% 

Cesárea 34 50,7% 

Idade Gestacional ao Nascer 



 

A termo 59 88,1% 

Pré-termo 2 1,1% 

Pós-termo 6 10,8% 

Crianças com doenças crônicas diagnosticadas pelo pediatra 

Sim 11 11,9% 

Não 59 88,1% 

Tempo Médio de Aleitamento Materno 

Não amamentou 3 4,5% 

< 6 meses 17 25,4% 

6 meses 5 7,5% 

7 a 12 meses 9 13,4% 

12 a 24 meses 15 22,4% 

> 24 meses 18 26,9% 

Tempo de Aleitamento Materno Exclusivo 

Não amamentou 3 4,5% 

< 6 meses 27 40,3% 

6 meses 29 43,3% 

> 6 meses 8 11,9% 

Motivos de interrupção do Aleitamento Materno Exclusivo antes dos 6 meses 

Trabalho 14 46,7% 

“Sem leite” 6 20% 

Opção da mãe em não 
fazer 

3 10% 

Problemas pessoais da 
mãe 

2 6,7% 



 

Percepção de “fome” pela 
mãe 

2 6,7% 

Percepção de “sede” pela 
mãe 

1 3,3% 

Cansaço 1 3,3% 

Orientação de terceiros 1 3,3% 

Primeiro alimento que cada criança recebeu 

Fruta 16 23,9% 

Fórmula Infantil 11 16,4% 

Papinha 7 10,4% 

Suco 5 7,5% 

Alimentação Familiar 4 6% 

Sopa 5 7,5% 

Leite 4 6% 

Mamadeira 2 3% 

Cereal Infantil 3 4,5% 

Danone 3 4,5% 

Ainda em AME 3 4,5% 

Verdura 1 1,4% 

Purê 1 1,4% 

Bolacha 2 3% 

Alimentos utilizados após desmame 

Alimentos em geral 25 37,2% 

Frutas 18 26,8% 

Verdura 4 6% 



 

Não amamentou 3 4,5% 

Leite 3 4,5% 

Papa 5 7,5% 

Ainda não fez o desmame 3 4,5% 

Cereal Infantil 2 3% 

Suco 1 1,5% 

Fórmula Infantil 1 1,5% 

Sopa 2 3% 

Dieta Atual das Crianças 

Adequada para Idade 63 94% 

Papa 1 1,5% 

AM complementado 1 1,5% 

Fórmula Infantil 1 1,5% 

AM exclusivo 1 1,5% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

7. DISCUSSÃO 

Considerando o grande número de estudos sobre amamentação na população          

mundial e no Brasil, os achados referentes à prevalência do aleitamento materno            

exclusivo também foram comparados com dados da literatura de outros países.           

Uma limitação do estudo foi utilizar amostra de conveniência. Assim, os resultados            

da amostra não podem ser generalizados para a população nacional.  

Desse modo, dividiu-se os perfis para melhor análise e interpretação de dados. O             

perfil da mãe se concentrou em fatores relacionados ao desmame precoce,           

enquanto o perfil da criança focou em categorizar elementos alimentares e           

obstétricos, bem como a repercussão destes na amamentação. 



 

A partir disso, observou mães com média de idade de 28,32 anos. Entre as 67               

mães, 55 (82,1%) das mães foram orientadas sobre o aleitamento materno           

exclusivo até o sexto mês pós-parto. Estas informações foram transmitidas          

principalmente por ginecologistas/obstetras e pelo pediatra. No Brasil, a prevalência          

do AME em menores de seis meses, inicialmente 2,9% em 1986, subiu para 37,1%,              

marcada por elevações importantes até 2006 e conservação em 2013,          

apresentando prevalência de 36,6%. (BOCOLLINI et al, 2017). 

Por mais que seja reconhecida a importância do aleitamento materno pelos           

profissionais de saúde e as orientações ou esclarecimento sejam ofertados durante           

o pré-natal, foram encontrados empecilhos variados para soluções de problemas          

relacionados à orientação das mães, motivo que pode influir de forma direta nos             

dados de AME encontrado. A manutenção do AME até os seis meses de vida da               

criança apesar de ser fundamental, encontra obstáculos, seja por questões          

culturais, acomodação ou falta de orientação. 

O estudo revelou que mães multíparas conduziram de forma diferente o aleitamento            

materno de cada filho, apresentando maior facilidade para realizar o AME de uma             

criança quando comparada a outra da mesma prole.  

Em nossa realidade, foi observado que 55,2% das crianças estiveram sob o regime             

de aleitamento materno exclusivo por pelo menos 6 meses, número superior ao da             

média nacional, e 25,4% de todas as mães afirmaram que o trabalho influenciou na              

amamentação. No cenário nacional, há um crescente aumento da taxa de           

amamentação nas diversas regiões, com uma duração média de 1,4 ao mês (OMS,             

2018). Os fatores identificados capazes de ocasionar o desmame precoce          

assemelham-se aos grandes estudos sobre o tema, guardadas as devidas          

proporções.  

Entre as crianças que o AME foi interrompido antes dos 6 meses, o principal motivo               

relatado pelas mães foi o trabalho (46,7%), grande responsável, em décadas           

passadas, pela “epidemia do desmame”, em função dos processos desenfreados de           

urbanização, da maior atuação e inserção da mulher no mercado de trabalho, tal             

como propaganda e marketing de leites industrializados em todo o mundo, sendo            

muitas vezes orientados através de terceiros ou familiares. A percepção desse           

cenário permitiu, em 1981, com que o Brasil criasse o Programa Nacional de             



 

Aleitamento Materno (PNAM), marcado por ações em prol do aleitamento materno           

do ponto de vista educacional e científico. (BOCOLLINI et al, 2017). 

Também foram encontrados como fatores para o desmame precoce: “sem leite”           

(20%), opção da mãe por não fazer (10%), problemas pessoais da mãe (6,7%),             

introdução precoce de alimentos por “percepção” de fome do RN (6,7%), cansaço            

(3,3%), orientação da mãe por terceiros (3,3%) e “percepção” de sede do RN             

(3,3%).  

Estudos prévios constataram um aumento da duração do aleitamento materno indo           

de 2,5 ao mês em 1995 a 14 meses em 2006 envolvendo as capitais brasileiras.               

Esse número vai de encontro ao observado no estudo, uma vez que o tempo médio               

de aleitamento materno foi de 15,25 meses, variando desde crianças que nunca            

estiveram sob regime de aleitamento materno, ou seja, 0 meses até crianças que             

amamentaram até os 5 anos de idade. Esses dados se apresentam como reflexo de              

políticas públicas efetivas na saúde da população. (BOCOLLINI et al, 2017).  

No cenário mundial as taxas de aleitamento materno exclusivo variam de acordo            

com a região geográfica. Na região europeia, a prevalência de AME variou de             

6-66% nas crianças menores de 4 meses em treze países. Apenas três            

apresentaram taxa de AME superior a 50% em crianças menores de 4 meses. O              

Quirguistão apresentou a maior taxa (66%), enquanto que o menor índice foi            

encontrado na Bulgária (6%). (BOSI et al, 2016). 

O perfil da criança, no presente estudo, caracterizou-se por regime de           

amamentação complementada ou exclusiva. Foi notado preferência por frutas como          

primeiro alimento oferecido a criança, assim como na dieta usada após o desmame.             

Entre as onze (11,9%) crianças que apresentaram doença crônica diagnosticada          

pelo pediatra, nenhuma manifestou reações alérgicas. Em nossa pesquisa, nenhum          

problema de crescimento e desenvolvimento foi evidenciado, independente do modo          

de aleitamento materno. Com relação aos antecedentes obstétricos e gestacionais,          

a via de parto preferencial foi a cesariana (50,7%) e gestação a termo (88,1%)              

prevaleceu sobre a demais. A cesariana é o principal fator de risco associado a não               

amamentação na primeira hora de vida, devido a rotina de cuidados pós-operatórios            

que retardam o cuidado entre mãe e filho no período pós-parto. Além disso nutrizes              

submetidas a cesarianas estariam menos propícias a amamentar, em função do           



 

esgotamento físico e psicológico inerente ao procedimento. Isto acarreta atraso na           

produção lática com posterior dificuldade da amamentação. Em relação aos fatores           

infantis, a prematuridade e o baixo peso ao nascer comportam-se como obstáculos            

ao aleitamento materno, que por sua vez, levam ao desmame precoce. A            

necessidade de cuidados especiais, nestes casos, pode justificar esse desenlace.          

(ESTEVES et al, 2014). 

  

8. CONCLUSÃO 

Notou-se desarmonia entre o conhecimento das mães frente ao tempo ideal de AME             

e a prevalência dessa prática na região, apesar de que 82,1% das mães receberam              

informações sobre o aleitamento materno exclusivo durante a gestação, embora          

55,2% fez o AME por pelo menos 6 meses. Por mais que seja reconhecida a               

importância do aleitamento materno pelos profissionais de saúde e as orientações           

ou esclarecimento sejam ofertados durante o pré-natal, foram encontrados         

empecilhos variados para soluções de problemas relacionados à orientação das          

mães, motivo que pode influir de forma direta nos dados de AME encontrado. A              

manutenção do AME até os seis meses de vida da criança apesar de ser              

fundamental, encontra obstáculos, seja por questões culturais, acomodação ou falta          

de orientação. A média do AME foi de 3,5 meses e o trabalho (46,7%) foi o principal                 

motivo para desmame precoce. Estímulos as campanhas e orientação contínua se           

fazem necessários, incentivando a prática de maneira contínua a fim de que se             

obtenha melhores índices qualitativos e quantitativos da prática de AME.          

Acreditamos que o trabalho permitiu delinear um perfil epidemiológico sobre a           

interrupção do AME regional, podendo contribuir para políticas públicas posteriores          

relacionadas a essa prática de acordo com a realidade local. 
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10. ANEXOS 

ANEXO A - Questionário utilizado neste estudo. 

Protocolo Clínico 

INFORMAÇÕES GERAIS DA MÃE: 

Nome: 

Endereço: 

Bairro de Origem de Maceió: 

Telefone fixo para contato: ( )_____________Telefone Celular: ( )___________         

E-mail (Se possuir): 

Etnia: Idade: Gênero: 

SE RECEBEU INFORMAÇÕES ACERCA DO ALEITAMENTO MATERNO       

EXCLUSIVO: Recebeu informações sobre o aleitamento durante a gestação? ( )           

SIM ( ) NÃO 

Se SIM, a informação passada foi que a amamentação deveria ser exclusiva até o              

sexto mês do pós- parto? 

( ) SIM ( ) NÃO, QUAL? POR QUE PERÍODO? 

Se SIM, qual profissional fez a instrução: Enfermeiro ( ) Médico GO ( ) Téc. de                

Enfermagem ( ) Outros Profissionais ( ) Se SIM, qual? 

MEDICAMENTOS DURANTE A GRAVIDEZ: 

Fez o uso de medicamentos durante a gravidez? ( ) SIM ( ) NÃO Se sim, quais: 

SE FEZ USO DE DROGAS LÍCITAS/ILÍCITAS DURANTE A GESTAÇÃO: NÃO FEZ           

USO ( ) ÁLCOOL ( ) DROGAS ILÍCITAS ( ) 



 

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS E GESTACIONAIS:      

[Gestação (G), Parto (P), Aborto (A),Normal (N), Cesária (c), Fórceps (F),           

Nenhum(0)] G( )P( )A( )N( )C( )F( )0( ) 

) 

É Fumante? ( ) SIM ( ) NÃO. Se SIM, quantos cigarros por dia geralmente? ( ) 

SE FEZ O USO DE DROGAS ILÍCITAS, QUAIS? ( 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O RECÉM-NASCIDO (RN): Sexo: Data de Nascimento:         

Parto: 

Idade Gestacional do Nascimento?  

Medidas Antropométricas:  

Peso ( )  Perímetro Encefálico ( ) 

Perímetro Torácico ( ) 

Semanas( ) ( ) Pré-Termo ( ) Comprimento ( ) Termo ( ) Pós-Termo ( ) Criança                 

Apresentou Doença Crônica Diagnosticada pelo Pediatra? ( 

Se SIM, qual(quais) Doença(s)? ( 

Fez Uso de Medicamentos na Criança Durante o Período do Aleitamento           

MaternoExclusivo? ( ) SIM ( ) NÃO Se SIM, qual(is) Medicamento(s)? ( ) 

Fez Uso de Medicamentos Durante o Período do Aleitamento MaternoExclusivo? ( )            

SIM ( ) NÃO Se SIM, qual(is):( ) 

O trabalho influenciou na amamentação? Sim ( ) Não ( ) 

Se sim, porque? 

Fez Uso de Álcool ou Drogas no Período do Aleitamento Materno Exclusivo? ( )              

Álcool ( ) Drogas, Quais? ( 

Fumou Cigarros/Charutos Durante o Aleitamento Exclusivo? ( ) SIM ( Se SIM,            

quantos/dia: ( ) 

Por quanto tempo foi o aleitamento materno? ( 

SE NÃO: 

Em qual Mês parou de Amamentar só com o Leite Materno? Por que parou de               

Amamentar com Exclusividade?  

Qual o Primeiro Alimento que deu para a Criança?  



 

Quais os Alimentos que Complementou na dieta para o Desmame? ( O que está              

Fornecendo para a Criança no Atual Momento? 

 

 

 

 

ANEXO B - Parecer 3.044. 643 do Comitê de Ética em Pesquisas do Centro 

Universitário Tiradentes



 



 



 

  

 

 


