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RESUMO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza o incentivo do aleitamento 

materno exclusivo até os 6 meses, a fim do leite materno ser reconhecido como o 

melhor alimento para os bebês e que as mães se sintam capazes de alimentá-los. 

Objetivo: Analisar o conhecimento de mães, com filhos entre 0 e 6 anos, sobre 

aleitamento materno. Método: Foi aplicado um questionário individual a 50 mães com 

filhos na idade de 0 a 6 anos, de uma escola particular da região sul da cidade de São 

Paulo. Resultados Preliminares: O estudo mostra que 96% das mães receberam 

orientação sobre o aleitamento materno, 36% foram orientadas pelo médico obstetra. 

Quanto ao local no qual receberam as orientações, verificou-se que o centro de saúde 

corresponde a 42%. Durante a gestação, as mães afirmaram que foram orientadas 

quanto ás dificuldades durante a amamentação (44%).  

 

INTRODUÇÃO 

 Até os seis meses de vida, o leite materno supre as necessidades proteicas e 

calóricas do bebê, não havendo necessidade de complementação. O apoio individual 

as nutrizes podem contribuir evitando a introdução precoce de outros alimentos1.  

O favorecimento do desmame precoce, está relacionado a frequência do uso 

de chupetas e mamadeiras, uma vez que essas mães desconhecem a negatividade 

dessa prática e os danos que podem causar à saúde da criança, sendo que o uso de 

chupetas é oferecido principalmente por mães inseguras com a amamentação, e esse 

hábito diminui a frequência de mamadas do bebê. A maternidade que disponibilizou 

um profissional especializado para dar apoio e orientações as puérperas, conseguiu 

levar a maior conscientização sobre os benefícios do aleitamento materno exclusivo2.   

 As ações de saúde para serem realmente efetivas, precisam investir tanto na 

prática do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, como também na 

introdução de alimentos de qualidade em tempo oportuno3.  

Os resultados positivos em relação ao aleitamento materno exclusivo, podem 

ser influenciados tanto pelo incentivo como também pelo aconselhamento 

disponibilizado às mães4.  

Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar o conhecimento das 

mães acerca das orientações sobre o aleitamento materno. 



 

MÉTODO 

 Trata-se de um estudo exploratório transversal, todas as mães assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética sob o nº 1.932.848. 

 Os dados foram obtidos por meio de questionário individual padronizado, 

aplicado às mães com filhos entre 0 e 6 anos, estudantes da escola de ensino infantil.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O estudo aponta que 96% das mães receberam orientação sobre 

amamentação. As mães foram orientadas, em diversos ambientes: 42% no centro de 

saúde, 36% no Hospital/Maternidade, 16% na rede privada e 6% em curso 

preparatório para o parto. 

A orientação foi realizada pelo médico obstetra em 36% das mães, 32% por 

enfermeiros, 16% pelo pediatra, 12% pelo Médico da Família, 12% por familiar/amigo, 

6% por meio de livros/revistas e 4% por outros meios não especificados. Apenas uma 

mãe foi assistida em mais de 1 local, visto que foi permitido nessa questão e nas 

questões subsequentes, que as mães optassem por mais de uma alternativa. 

As mães em sua maioria, 88% relataram a amamentação ser vantajosa ao bebê 

e 50% citou ser vantajosa para a mãe. Também 8% elencaram benefícios para a 

família 6% e para a sociedade. Havia uma alternativa relativa à vantagem da 

amamentação para o meio ambiente, porém nenhuma mãe associou a amamentação 

favorecendo o meio ambiente. 

Das informações que obtiveram durante a gravidez, 44% das mães afirmaram 

terem sido alertadas quanto as dificuldades durante a amamentação, 38% sobre os 

fatores que aumentam o sucesso na amamentação, 34% referente aos efeitos nocivos 

da introdução precoce de leites artificiais, 34% sobre técnicas de amamentação, 28% 

alegaram que foram explanadas as características do leite materno, 18% foram 

ensinadas como realizar a ordenha do leite e 8% foram orientadas quanto a anatomia 

e fisiologia da amamentação. 

Das mães entrevistadas, 78% afirmam que a amamentação deverá ser iniciada 

na primeira hora de vida do bebê, enquanto 16% alegam que deverá ser iniciada 

depois da primeira hora de vida e 10% que acreditam que a hora do início não é 

importante. 



Com relação a amamentação exclusiva, 56% das mães afirmaram que deve 

durar por 6 meses, 6% disseram que a duração deve ser de 12 meses e 2% de 5 

meses e 30% alegaram que o aleitamento exclusivo deverá permanecer de acordo 

com a vontade do bebê. Ainda 22% das mães afirmaram que o período ideal é 

enquanto tiver leite e 2% informaram que não sabem responder essa questão. 

Referente a amamentação associada a outros alimentos, 34% das mães 

afirmaram que deverá ser realizada até o bebê querer, enquanto 30% das mães 

afirmam que a amamentação deverá ser mantida enquanto for satisfatório para a mãe, 

bebê e pai. Também 12% afirmaram que deverá ser mantida por 6 meses, 10% 

enquanto tiver leite, 10% por 24 meses, 6% por 12 meses, 2% por 8 meses, 2% por 4 

meses, 2% por 3 meses e 6% afirmaram que não sabiam responder. 
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