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RESUMO 

A discussão deste estudo com ênfase nas percepções das mães demonstra que amamentar 

perpassa por diversos percalços e prazeres para a vida da mesma. A maternidade tem 

consequências hormonais e psicológicas, que aliada a fatores culturais, faz com que 

socialmente a mulher se posicione de forma diferente, já que agora ela é uma mãe. 

Consequentemente não há como separar a mulher da mãe biológica. O presente estudo trata-

se de uma pesquisa qualitativo, com procedimento técnico estudo de caso, cujo objetivo foi 

verificar as percepções das mães, assistidas pela Estratégia Saúde da Família na cidade de 

Janaúba (MG), quanto à introdução precoce de alimentos e os motivos ao desmane precoce. 

Para a análise das informações utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, por categorização 

temática. Para a pesquisa foram selecionadas doze mães que tiveram filhos nos últimos seis 

meses, e que estavam ou não amamentando, pertencentes  a duas  Unidades Básicas de Saúde. 

A seleção das mães foi  realizada a partir das informações oriundas do prontuário da família 

(ficha A) do Sistema Único de Saúde, indicadas pelos enfermeiros das equipes de saúde. A 

coleta de dados iníciou em maio de 2019, finalizando em outubro do mesmo ano. Quanto à 

percepção das mães foram identificadas três categorias: Tempo como fator limitante, 

insegurança quanto ao manejo da amamentação e ao valor nutricional do leite materno e 

interferências da rede familiar. A introdução precoce de alimentos ocorreu entre o primeiro ao 

quarto mês de vida das crianças. Comparando as duas ESFs, evidenciou-se que não houve 

diferenças quanto às percepções das mães, apesar de serem equipes instaladas em 

infraestruturas e com população adscrita com aparente perfis divergentes. Há a necessidade de 

verificar quais os motivos para o não acompanhamento adequado das mães. Neste sentido, a 

orientação por parte dos profissionais das equipes básicas de saúde deve otimizar a adesão a 

amamentação, preparando as mães para possíveis impasses durante o processo.  

 

Palavras-chave: Aleitamento materno. Análise qualitativa. Comportamento materno. 

Desmame precoce. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 The discussion of this study with an emphasis on the mothers' perceptions demonstrates that 

breastfeeding goes through several obstacles and pleasures for her life.  Motherhood has 

hormonal and psychological consequences, which, combined with cultural factors, makes the 

woman socially position herself differently, since she is now a mother.  Consequently, there is 

no way to separate the woman from the biological mother.  The present study is a qualitative 

research, with a technical case study procedure, whose objective was to verify the mothers' 

perceptions, assisted by the Family Health Strategy in the city of Janaúba (MG), regarding the 

early introduction of food and the reasons  early decommissioning.  For the analysis of the 

information, the technique of content analysis was used, by thematic categorization.  For the 

research, twelve mothers were selected who had children in the last six months, and who were 

or were not breastfeeding, belonging to two Basic Health Units. The selection of mothers was 

carried out based on information from the family medical record (sheet A) of the  Unified 

Health System, indicated by nurses from health teams.  Data collection started in May 2019, 

ending in October of the same year.  Regarding the mothers' perception, three categories were 

identified: Time as a limiting factor, insecurity regarding the management of breastfeeding 

and the nutritional value of breast milk and interferences from the family network.  The early 

introduction of food occurred between the first to the fourth month of the children's life.  

Comparing the two FHSs, it was evident that there were no differences regarding the mothers' 

perceptions, despite being teams installed in infrastructures and with an enrolled population 

with apparently divergent profiles.  There is a need to verify the reasons for the mothers not 

being properly monitored.  In this sense, guidance from professionals in basic health teams 

should optimize adherence to breastfeeding, preparing mothers for possible impasses during 

the process. 

 

 Keywords: Breastfeeding.  Qualitative analysis.  Maternal behavior.  Early weaning. 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

RESUMEN 
La discusión de este estudio con énfasis en las percepciones de las madres muestra que el 
amamantamiento pasa por varios percances y placeres para sus vidas. La maternidad tiene 
consecuencias hormonales y psicológicas, que junto con los factores culturales, hacen que la 
mujer se posicione socialmente de manera diferente, ya que ahora es madre. Por consiguiente, 
no hay manera de separar a la mujer de la madre biológica. El presente estudio es una 
investigación cualitativa, con un estudio de caso de procedimiento técnico, cuyo objetivo era 
verificar las percepciones de las madres, con la ayuda de la Estrategia de Salud Familiar de la 
ciudad de Janaúba (MG), en relación con la introducción temprana de alimentos y las razones 
del desmantelamiento temprano. Para el análisis de la información se utilizó la técnica de 
análisis de contenido, por categorización temática. Doce madres que tuvieron hijos en los 
últimos seis meses, y que estaban amamantando o no pertenecientes a dos Unidades Básicas 
de Salud fueron seleccionadas para la investigación. La selección de las madres se hizo sobre 
la base de la información de los registros familiares (formulario A) del Sistema Único de 
Salud, indicada por las enfermeras de los equipos de salud. La recopilación de datos comenzó 
en mayo de 2019 y terminó en octubre del mismo año. En cuanto a la percepción de las 
madres, se identificaron tres categorías: el tiempo como factor limitante, la inseguridad en 
cuanto a la gestión de la lactancia materna y el valor nutritivo de la leche materna, y la 
interferencia de la red familiar. La introducción temprana de los alimentos se produjo entre el 
primer y el cuarto mes de vida de los niños. Al comparar las dos ESFs, se puso de manifiesto 
que no había diferencias en las percepciones de las madres, a pesar de tratarse de equipos 
instalados en infraestructuras y con una población adjunta con perfiles aparentemente 
divergentes. Es necesario verificar las razones de la falta de seguimiento adecuado de las 
madres. En este sentido, la orientación de los profesionales de los equipos de salud básica 
debería optimizar la adherencia de la lactancia materna, preparando a las madres para posibles 
atascos durante el proceso.  
 
Palabras clave: Lactancia materna. Análisis cualitativo. Comportamiento de la lactancia 
materna. Destete temprano. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O leite materno é um alimento vivo, completo e natural, adequado para quase 

todos os recém-nascidos, salvo raras exceções. A decisão de amamentar é construída a partir 

das vivências da mãe e da relação com os conceitos e experiências de sua cultura e tradição. 

Assim as vantagens do aleitamento materno são múltiplas e bastante reconhecidas, existindo 

um consenso mundial de que a sua prática exclusiva é a melhor maneira de alimentar as 

crianças (OMS/UNICEF, 1989).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda-se o Aleitamento 

Materno Exclusivo (AME), isto é, somente leite humano, até o sexto mês de vida, a partir 

desta idade pode ser complementado com outros alimentos até no mínimo dois anos de idade 

(BRASIL, 2015). 

A escolha de realizar este trabalho com a temática proposta partiu da minha 

própria experiência pessoal e profissional, uma vez que encontrei algumas dificuldades para 

conciliar o aleitamento materno e os compromissos profissionais. A minha formação 

acadêmica em Normal Superior e Enfermagem possibilitaram atuar como docente e 

coordenadora das práticas de estágios no curso de Enfermagem, em uma Instituição de Ensino 

Superior (IES) da cidade de Nova Porteirinha (MG). 

Durante os estágios de práticas do Curso de Enfermagem foi possível observar 

que embora as mães tenham conhecimentos sobre a importância do aleitamento materno, 

muitas delas fazem o desmame antes do sexto mês de vida da criança. Tais experiências 

despertaram a curiosidade em conhecer quais são os motivos atribuídos por estas ao desmame 

precoce e a introdução de outros tipos de alimentos. Podendo assim analisar e conhecer quais 

as percepções atribuídas pelas mães, que frequentam as unidades básicas de saúde do 

município de Janaúba (MG), quanto ao desmame precoce e a introdução de outros tipos de 

alimentos para a sua criança. 

Assim, essa pesquisa está vinculada ao programa de mestrado profissional em 

Saúde, Sociedade & Ambiente (SaSA) com a linha de pesquisa em “Educação, cultura e 

saúde”. O SaSA tem como intuito fomentar o desenvolvimento de pesquisas aplicadas a 

sociedade, em especial aos serviços de saúde, de forma interdisciplinar, multiprofissional e 

interinstitucional procurando soluções aplicadas a sua interface entre a saúde, a sociedade e o 

ambiente. A agenda de prioridade de pesquisa do Ministério da Saúde desta pesquisa é o Eixo 

14 – Saúde materno-infantil – Análise do perfil de acesso aos serviços de saúde, de educação 

e assistência social para crianças de 0 a 5 anos. 
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“Aprender a aprender” é uma filosofia na minha vida. Sempre tive necessidade de 

conhecer, compreender e está sempre estudando. “Sou fruto” das Escolas e Instituições 

Superior Públicas, tive vários obstáculos para estudar. As poucas condições financeiras, do 

ensino fundamental ao superior, não foram obstáculos para concluir os meus estudos. Tenho 

gratidão a cada passo, objetivo e etapas concluídas dos meus estudos. Sou graduada no curso 

Normal Superior (2005) e no curso de Enfermagem (2012) ambos feitos na Universidade 

Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. Atualmente sou docente e coordenadora das 

práticas de estágios no curso de Enfermagem em uma Instituição de Ensino Superior na 

cidade de Nova Porteirinha/MG e enfermeira na atenção primária de Janaúba MG. Como 

professora descobri a necessidade em ampliar os meus conhecimentos científicos e contribuir 

com a pesquisa brasileira. Sou mãe de duas crianças, Álvaro Miguel (sete anos) e a Maria Isis 

(três anos) e o tema desta pesquisa ficará marcado na minha memória como mulher e mãe, 

uma vez que a escrita da mesma se deram de maneira simultânea: eu amamentava a minha 

filha – na época com dois meses. Ser mãe e pesquisadora é um grande desafio, visto que é 

necessário conciliar as duas tarefas tão distintas e diferentes, porém de suma importância para 

a minha vida.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 
 Verificar as percepções das mães, assistidas pela Estratégia Saúde da Família na cidade 

de Janaúba (MG), quanto à introdução precoce de alimentos e os motivos ao desmane 

precoce.  

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Averiguar o perfil socioeconômico das mães participantes, nas diferentes equipes 

Estratégia Saúde da Família. 

 Desvelar os fatores atribuídos pelas mães quanto a introdução precoce de alimentos, ao 

considerar as diferentes equipes Estratégia Saúde da Família.  

 Avaliar a agudeza das mães quanto às orientações sobre o aleitamento materno 

realizadas pelas equipes multidisciplinares das Estratégias Saúde da Família. 
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2.3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.4 Aleitamento materno exclusivo e sua importância 

 

Até os anos 1960, do século passado, havia pouco conhecimento científico sobre 

os benefícios e nutrientes do leite materno, já nos anos 1980 ocorreram um crescimento 

significativo em pesquisas sobre os benefícios do leite humano. Nos últimos anos 

aumentaram o número de pesquisas e conhecimentos científicos sobre o leite humano, os 

benefícios tanto para a criança quanto para a mãe. Estudos comprovam que o leite humano 

possui um conjunto de nutrientes, complexidades biológicas, substâncias protetoras e 

imunomoduladoras importantes para o crescimento e desenvolvimento neurocognitivo da 

criança (LEÃO et al., 2013). 

A produção de leite humano é uma ação fisiológica natural nas mulheres no 

período de lactação. As recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) é que o 

aleitamento materno seja ofertado para as crianças nos primeiros anos de vida, assim o leite 

ajuda no crescimento e desenvolvimento da criança (WALLENBORN; PERERA; MASHO, 

2017). 

Para Ferreira, Souza e Soares (2017), o leite humano é o modo mais natural e 

seguro de alimentação para recém-nascidos, pois contém vários nutrientes que são 

indispensáveis para a proteção da saúde para a criança. Quando a criança é amamentada pelo 

leite humano ocorrem desencadeiam vários benefícios, tais como a maturação da mucosa 

gastrointestinal e alteração da microflora intestinal.   

Segundo Passanha et al. (2013), o aleitamento materno supre as necessidades 

nutricionais e deve ser o alimento de escolha, principalmente para as crianças de zero a dois 

anos, uma vez que o crescimento e o desenvolvimento das crianças dependem diretamente de 

várias propriedades nutricionais e imunológicas que o leite humano oferece. Além de todos 

estes benefícios, o ato de amamentar promove o vínculo afetivo entre a mãe e o filho.  

Em 1991, a OMS estabeleceu indicadores bem definidos de aleitamento materno 

exclusivo: a criança recebe somente leite humano de sua mãe ou ama-de-leite, ou leite 

humano ordenhado, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes 

contendo vitaminas, suplementos minerais ou medicamentos (BRASIL, 2015). 
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2.5 Nutrientes do leite materno 

 

O leite materno começa a fluir, após o parto, entre quarenta e oito horas a noventa 

e seis horas. Antes deste período, surge o colostro, um líquido fino amarelo, rico em 

proteínas, mas pobre em gordura e carboidratos, diferente do leite materno natural depois da 

maturação. O colostro fornece aproximadamente 15 kcal/28 ml sendo uma fonte rica em 

anticorpos (COSTA; SABORENSE, 2010).  

A composição do leite humano pode variar de acordo com os hábitos alimentares 

da mãe, mas os principais nutrientes são proteínas, lipídeos, sódio, cálcio, lipídeos, minerais. 

Além disso, no leite há concentração de selênio, iodo e vitaminas. Sendo assim, ajuda 

prevenir doenças como diarreicas, respiratória, alérgica, entre outras (DIMENSTEIN; 

GARCIA; LIRA, 2010). 

De acordo com Queiroz, Assis e Júnior (2013), a lactoferrina é a segunda proteína 

predominante no leite humano, com concentrações mais elevadas no colostro (5,0 a 6,7 

mg/ml) em relação ao leite maduro (0,2 a 2,6 mg/ml). Além disso, a lactoferrina também 

possui a capacidade de estimular a proliferação celular, bem como, desempenhar a ação anti-

inflamatória e a prevenção de doenças infecciosas em crianças aleitadas ao seio materno. Os 

nutrientes básicos compostos no leite humano (proteínas, carboidratos e gorduras) são 

essenciais para cada criança, além de atuar nos mecanismos de defesa contra agentes 

infecciosos, possuem funções de transportar hormônios e vitaminas. 

O aleitamento materno também proporciona benefícios para as mães. Entre eles se 

destacam: involução uterina mais breve, redução dos riscos de hemorragia uterina, perda de 

peso pós-parto mais rápido, redução dos riscos de câncer de mama e do colo do útero. Além 

de proporcionar o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho (FERREIRA; SOUZA; 

SOARES, 2017). 

 

 

2.6 Tipos de aleitamento materno 

 

Em relação aos tipos de aleitamento a OMS adota a seguinte classificação: 

aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno predominante, aleitamento materno, 

aleitamento materno complementado, aleitamento materno misto ou parcial (BRASIL, 2015). 
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Considera-se aleitamento materno exclusivo a oferta exclusiva do leite materno 

para a criança, não sendo incluído outro tipo de nutrientes até o sexto mês de vida, sendo 

permitida a ingestão de medicamentos e ou complexo vitaminas (AMARAL et al., 2015). 

O aleitamento materno predominante é quando a criança recebe além do leite 

materno, água ou bebidas à base de água adocicada, chás, infusões, sucos de frutas, porções, 

líquidos ou misturas. Já o aleitamento materno complementado é quando a criança recebe o 

leite materno e 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. O aleitamento materno misto ou 

parcial é quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite (BRASIL, 2015). 

De modo geral, o aleitamento materno deve ocorrer em livre demanda, sem 

restrições de horários e de tempo de permanência na mama. Geralmente uma criança com 

aleitamento materno exclusivo mama até 12 vezes no dia. As mães costumam interpretar esse 

comportamento da criança como anormal e sinal de fome do bebê, leite fraco ou pouco leite, o 

que pode resultar na introdução precoce e desnecessária de suplementos. O tempo das 

mamadas não deve ser fixado, e a criança tem que esvaziar totalmente a mama, uma que o 

leite humano ao final- leite posterior, é o mais calórico, promovendo a sua saciedade e, 

consequentemente, maior espaçamento entre as mamadas (BRASIL, 2015). 

 

 

2.7 Alimentação artificial – fórmula infantil 

 

 As fórmulas infantis são elaboradas à base de leite de vaca ou de outros animais, 

são produtos em forma líquida ou em pó, destinados à alimentação da criança, sob prescrição 

ou não, em substituição total ou parcial do leite humano. No entanto, sua composição não se 

iguala às propriedades fisiológicas do leite humano, que são específicas da mãe para o próprio 

filho (MELO; GONÇALVES, 2014). 

 Ao alimentar com fórmulas infantis a criança corre vários riscos como alterações 

gastrintestinais, alterações respiratórias, alergias alimentares, risco de contaminação na hora 

do preparo. O leite materno protege a criança contra pneumonia e impede a adesão e 

colonização de patógenos bacterianos respiratórios em orofaringe de lactentes, aumentando a 

imunidade das mucosas contra infecções (RENFREW et al., 2012; VICTORA et al., 2015). 

As fórmulas infantis em pó podem ser contaminadas por bactérias como a 

Enterobacter sakazakii e Salmonella, têm-se relatos de casos de enfermidades graves e mortes 
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em crianças que consumirem produtos (fórmulas infantis) inseguros. Ambas as bactérias têm 

causado infecções em crianças, inclusive doenças graves que levam a sequelas e mortes. Os 

recém-nascidos são os que correm maior risco de infecção, em especial os pré-termos, os de 

baixo peso ao nascer e os imunologicamente comprometidos (TADDEI et al., 2011).  

 

 

2.8 Influências para interrupção do aleitamento – o desmame 

 

De acordo com Araújo et al. (2012) no Brasil há uma alta prevalência de 

introdução precoce de alimento, sendo utilizados o chá, água, sucos e papinhas salgadas. 

Segundo Giugliani (2012), o desmame pode ocorrer das seguintes maneiras: abrupto, 

planejado ou gradual, parcial e natural.  

O desmame abrupto implica em atitudes tomadas pelas mães, como dormir fora 

de casa, aplicar produtos desgostáveis nos seios, a fim de realizar o desmame. Tem 

consequências desagradáveis para as mães como ingurgitamento, obstrução dos ductos, 

mastite e até mesmo confusão de sentimentos como alívio, culpa, tristeza, dentre outros. O 

desmame gradual ou planejado a mãe pode optar por restringir certos horários e locais para as 

mamadas da criança, sem gerar ansiedade ou tristeza em mãe e filho. O desmame parcial e 

natural é o ideal, a criança se auto desmama espontaneamente, geralmente acontece de forma 

gradual entre os dois e quatro anos, dificilmente antes de um ano (GIUGLIANI, 2012). 

De acordo com Amaral et al. (2015), a interrupção do aleitamento materno ocorre 

com frequência devido a diversos fatores que impossibilitam as mães para a realização do 

aleitamento. Sendo que o contexto social e cultural na qual a família está inserida, o nível de 

escolaridade, principalmente da mãe, as condições financeira e emocional estão relacionadas 

diretamente ao desmame precoce. Ainda tem o mito que o leite materno é fraco e insuficiente 

para sustentar a criança. A industrialização de fórmulas infantis e as variedades das mesmas, 

ajudam as mães a substituir o leite materno por outros produtos alimentares.  

A literatura confirma ainda que a introdução de novos alimentos na dieta do bebê 

inicia-se por volta do terceiro ou quarto mês de vida; isso por conta do fim da licença 

maternidade devido à volta ao trabalho, ao baixo ganho de peso ou por orientação médica 

(LIMA; NASCIMENTO; MARTINS, 2018). 

Mesmo com todos os benefícios comprovados com amamentação materna, 

infelizmente a insegurança acaba ultrapassando o desejo que a mãe tem em amamentar. Em 

muitas das vezes, os choros persistentes e as dúvidas que surgem no cuidado da criança, 
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fazem com que as mães associem que o seu leite não supra as necessidades nutricionais para 

alimentar sua criança. Por questões culturais, muitas das mulheres acreditam que o leite 

materno seja fraco e não tem capacidade de produzir uma quantidade suficiente para sustentar 

o filho (MARQUES; COTTA; PRIORE, 2011). 

A percepção das mães que o é leite materno seja fraco, é considerado um dos mais 

importantes influentes para que ocorra o desmame precoce. A escolaridade da mãe também 

tem grande influência, uma vez que quanto menor for o grau de escolaridade, mais chances 

ocorrem de desmame. Em muitas das vezes a falta de informação levam as mães darem 

líquidos como água e chá acreditando que estão praticando o aleitamento materno de forma 

correta (SILVA; MURA, 2010).  

A chupeta (bico artificial) é considerada outro fator de risco para o desmame. 

Quando a criança faz uso da chupeta, principalmente nos primeiros dias de vida, atrapalha a 

sucção da criança ao peito materno, diminuindo a produção de leite, devido à redução da 

frequência das mamadas (SANTANA, 2012). 

Outra causa que propicia o desmame apontado por Martins (2014) é contexto 

familiar. Muitas mulheres assumem o sustento e responsabilidades da casa. A mulher na sua 

jornada de serviço, e fora do domicílio irá ter menos tempo para que os seus seios sejam 

estimulados pela sucção, levando à baixa produção de leite e, consequentemente, ao 

desmame. 

 

 

2.9 O ato de amamentar versus dupla jornada mãe-mulher 

 

O ato de amamentar demonstra-se ser próprio do processo biológico, aparenta ser 

simples e espontâneo, porém, requer um conjunto de condições interativa no contexto social 

da mãe e filho. Ademais, essa prática é eficaz, onde a função assumida é mais do que nutrir 

um ser, é um processo que envolve interação e vínculo profundo entre mãe e filho (ROCHA 

et al., 2010; MARTINS; GIUGLIANI, 2012; BELEMER; FERREIRA; OLIVEIRA, 2018). 

Para Giordani et al. (2018), amamentar é um fenômeno multifacetado que permeia 

a complexidade do mundo social, os numerosos papéis assumidos pela mulher, seus atributos 

e expectativas sociais. Interpõe, ainda, que o corpo, a identidade e os processos de 

socialização gerados pelas novas demandas assumidas pela “mãe-mulher”, muitas vezes tendo 

a amamentação como uma vocação e que esta seja uma habilidade nata. A “mãe-mulher” se 

apresenta no contexto sociocultural como aquela que precisa estar apta a exercer duas 
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funções: mãe – detentora do primeiro e melhor nutriente para a criança nos primeiros anos de 

vida – e, mulher – esposa e aquela que cumpre uma jornada de trabalho nem sempre adaptada 

a sua realidade (SANTANA, 2010). 

O desejo da mulher por amamentar é singular às experiências de cada uma, mas 

muitas vezes sofre influência dos processos sociais por envolverem a família e comunidade. 

Entrelaçado à uma questão de gênero, aquela mulher que se recusa a amamentar é criticada 

por não exercer a maternidade. Quando se fala da amamentação como um direito da mulher é 

válido destacar que deve ser um processo de empoderamento sobre seu próprio corpo (SÁ, 

2017). Segundo Kalil e Aguiar (2017), enfatizar a importância do aleitamento materno acaba 

por omitir ou tratar de maneira estereotipada as perspectivas das mulheres sobre esta prática. 

Afirmam ainda que, a complexidade da amamentação e do desmame é pouco discutido 

(KALIL; AGUIAR, 2017). 

É importante destacar que, particularmente no contexto brasileiro, as 

desigualdades socioculturais que inclui falta de suporte familiar, trabalhista e comunitário, 

sexualização dos seios femininos e, por outro lado, estigmatização do seio maternal, que 

limita as possibilidades de amamentação em público, além da desinformação da mulher sobre 

os benefícios do aleitamento materno, entre outros são obstáculos para a prática de 

amamentação (KALIL; COSTA, 2013).  

No contexto da sexualidade, a dupla função – maternal e erótica – dos seios 

femininos e as representações que homem e mulher fazem da maternidade aparecem como a 

base de alterações importantes na sexualidade do casal durante o período de aleitamento 

materno (SANDRE-PEREIRA, 2003). Os dilemas relatados pelas mulheres são a diminuição 

da libido, pouca lubrificação vaginal, dispareunia e falta de apelo sexual das mamas 

(MARQUES; LEMOS, 2010). 

Quanto às políticas, a construção das políticas públicas materno infantil evidencia 

uma dificuldade de desvincularem o estereótipo da mulher instintivamente mãe e, portanto, 

capacitada a dar conta de tudo que advém, desde uma gestação, parto e puerpério 

(CALAFATE, 2014). É propício enfatizar que essas políticas não dão a mulher a 

oportunidade de escolher se querem ou não amamentar. Para Kalil e Costa (2013) existe uma 

forte defesa governamental do aleitamento materno como política e é quase inexistente um 

debate público com especialistas sobre as relações de gênero nesse contexto. Ressalta-se que, 

os discursos oficiais negligenciam aspectos objetivos e subjetivos no que se refere à vida da 

mulher/mãe que amamenta (KALIL; COSTA, 2017). 
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2.10 Atuação dos profissionais de saúde na prática do aleitamento materno 

 

Das muitas atribuições que devem exercer os profissionais de saúde da atenção 

básica, uma delas é o cuidado com a promoção do aleitamento materno. São atribuições aos 

profissionais de saúde promover, apoiar, incentivar e proteger as práticas do aleitamento 

materno não só para as mães, mas todos os familiares para que não ocorra o desmame precoce 

(ALMEIDA; LUZ; UED, 2015). 

Mesquita et al. (2016), afirmam que durante o período gestacional e pós-parto as 

orientações para as mães sobre o manejo frente a amamentação, possibilita a reflexão sobre a 

prática e auxiliará na sua decisão. Estudo realizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2015), confirma que apenas a educação em saúde não foi suficiente para evitar o desmame 

precoce, e que o acompanhamento das mães durante a amamentação é essencial. 

No período gestacional a mulher passa por transformações físicas e psicológicas. 

É importante o acompanhamento dos profissionais de saúde no pré-natal, parto, pós-parto. 

Principalmente no período puerpério, fase em que a mulher experimenta modificações físicas 

e psíquicas, os cuidados e assistência dada para mulher quanto ao recém-nascido aumenta a 

possibilidade para o aleitamento materno exclusivo (ANDRADE et al., 2015). 

Com o apoio dos profissionais de saúde a insegurança das mães na prática da 

amamentação diminui, e também a forma incorreta, principalmente as mulheres na sua 

primeira gravidez, menores faixas etária e menor grau de escolaridade, sendo fatores 

apontados como os que interferem no aleitamento materno (AMARAL et al., 2015). 

É importante criar equipes interdisciplinares, a fim de problematizar e envolver a 

mulher no autocuidado, promovendo o conhecimento da sua realidade sociocultural para dar 

sustentação, orientação e subsídio para que a mesma tenha condições de continuar com o 

aleitamento materno (MORAES et al., 2014). 

Fazenda (2008), afirma que a interdisciplinaridade, é uma exigência natural e 

interna das ciências em compreender melhor a realidade. A interdisciplinaridade deve ser 

encarada como participação de várias disciplinas num campo comum de pesquisa; e um 

trabalho de pesquisa realizado em comum por várias disciplinas. Neste caso, o trabalho de 

vários profissionais de saúde. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) atua como ordenadora do sistema de saúde e 

desenvolvem ações por meio de uma equipe com composição de médico, enfermeiro, auxiliar 

ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Além disso, assume o desafio da 

prestação de uma abordagem integral e contínua ao indivíduo, família e comunidade. Para que 
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a integralidade, atendimento integral, ocorre de forma efetiva, faz-se a necessidade de praticar 

a interdisciplinaridade com os profissionais de saúde (BRASIL, 2012). 

Os profissionais da ESF do Sistema Único de Saúde (SUS) necessitam de uma 

formação compartilhada de outros saberes. A valorização é essencial para a troca de interação 

entre os profissionais de saúde. Além disso, é necessário o conhecimento técnico-científico 

para que ocorram as práticas integradas voltadas à interdisciplinaridade. Torna-se necessária 

uma capacitação permanente, que integre as categorias profissionais, sem segregação, em 

busca da interprofissionalidade (BRASIL, 2015). 

Com a interdisciplinaridade, ocorrerá a integralidade das ações práticas em Saúde. 

Os profissionais compreenderão as múltiplas causas ou fatores que intervêm nas práticas. 

Estabelecendo assim, uso adequados das metodologias, com saberes divididos e 

compartilhados, ajudarão os profissionais compreenderem e desenvolverem ações 

considerando o saber contextualizado e globalizado (FAZENDA, 2008). 

É necessário que os profissionais de saúde trabalhem a importância do 

aleitamento materno com a mulher, buscando preparar a mãe para superação das dificuldades 

que possam surgir, reduzir preocupações e fortalecer sua autoconfiança, partindo da ideia que 

quanto mais instruída sobre o assunto, maior facilidade terá para superar os obstáculos 

(ALMEIDA et al., 2010). 

Os profissionais de saúde devem estar em formação permanente, por meio de 

cursos, capacitações e atualizações, pois, desta forma, o domínio das técnicas da 

amamentação constitui um mecanismo que propicia a habilidade ao dialogar, facilitando a 

comunicação entre profissionais, gestantes e nutrizes (AZEREDO et al., 2012). 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia para a sistematização do estudo apresentado foi definida baseada na 

pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso. A escolha da pesquisa qualitativa justificou-se pela 

importância em compreender as mães ao analisarem as percepções quanto à introdução precoce 

alimentar para as crianças menores de seis meses de vidas. Foram realizadas entrevistas (roteiro 

semiestruturado/recorrente) com as mães que tiveram filhos com idade de até 06 meses que 

estavam amamentando e fazendo a complementação alimentar.  

Gerhardt e Silveira (2009) nos dizem que a pesquisa qualitativa procura explicar o 

porquê das coisas, procura conhecer os aspectos da realidade, compreender e explicar a dinâmica 

das relações sociais. O sujeito da amostra produz informações aprofundadas e ilustrativas, 

independente da quantidade (pequena ou grande), o que importa é que ela seja capaz de produzir 

novas informações.  

Minayo e Gomes (2015) afirmam que a metodologia qualitativa aplicada à saúde, não 

procura estudar o acontecimento em si, mas compreender o significado do fenômeno em si, seja 

este acontecimento individual ou coletivo, pois este tem função subjetiva, estruturante para a vida 

das pessoas, uma vez que as mesmas organizam suas vidas a partir destes significados por elas são 

atribuídos. 

Uma das expressões da subjetividade no estudo é a percepção, compreendida neste 

trabalho como a aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas de um 

indivíduo. Para Vale et al. (2019) o termo percepção é adotado tendo como referência sua origem 

etimológica (latim – perceptìo, ónis), que significa faculdade de perceber. Os autores conceituam a 

percepção como o que envolve a personalidade do sujeito, sua história, afetividade, o mundo é 

percebido qualitativamente. Esse estudo é o que mais se aproxima no que pretendo revelar nesta 

pesquisa.  

O estudo de caso, segundo Marconi e Lakatos (2017), visa conhecer em profundidade o 

como e o porquê de uma situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir 

o que há nela de mais essencial e característico. O estudo de caso é importante quando há pouca 

possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre 

fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro de algum contexto da vida real. 

Nesse sentido, o estudo de caso torna-se possível adquirir conhecimentos do fenômeno 

estudado, compreender melhor as particularidades, e investigar os diferentes fatores comuns, 

tornando assim o estudo de caso completo. 
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3.1 Cenário e participantes da pesquisa 

 

 

3.1.1 A história de Janaúba (MG) e assistência à saúde 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Janaúba (MG), com mães assistidas pelas equipes 

quinze (Maria Fernandes de Souza, localizada na Rua Santa Rita nº 50 no Bairro Barbosa) e 

dezessete (Zacarias Farias Vieira, localizada na Rua João Pessoa, nº 282 Bairro Saudade).  

A equipe quinze atua em um bairro periférico, atende uma população menos 

favorecida. Já a equipe dezessete atua em um bairro elitizado e atende uma população mais 

favorecida. 

O nome da cidade é de origem indígena de uma planta leitosa chamada Janaúba, planta 

do visgo ou do grude, também conhecida como algodão de seda, vegetal da família das 

apocináceas, dicotiledônia, monopétala, muito comum e abundante na cidade (IBGE, 2017). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) os primeiros 

habitantes de Janaúba, foram índios tapuias e quilombolas, negros que fugindo do cativeiro, se 

estabeleceram no Vale do Rio Gorutuba (JANAÚBA, 2018). 

O município faz parte da sub-bacia do Rio Verde Grande, integrante da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco. É banhado pelos rios Gorutuba, Verde Grande e Quem-Quem. O 

Rio Gorutuba é o principal rio do município, de onde gira toda a vida histórica, econômica e social 

do município. Os nativos são chamados de “Gorutubanos” em referência ao rio. Segundo o IBGE 

(2017), a população estimada para Janaúba em 2018 era de 71.265.  

O município de Janaúba é considerado polo referencial por sua localização geográfica, 

disponibilidade de recursos nas áreas de saúde, tributária, bancária e educação, sendo de fácil 

acesso a todos os municípios da Serra Geral (FAVAG, 2011). Está localizada na Mesorregião do 

Norte de Minas, na microrregião da Serra Geral de Minas, da qual é a cidade polo.  

Figura 1. Localização de Janaúba, Minas Gerais- Brasil. 

 



 

 

 

36 

Fonte: Disponível em:  

https://www.google.com/search?q=Localiza%C3%A7%C3%A3o+de+Jana%C3%BAba,+Minas+Gerais+Brasil&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiz4KPwqc3pAhXtCrkGHTA9CK0Q_AUoA3oECA4QBQ&biw=1034&bih

=620#imgrc=ISQkUNd9xfYW_M. Acesso em: 13 jun. 2019. 
 
 

Nas ações de saúde o município prioriza a Atenção Primária, a promoção da saúde e 

prevenção de doenças. Sem deixar de cuidar da recuperação e da reabilitação dos usuários através 

da assistência ambulatorial e hospitalar. A Atenção Básica constitui-se na principal porta de 

entrada da Rede Assistencial do SUS (JANAÚBA, 2018).  

O município conta com um Hospital Regional, um Hospital e Maternidade - Fundajan, 

três UBS na zona rural, nove UBS na zona urbana, um Centro de Atenção Psicossocial – Adulto 

CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial – Infantil CAPSI, um Centro de Referência Integrado 

Viva Vida e Hiperdia, um Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF, uma Unidade de 

Atendimento Transitório Infanto juvenil e um Centro de Testagem e Aconselhamento-CTA. 

Atualmente, são vinte e três equipes da ESF. A população atendida por cada equipe ESF varia entre 

1.500 a 4.050 pessoas. Essa variação deve-se ao fato de tratar-se de zona rural ou urbana, regiões 

de favelização, regiões periféricas ou centrais (JANAÚBA, 2018).  

De acordo com o Plano Municipal de Saúde de Janaúba (2017), as equipes, quinze e 

dezessete, são responsáveis pelos cuidados de saúde das pessoas que moram dentro de um território 

definido. A população atendida na equipe quinze é aproximadamente 3082 e a equipe dezessete de 

aproximadamente 3086 pessoas. Os profissionais que compõem cada equipe de Saúde da Família 

são: um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um dentista, um auxiliar de 

consultório dentário, ambas as equipes têm cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  

Além da assistência básica as equipes contam com o apoio dos profissionais do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família – NASF, profissionais de diferentes áreas de conhecimento (assistente 

social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo), que atuam de maneira 

integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família. As equipes atuam com ações 

de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, 

e na manutenção da saúde da comunidade.  

O espaço físico da equipe quinze é pequeno com várias adaptações para o 

funcionamento de uma UBS, foi uma doação realizada pela associação do bairro. Trata-se de um 

território em região periférica, com pouca pavimentação e rede de esgoto insuficiente. Já a equipe 

dezessete conta com um espaço físico maior e com uma estrutura planejada para o funcionamento 

de uma UBS. Através da atenção básica, se garante a atenção integral, além de se promover a 

equidade como princípio norteador do SUS (JANAÚBA, 2017).  

https://www.google.com/search?q=Localiza%C3%A7%C3%A3o+de+Jana%C3%BAba,+Minas+Gerais+Brasil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiz4KPwqc3pAhXtCrkGHTA9CK0Q_AUoA3oECA4QBQ&biw=1034&bih=620#imgrc=ISQkUNd9xfYW_M
https://www.google.com/search?q=Localiza%C3%A7%C3%A3o+de+Jana%C3%BAba,+Minas+Gerais+Brasil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiz4KPwqc3pAhXtCrkGHTA9CK0Q_AUoA3oECA4QBQ&biw=1034&bih=620#imgrc=ISQkUNd9xfYW_M
https://www.google.com/search?q=Localiza%C3%A7%C3%A3o+de+Jana%C3%BAba,+Minas+Gerais+Brasil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiz4KPwqc3pAhXtCrkGHTA9CK0Q_AUoA3oECA4QBQ&biw=1034&bih=620#imgrc=ISQkUNd9xfYW_M
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3.1.2 Participantes do estudo 

 

Após a escolha das UBS, foram selecionadas para participar da pesquisa doze mães que 

tiveram filhos nos últimos seis meses, que estavam em aleitamento materno ou não, e tinham 

introduzido outros tipos de alimentos. A seleção das mães foi a partir das informações oriundas do 

prontuário da família (fichas A)1 do SUS, indicadas pelos enfermeiros das equipes básicas de 

saúde.  Em seguida, junto com o agente comunitário de saúde, realizou-se o primeiro contato com 

as mães, convidando-as a participarem da pesquisa. 

Participaram do estudo aquelas mães que se dispuserem a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) e apresentavam os seguintes critérios 

de inclusão mães nos últimos seis meses, estavam amamentando ou não e fizeram complementação 

alimentar antes dos seis meses de vida da criança, podendo, assim, fornecer informações sobre o 

processo do desmame precoce do aleitamento materno. 

As coletas das informações ocorreram entre os meses de maio de 2019 a outubro de 

2019, das dozes mães entrevistadas, seis mães com filhos com idade de zero a três meses de vida e 

seis mães com filhos de quatro a seis meses de vida. 

 

 

3.2 Coleta de dados – entrevista 

 

Para a coleta das informações do presente estudo seguiu-se as seguintes etapas: o 

contato com a Secretária de Saúde Municipal, o contato com as UBSs quinze e dezessete, a seleção 

as mães que aceitaram participar da pesquisa, a entrega do TCLE e, logo após a leitura e assinatura, 

data e o local para a realização da entrevista semiestruturada.  

Segundo Ferreira (2014), a entrevista semiestruturada é um instrumento utilizado para a 

coleta dos dados, neste tipo de entrevista, o pesquisador deve ter uma “atitude imparcial” com o 

fenômeno que investiga, se despindo de suas concepções e tendo na escuta a sua principal 

estratégia. Para a realização das entrevistas foi utilizado um roteiro de perguntas semiestruturadas 

(APÊNDICE B) com o intuito de direcionar a entrevista, e atender aos objetivos estabelecidos.  

As participantes da pesquisa foram convidadas a comparecer às Unidades Básicas de 

Saúde, na qual estavam cadastradas. Devido ao não comparecimento das mesmas, todas as 

                                                 
1

  A Ficha A é preenchida nas visitas que o agente comunitário de saúde (ACS) faz às famílias de sua comunidade. 
Deve ser preenchida uma ficha por família. 
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entrevistas foram realizadas em seus domicílios. A entrevista foi realizada individualmente, em um 

cômodo reservado, confortável, com privacidade, confidencialidade e ausência de interrupções, 

com duração de aproximadamente quinze minutos. Para a caracterização das condições 

sociodemográficas, contida na primeira seção da entrevista, foram coletadas as seguintes 

informações: endereço e ESF, nome, idade, cor, estado civil, escolaridade, atuação profissional, 

renda familiar, renda social (bolsa família), nome e idade da criança, quanto tempo a criança 

amamentou só o leite materno “aleitamento materno exclusivo”.  

As entrevistas foram registradas por meio de um gravador do aparelho de celular 

modelo xiaomi R7. As entrevistas foram transcritas pelo software speechologger.appspot e 

realizada conferência das entrevistas a partir do áudio pela a pesquisadora, e quando necessário o 

esclarecimento de algumas dúvidas, retornou-se à residência da mãe participante. 

 

 

3.3 Considerações Éticas 

 

A presente pesquisa e seus instrumentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, sob o Parecer 

número 3.114.370 de 16 de janeiro de 2019 e seguiram as diretrizes e normas regulamentadoras 

envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução número 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS). A coleta de dados da pesquisa foi realizada somente após aprovação do projeto 

pelo CEP.  

O projeto foi apresentado aos gestores da Prefeitura Municipal de Janaúba (MG) e a 

Secretaria de Saúde de Janaúba. Após aprovação do CEP, foi realizada uma reunião com o 

Secretário Municipal de Saúde para solicitação de autorização para a execução da pesquisa nas 

UBS.  A autorização foi formalizada através da assinatura da carta de anuência (ANEXO B).  

 

 

3.4 Estratégia Analítica – Análise de Conteúdo 

 

As entrevistas foram transcritas e conforme necessário foram realizadas entrevistas 

recorrentes. Para a análise das informações foi utilizada a técnica de análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2011). 
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Segundo Bardin (2011), é possível classificar a análise de conteúdo como uma técnica 

que se destaca por possuir uma variedade de estratégias metodológicas que permitem ao analista 

intuir relações no discurso do locutor e, consequentemente, explorar índices não previstos no início 

da pesquisa. Independentemente de qual estratégia seja escolhida para dar continuidade a uma 

pesquisa, é necessário que seja seguido um rigor metodológico para a realização satisfatória do 

estudo. Desta forma, a técnica para a realização da análise pode ser dividida em quatro partes, 

sendo elas, a organização da análise, a codificação, a categorização e a inferência. 

Bardin (2011) afirma que a pré-análise, é de suma importância para as etapas 

posteriores no processo. É a partir dessa que emergem os indicadores que serão utilizados na 

interpretação do próprio objeto. Para isso é necessário que o analista primeiramente realize o 

procedimento de leitura flutuante, que consiste na leitura do material sem a realização de 

inferências sobre ele, deixando-se contagiar por todas as impressões presentes no texto. 

Posteriormente, cabe ao analista organizar o corpus de análise, exaurindo dentro do material 

escolhido todos os elementos presentes, é possível observar a não seletividade desta primeira 

análise. 

As análises das entrevistas foram iniciadas pela leitura flutuante do material transcrito, 

sendo posteriormente destacados trechos do texto (codificados) de acordo com o assunto abordado. 

Para Bardin (2011), a codificação é o primeiro tratamento realizado no material de trabalho. O 

procedimento consiste em destacar no texto palavras ou temas em torno das quais circula o 

discurso, permitindo ao analista estabelecer categorias para o prosseguimento das análises. Nesta 

etapa da pesquisa foram utilizados elementos presentes nas falas dos sujeitos, risadas, sussurros, 

contradição entre falas, dentre outras.  

Na sequência se lança mão de operações de categorização. O processo é, basicamente, 

um conjunto de ações que busca isolar elementos e, posteriormente, reagrupá-los em categorias de 

acordo com suas relações e significações dentro do texto. A categorização deve possuir princípios 

de classificação aplicáveis a todos os elementos textuais (BARDIN, 2011). Durante a realização de 

novas leituras, trechos referentes ao mesmo tema (código) foram aglutinados (categorizados), onde 

emergiram as categorias e subcategorias de análise referentes às entrevistas das mães. 

A inferência é o processo final de análise, sendo este o momento em que são feitas as 

observações e interpretações sobre o material obtido. O procedimento pode ser realizado com base 

em unidades lexicais, pausas, erros, contradições, expressões gestuais, posturas, dentre muitas 

outras observadas durante a entrevista, o analista passa a enxergar o que existe além do discurso 

bruto, desvelando mitos, valores e símbolos não expressos pelas palavras do emissor do discurso. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados do estudo serão apresentados em duas seções: a primeira seção apresenta 

a análise do perfil sociodemográfico das mães entrevistadas.  A segunda seção se refere a análise 

de conteúdo a partir das entrevistas. As entrevistas foram organizadas tematicamente de acordo a 

análise de conteúdo, resultando em três categorias: Tempo como fator limitante; insegurança 

quanto ao manejo da amamentação e ao valor nutricional do leite materno; interferências da rede 

familiar. O material gerado a partir das entrevistas foi composto de 38 páginas referentes à 

transcrição de aproximadamente três horas de gravação em áudio.  

 

 

4.1 Categorização 

 

 

4.2 Perfil socioeconômico das mães participantes 

 

Para identificação das mães, estas foram codificadas como “Mãe Gorutubana MG”, 

referência utilizada aos nativos da cidade de Janaúba, o número de acordo com a ordem da 

entrevista. Sendo que as mães MG 01 a MG 06 são da equipe quinze e as mães MG07 a MG 12 

são da equipe dezessete.  

Mãe Gorutubana 01 (MG01): 28 anos, negra, solteira, pedagoga e trabalha com salão 

de beleza (cabeleireira e manicure) – renda de R$ 500,00, recebe o benefício do programa bolsa 

família no valor R$ 110,00. Filho com idade de dois meses que fez uso do aleitamento materno 

exclusivo por cerca 40 dias. 

Mãe Gorutubana 02 (MG02): 33 anos, negra, vive em união estável, escolaridade 

ensino médio completo, do lar, renda familiar R$ 500,00 e recebe o benefício do programa bolsa 

família no valor R$ 130,00. Filho com idade de cinco meses e nunca fez uso do aleitamento 

materno exclusivo, mas faz o aleitamento materno.  

Mãe Gorutubana 03 (MG03): 31 anos, negra, casada, possui ensino médio completo, 

dona de casa, renda familiar R$ 1000,00, recebe o benefício do programa bolsa família no valor R$ 

140. Filho com idade de dois meses e 21 dias, fez uso do aleitamento exclusivo por 20 dias.  
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Mãe Gorutubana 04 (MG04): 30 anos, parda, casada, possui ensino médio completo, 

manicure, renda familiar de R$ 1000,00, recebe o benefício do programa bolsa família no valor R$ 

164,00. Filha de seis meses , fez uso do aleitamento exclusivo até os quatro meses. 

Mãe Gorutubana 05 (MG05): 40 anos, parda, casada, professora e trabalha com salão 

de beleza (cabeleireira) – renda familiar de R$ 1000,00 e recebe o benefício do programa bolsa 

família no valor R$ 120.00. Filha com idade de quatro meses, fez uso do aleitamento materno 

exclusivo por cerca onze dias. 

Mãe Gorutubana 06 (MG06): 20 anos, negra, solteira, estudante superior incompleto, 

renda familiar de R$ 3.000,00.  Filho com idade de 01 mês, nunca não fez uso do aleitamento 

materno exclusivo, mas faz o aleitamento materno. 

Mãe Gorutubana 07 (MG07): 26 anos, branca, casada, técnica segurança do trabalho, 

renda familiar de R$ 3.000,00. Filho com idade de 02 meses e fez uso do aleitamento materno 

exclusivo vinte dias.  

Mãe Gorutubana 08 (MG08): 26 anos, negra, solteira, ensino médio completo, 

doméstica, renda familiar de R$ 600,00, recebe o benefício do programa bolsa família no valor de 

R$ 200.00.  Filho com idade de 20 dias de vida, nunca fez uso do aleitamento materno exclusivo, 

mas faz o aleitamento materno.  

Mãe Gorutubana 09 (MG09): 25 anos, parda, casada, ensino médio completo, 

doméstica, renda familiar R$ 1000.00. Filha com cinco meses, fez o aleitamento materno exclusivo 

até os quatro meses. 

Mãe Gorutubana 10 (MG10): 25 anos, negra, solteira, ensino médio completo, 

desempregada, renda familiar de R$ 500,00, recebe o beneficio do programa bolsa familiar no 

valor de R$ 170.00. Filha com idade de 03 meses de vida, nunca fez uso do aleitamento materno 

exclusivo, mas faz o aleitamento materno. 

Mãe Gorutubana 11 (MG11): 24 anos, branca, solteira, ensino médio completo, 

microempresária– renda familiar de R$ 3.000,00. Filho com idade de cinco meses, fez uso do 

aleitamento materno exclusivo por cerca onze dias. 

Mãe Gorutubana 12 (MG12): 32 anos, branca, casada, professora, renda familiar de 

R$ 4.000,00. Filha com idade de quatro meses. Fez o aleitamento materno exclusivo por quatro 

meses.  

Todas as participantes residiam na área de cobertura das ESF quinze ou dezessete, no 

município de Janaúba (MG). A idade das crianças, na ocasião das entrevistas, variou de vinte dias 

a seis meses.  
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No presente estudo todas as mães optaram pela amamentação, sendo divididas em 

quatro características diferentes (quadro 01). 

 

 

 

 

 

 

Quadro 01. Características das mães.  
Quantidades de mães  Características  

 
03 

 
 

05 
 
 
 

03 
 
 
 

01 

 

 

 

 
 
 
 

 

Não houve aleitamento materno exclusivo em nenhum momento. 
Introdução de fórmula imediatamente após saída da maternidade.  

 
Aleitamento materno exclusivo em curto período - onze a quarenta 
dias.  

 
 
Aleitamento materno exclusivo entre três a quatro meses.   
 
 
Impossibilidade de amamentação imediata, já que, em função da 
prematuridade do bebê, o mesmo se manteve internado em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) por 36 dias. 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 
 

A mãe (MG02), cujo bebê necessitou de internação, relata que a frustação em não 

conseguir alimentar via mama pós-alta foi resultado da introdução do leite materno através da 

sonda, copinho e mamadeira, conforme observado na fala da mesma:      

 

[...] na UTI ele estava tomando leite materno, eu tava doando leite, ele estava 
tomando pela sonda, aí a partir do momento que começou a dieta do copinho ele 
não conseguiu pegar o peito [...] não tava conseguindo o ganho de peso, ai o médico 
da UTI optou pela mamadeira para ele não continuar perdendo peso. 

 

4.3 Análise das categorias 

 

 Na percepção das mães o tempo, a insegurança quanto ao ato de amamentar e o 

incentivo familiar foram determinantes para a introdução precoce de alimentos, mesmo sendo 

cientes da importância e dos benefícios do leite materno para a saúde de suas crianças. Foram 

formuladas as seguintes categorias explicativas (quadro 02).
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Quadro 2. Categorias e trechos das entrevistadas 
Categoria  Falas das entrevistadas 

 
 
 
 
 
 
Tempo como fator            
limitante  

 

 

 

 
  
 

 

 

[...] que às vezes não tem aquela disposição, de ficar o tempo suficiente [para amamentar] que a criança quer entendeu?! MG02 
 
Você precisa de tempo para amamentar, você não pode amamentar correndo, você vai ter um bebê, você precisa de tempo, 
demanda nem? não é atoa que fala livre demanda.  MG06 
 
[...] amamentar é meio difícil, porque como sou sozinha, assim com os meus filhos né! É bem complicado. [...] eu não consigo ter 
muito tempo para mim, mas o tempo tem que ser dedicado para ele, e as coisas minhas fica, intima, acaba ficando de lado. MG08 
 
[...]. Eu trabalho em casa e ao mesmo tempo na rua, tenho que bater meta [...]. Então assim, eu preciso sair às vezes eu fico um 
dia sem voltar para casa, então assim teve a necessidade de ter o leite, como complemento. MG11. 

Categoria  Falas das entrevistadas 

 
 
 
Insegurança quanto ao 
manejo da amamentação 
e ao valor nutricional do 
leite materno 

 

 

 

 
 
 

 

 

Porque o peito rachou, chegou a empedrar e não estava conseguindo eu não, ti tive que optar pelo (fórmula). MG08 
 
Foi difícil porque meu peito não teve bico, rachou demais, quando o ela começou a chupar rachou e doeu demais. MG10 
 
[...] não estava enchendo a barriga dele [...] o leite não sustenta, não mata a fome [...] meu leite não estava matando a fome dele. 
MG03 
 
Aqui eu não optei exclusivamente por o aleitamento materno até seis [meses] porque aqui em Janaúba, onde a gente mora é muito 
quente e aqui em casa é mais ainda. MG09 
 

Ela mamava super bem, no primeiro mês ela adquiriu bastante peso[...] no terceiro mês ela já começou a não querer mais o peito, 
aí começou a dormir muito mau, muito mau, e por contar dela não dormir eu também não dormia, meu peito também foi 
diminuindo a quantidade de leite, acho também que tinha a dificuldade dela sugar, e ela foi rejeitando. MG12 
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Categoria  Falas das entrevistadas 

 
 
 
Interferências da rede 
familiar 

 

 

 

 
 
 

 

 

[...] minha mãe e minha tia, porque elas via que ele chorando depois que mamava aí elas falaram, talvez, será que não tá 
sustentando? MG01 
 

[...] ele [a criança] ficar nervozinho demais e chorava muito e tudo aí o meu marido falou comigo: Ah, bem! Não fique insistido 
não porque é pior. MG02 
 

[...] ele [criança] estava chorando direto, aí ela [avó da criança] pegou, chegou de viagem e disse: Oh meu Deus! Ele está 
magrinho demais [...] aí eu peguei passei a dar ele o leite [fórmula] aí meu marido foi comprar. MG03 
 

[…] uai, meu esposo e minha sogra, meus irmãos (rsrsr). MG 04 

 
[...] todo mundo queria que, principalmente a avô e a tia queria que eu desse a mamadeira [...] por conta delas a gente dava uma 
mamadeira cheia de leite para eles. MG05 
 
[..] todo mundo da família, meus pais, os avôs, todo mundo falou que dar (fórmula) ia melhorar.  MG07 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 
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4.3.1  Tempo como fator limitante  

 

Considera-se, neste estudo, que as falas das mães são parecidas quando se refere às 

vivências negativas para o aleitamento materno em relação ao tempo.  Expressões como: “tempo 

para amamentar”, “demanda disponível para dá mamar”, “tempo suficiente” representa a fala de 

várias mães, mesmo em diferentes condições socioeconômicas. Como pode ser evidenciado nos 

recortes contidos no quadro 2. 

É provável que a introdução de outros alimentos na dieta da criança possa representar 

alívio ou solução, uma vez que o aleitamento materno exclusivo é uma prática que exige 

disponibilidade de tempo. A mãe deve priorizar seu tempo para a realização da amamentação 

exclusiva em detrimento a outras atividades diárias que a mulher-mãe desempenha no seu dia-a-dia 

(CUNHA; SANTOS; GONCALVES, 2012). 

Por meio do relato das entrevistadas, percebe-se o quão elas consideram difícil dedicar 

tempo para as funções maternas e de cunho pessoal – como ser mulher. Revela-se também, que a 

rotina da mulher que trabalha para o sustento familiar exige da mesma uma abdicação ainda maior 

dos seus interesses em outras áreas da vida. O apresentado na pesquisa é semelhante ao encontrado 

por Andrade et al, (2015), em que as mães precisam se adaptar à necessidade do filho de receber o 

leite que a produz, gerando uma rotina incessante, acarretando um desajuste em suas vidas. Assim a 

pratica de amamentar representa uma sobrecarga para as mulheres. 

A amamentação é uma prática cansativa e desgastante que exige paciência e disposição 

da mãe que vivencia uma rotina intensa, impossibilitando-a de distanciar-se da criança para realizar 

outras atividades como cuidar de si, realizar atividades de lazer (passear), distrair-se e retornar ao 

trabalho (ARAÚJO; ALMEIDA, 2007). O encontrado neste estudo é semelhante ao apontado pelos 

autores, particularmente no que tange a dificuldade em conciliar a amamentação com outras 

atividades que, muitas vezes levam à introdução de alimentos alternativos ao leite materno nos 

períodos em que a mãe necessita estar longe do filho. Como pode ser observado na fala abaixo: 

 

[...] Às vezes eu tenho que sair pra resolver alguma coisa aí eu deixo um leite (fórmula), aí 
minha mãe dá ele nesse intervalo, mas enquanto estou em casa só o peito (MG 11). 

 

Segundo Moreira, Nascimento e Paiva (2013), a disponibilidade de tempo quando 

atrelada a fatores sociais e culturais, tem influência no comportamento materno, já que a decisão 

sobre amamentar, por muitas vezes, não é vivenciada de forma tranquila pelas mulheres. 

[...] amamentar é meio difícil, porque como sou sozinha, assim com os meus filhos né! É 
bem complicado. [...] eu não consigo ter muito tempo para mim, mas o tempo tem que ser 
dedicado para ele, e as coisas minhas fica, intima, acaba ficando de lado. MG08 

http://pepsic.bvsalud.org/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CUNHA,+ANA+CRISTINA+BARROS+DA
http://pepsic.bvsalud.org/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS,+CARMELITA
http://pepsic.bvsalud.org/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GONCALVES,+RAQUEL+MENEZES
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A necessidade de distanciar da criança por causa das atividades profissionais, o cansaço 

gerado pela prática da amamentação e a dependência física que a criança tem com a mãe por causa 

do peito – o que implica um atendimento/demanda constante da criança – gera na mulher uma 

insegurança ao deixar a sua criança para realizar as atividades profissionais (MELO; 

GONÇALVES, 2014). O que pode ser percebido na fala da MG 11 presentes no quadro 2.  

Segundo Araújo e Almeida (2007), os estudos desenvolvidos com abordagem da 

pesquisa qualitativa têm contribuído para analisar a percepção e os elementos envolvidos no 

processo do aleitamento materno. Para os autores, na visão das mães, o aleitamento materno é 

carregado de aspectos positivos e negativos. Os aspectos negativos incluem o cansaço, a limitação 

do seu tempo e disponibilidade para exercer as funções de mãe-mulher, como observado nos 

recortes anteriormente apresentados. 

 

 

4.3.1.1 Insegurança quanto ao manejo da amamentação e ao valor nutricional do leite 
materno  

 

Questões psicológicas das mães refletem diretamente no ato de alimentar suas crianças 

com o leite materno. A insegurança, medo, ansiedade, estresse e nervosismo são relatados pelas 

entrevistadas como fatores que as levaram a não amamentar, os quais também podem ser 

verificados na fala apresentada a seguir:  

 
[...] Eu não tive resguardo, porque veio muita gente[...] você sente incomodada. [...] afeta o 
psicológico, e a gente precisa desse psicológico, assim para fazer o leite fluir, nós dois 
sentimos. MG06 

 
 

Os relatos das entrevistadas apontam que a insegurança materna pode ser associada a 

inexperiência da mesma, que provoca nela o medo de não ter leite suficiente para saciar a criança. 

[...] de certa forma estava dando medo, e tava no início tudo aquela coisa, a gente fica com 
medo né?  E a gente quer mais é que ele fica saudável. MG05. 

[...] na minha cabeça como mãe ele mamava e não dava tempo de encher meu peito, aí eu 
estava entendendo que ele não estava satisfeito. MG01. 
  
[…] eu ficava desesperada por quê, para mim não estava satisfazendo, não estava assim 
sustentando ele. Então eu me senti assim um pouco incomodado e mesmo assim 
preocupada porque ele precisava de alimento, então sempre colocando ele para mamar e eu 
vendo que ele ainda continuava chorando. MG 06 
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       De acordo com Oliveira et al., (2015) a introdução de aleitamento artificial supre a 

necessidade momentânea da mãe em alimentar a criança.  Diaz-Gomez et al. (2016) apontam que, 

dentre os fatores relacionados às mães que tem dificuldade para iniciar ou dar continuidade ao 

processo de amamentação está a intenção e confiança da mesma, situação que pode ser percebida 

nesta pesquisa:  

 
[...] não estava enchendo a barriga dele [...] o leite não sustenta, não mata a fome [...] 
meu leite não estava matando a fome dele. MG03 
 
[...] Ela mamava super-bem, no primeiro mês ela adquiriu bastante peso[...] no 
terceiro mês ela já começou a não querer mais o peito, aí começou a dormir muito 
mal, muito mal, e por conta dela não dormir eu também não dormia, meu peito 
também foi diminuindo a quantidade de leite, acho também que tinha a dificuldade 
dela sugar, e ela foi rejeitando.MG12 

 

A equipe de saúde desempenha importante papel no sentido de conscientizar as mães 

sobre a importância da prática da amamentação, bem como da falta de necessidade de 

suplementação nos primeiros seis meses de vida. A partir das alegações das mães, foi possível 

identificar pouco envolvimento das equipes básicas de saúde em relação ao acompanhamento e 

orientações dadas às mesmas, quando estas ocorriam, as informações repassadas não eram tidas 

como novidade: 

 

Não, depois que eu falei com a enfermeira não estava dando o leite, [materno] e tava dando 
o outro leite de lata [formula], que ela me falou que o leite sustentava ele e não precisava dá 
não. MG03 

 
Assim quando eu ia fazer pré-natal ele (equipe) faz a “reuniãozinha” explicando, mas 
assim, nem não era novidade pra mim. MG 11 
 
[...] não, teve as consultas normal, assim não teve nada assim. MG 04  

 
[...] fui praticamente a uma reunião, acabou que não teve, não ta tendo mais as reuniões da 
Mãe Gurutubana [..]. MG 01 

 
[...] eu participei de uma palestra, meio-pouco orientada, nem sei o que eles deram lá no 
pré-natal, em um dia do pré-natal. Um dia só. [...] MG 09 

 

Para tanto, Oliveira et al. (2015), retratam que a falta de informações fornecidas pelas 

equipes de saúde quanto à amamentação associada a inexperiência materna, influi direta ou 

indiretamente na escolha da mãe por adotar o leite materno como único alimento, ou até mesmo na 

tentativa de buscar soluções para essas intercorrências, garantindo a continuidade desse ato.  
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A atuação da equipe básica de saúde é relevante na garantia de que o aleitamento 

materno exclusivo seja realizado até os seis meses de vida. As práticas assistênciais devem ser tec-

nicistas a favor da amamentação, responsabilizando-as diretamente pela saúde o comportamento da 

mulher contribuindo para a efetivação do aleitamento materno (MARINHO et al., 2015).  

O pouco envolvimento das equipes das UBS, desencadeia a falha na promoção, 

incentivo e apoio ao aleitamento materno no pós-parto imediato para essas mulheres.  Segundo 

Almeida, Fernandes e Araújo (2004), as instituições nas esferas municipal, estadual e federal, 

oferecem capacitações periodicamente para toda equipe multiprofissional, o que não explica o 

pouco envolvimento encontrado. 

As duas primeiras semanas após o parto são decisivas para o sucesso do aleitamento 

materno. São momentos de intensa aprendizagem entre a mãe e a criança. No estudo, cinco mães 

fizeram o aleitamento materno exclusivo em um pequeno período de tempo, porém as dificuldades 

encontradas, a não adaptação e a falta de orientações fizeram com que as mesmas desistissem. 

Neste caso, a falta de orientações e incentivo da equipe básica de saúde contribuiu para o insucesso 

do aleitamento materno exclusivo.   

Quanto à complementação precoce de outros tipos de alimentos, verificou-se nas falas 

das entrevistadas que isso ocorreu como justificativa de que o “leite é fraco” ou que o leite “não 

sustentava” a criança, que a criança “mamava e chorava”, sendo associada ao choro e à diminuição 

de quantidade do leite:  

 

[...] ele mamava e chorava. Eu entendi que meu leite não está sustentando [...] na minha 
cabeça como mãe ele mamava e não dava tempo de encher meu peito, aí eu estava 
entendendo que ele não estava satisfeito. MG01  

 

Segundo Melo e Gonçalves (2014) a ideia atribuída ao contexto “leite fraco” é uma das 

principais causas da complementação precoce de outros tipos de alimentos alegada pelas mães.  O 

estudo de Gusman (2005) reforça que as mães utilizam das suas crenças que o choro da criança é 

um sinal que o leite materno é fraco e por isso recorrem a complementação alimentar, assim as 

mesmas sentiram mais amparadas, minimizar a responsabilidade e a culpa pelo insucesso da 

lactação. 

As participantes deste estudo relataram que as tentativas para o aleitamento se 

mostraram frustrantes, quando suas crianças começavam a chorar, mesmo estando no seio, pois na 

perceptivas delas as mesmas aparentavam cansaço, magreza ou até mesmo não demonstravam 

saciedade ao amamentar. 
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[...] a gente ficou tentando ainda, um bom tempo ainda tentando colocar no peito e aí ele 
tentava.. tentava e ele cansava e chorava aí aí foi indo foi indo até o leite realmente secar, 
não sair mais leite. MG02 
 
[…] eu dei para vê se aliava a dó, rsrsrsrsrsrsrs, tinha muita cólica, chorava demais, quando 
começou, ele  ficou o dia inteiro chorando, chorar de gritar é a que faz umas duas horas 
seguidas e chorando, chorando, chorando e nada acalmava ele, dormia ficava reclamando 
né! Acordava, tornava chorar de novo, ai decidir,  vou ter que dar o chá. MG07 

 
[...] fato que ele queria mais não, não pela fome, mas assim por gula, ele é guloso [não 
saciedade. MG01 
 
[...] teve uma noite que ela não quis, gritava, de tanto chorar, aí no outro dia procuramos a 
médica, ai ela resolveu colocar o pregromim (fórmula). MG12 
 

 

Embora algumas mães priorizassem a amamentação, também relacionavam o choro da 

criança com a baixa produção de leite, e consequentemente a não saciedade da fome da criança. 

Considerar o choro, como expressão de fome, nem sempre pode ser verdadeiro (ROCCI; 

FERNANDES, 2014). Em um estudo realizado por Junges et al. (2010), as dificuldades para 

adaptação da família nos primeiros meses de vida da criança mostraram que o choro da criança é 

tido como inoportuno e que o leite materno não era considerado suficiente para acalmar a criança, 

assim o choro da criança promoveu indiretamente a introdução precoce de alimentos. 

Na percepção das mães a água é necessária para suas crianças, uma vez que a 

temperatura ambiente da cidade de Janaúba-MG é muito quente2.  

 
Aqui eu não optei exclusivamente por o aleitamento materno até seis [meses] porque aqui 
em Janaúba, onde a gente mora é muito quente e aqui em casa é mais ainda. MG09 

 

[...] mais é o peito, mas como está muito quente assim, eu dou um pouco de água., um 
pouquinho, dou o leite e água[...] falou para eu dá só o peito até os 06 meses, não precisa dá 
água. Mas as vezes aqui é muito quente. MG10.  

 

Mesmo em locais secos e quentes, a suplementação do leite materno com água ou chás 

nos primeiros 06 meses é desnecessária. A suplementação com outros alimentos e líquidos diminui 

a ingestão de leite materno, o que pode ser desvantajoso para a criança, já que muitos alimentos e 

líquidos oferecidos às crianças pequenas são menos nutritivos que o leite materno (GIUGLIAN, 

2012). 

                                                 
2 Geralmente a temperatura média diária da cidade de Janaúba (MG) é acima de 32 °C, é quente 

praticamente o ano todo. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=JUNGES,+CAROLINA+FRESCURA
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Um aspecto comum foram os relatos das mães sobre as dores nas mamas nos primeiros 

dias após o parto. Isso se deu devido ao ingurgitamento mamário, as dores, as fissuras-rachaduras e 

em algumas citações a mastite-inflamação, causadas pelo acúmulo de leite nas mamas: 

 
[...] Foi difícil porque meu peito não teve bico, rachou demais, quando o ela começou a 
chupar rachou e doeu demais. MG10 
 
[..] no início o peito rachou muito. MG03 

 
Em estudo de Rocci e Fernandes (2014), a expressão “dor no peito” surgiu relacionada a 

lesões nas mamas e episódios de ingurgitamento, principalmente nos primeiros dias da 

amamentação. As dificuldades com o manejo da amamentação, tais como a posição da pega correta 

e a insegurança das mães em relação à capacidade de amamentar quando, por exemplo, o choro do 

bebê é interpretado por elas como um sinal de que o leite materno não está sendo suficiente para 

alimentar o filho ou quando a criança “recusa” o peito.  

Na pesquisa citada também fica evidente a tendência de introduzir outro tipo de leite 

para a criança por causa das dores e o ingurgitamento das mamas nos primeiros dias. Segundo os 

depoimentos maternos como as expressões “peito rachado”, “o peito rachou, chegou a 

empedrar”, “medo”, “doeu demais”, gerou insegurança e a melhor alternativa encontrada pela 

mãe foi a complementação alimentar.  

A obstrução dos ductos mamários e as dores foram citadas como um dos motivos de 

interromper o aleitamento materno, situação que pode ser percebida em: 

 
[...] quando eu coloquei para sugar e eu vi que estava saindo sangue dos meus seios porque 
ele sugava demais e rachou muito cedo, então já no primeiro, não assim, no segundo dia de 
vida dele eu tive que dar a fórmula. MG06 

 

O ingurgitamento mamário, as dores nas mamas e a mastite podem atrapalhar o 

aleitamento e causar o desmame precoce. É necessário o apoio às mães para estabelecer 

autoconfiança e resolução para as possíveis dificuldades aos transtornos causadas pelas dores, e o 

ingurgitamento mamário (SOUSA et al., 2012). Essas ocorrências, atribuídas às vivências negativas 

da amamentação e diversos fatores como o estresse, ansiedade, fadiga, extração insuficiente de leite 

materno, sucção insuficiente da criança nas mamas, podem provocar o desconforto para a mãe.  
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4.3.2 Interferência da rede familiar 

 

Tida como tradição familiar, a lactação passa a ser considerada então uma obrigação, 

responsabilidade das mães, mas isso não exclui o fato que os membros familiares – particularmente 

avós e pais da criança – influenciem diretamente na complementação de outros tipos de alimentos 

para as crianças menores de seis meses.  

Quando perguntadas sobre qual membro da família que influenciou para a introdução de 

outro tipo de alimento, as participantes descreveram entes de confiança e próximos, como suas 

mães, maridos e tias. Essa situação pode ser observada nos relatos abaixo: 

 
[...] ele [criança] estava chorando direto, aí ela [avó da criança] pegou, chegou de viagem e 
disse: Oh meu Deus! Ele está magrinho demais [...] aí eu peguei passei a dar ele o leite 
[fórmula] aí meu marido foi comprar. MG03 

 
[...] ele [a criança] ficar nervozinho demais e chorava muito e tudo aí o meu marido falou 
comigo: Ah, bem! Não fique insistido não porque é pior. MG02 

 
[...] todo mundo queria que, principalmente a avô e a tia queria que eu desse a mamadeira. 
MG05 
 
[...] minha mãe e minha tia, porque elas via que ele chorando depois que mamava aí elas 
falaram, talvez, será que não tá sustentando? Aí fui observando. MG01 
 

 

Segundo Junges et al. (2010), as experiências e os relatos dos familiares, 

particularmente das mães e irmãs, acerca das características e quantidade do leite materno, podem 

influenciar negativamente a atitude das mulheres (mães), levando-a a acreditar que ela não é capaz 

de produzir leite de maneira satisfatória. Zanin e Schacker (2010) apontam as avós, as mães e as 

sogras são consideradas como indivíduos que detém conhecimentos, principalmente, nas suas 

experiências de vida. Com isso, orientam as mulheres acerca das práticas do aleitamento materno e 

do cuidado. 

O achado desta pesquisa é semelhante ao encontrado por Lima et al. (2018), cuja 

transmissão de saberes e conhecimento perpassa de uma geração a outra, influenciando o 

comportamento materno que é justificado pelas experiências destas na alimentação de seus filhos.  

Dentro dos contextos familiares as opiniões e decisões das avós são aceitas, valorizadas 

e respeitadas pelas mães. Contudo, o pai também compõe a rede de apoio social necessária para 

estabelecer a continuidade ou não do aleitamento materno (SILVA; SANTIAGO; LAMOUNIER, 

2012). 



 

 

52 

A família apresenta-se como um importante aliado para a mãe, sendo que as 

informações dela recebida, apresentam grande peso para a lactente. Para Prates, Schmalfuss e 

Lipinski (2015), o ambiente familiar torna-se uma rede de apoio social, uma vez que tem o poder de 

influenciar nas práticas do cuidado e do aleitamento materno. Nesta pesquisa pôde ser evidenciado 

que a rede de apoio social da MG6 teve decisivo na introdução de outro alimento: 

 
[...] foram todos, desde do meu namorado, meu pai, minha mãe, meu irmão, até as minhas 
avós me ajudaram bastante porque eles viram que [...] precisava, então, todos apoiaram 
todos vieram me ajudar, então falaram: não, compre o leite (fórmula).  MG06 

 

Nesta pesquisa, a influência familiar, especificamente as avós, para as mães foi um dos 

principais motivos relacionado à complementação alimentar para a criança. As recomendações, 

experiências e práticas das avós maternas são repassadas promovendo diretamente a introdução 

precoce de alimentos. 

A maternidade tem consequências hormonais e psicológicas, aliada a fatores culturais, 

faz com que socialmente a mulher se posicione de forma diferente, já que agora ela é uma mãe. O 

momento de amamentar é cheio de incertezas. Consequentemente não há como separar a mulher da 

mãe biológica. Começa então uma luta diária onde o equilíbrio e harmonia exigem sacrifícios da 

mulher. O ato de amamentar pode ser cheio de preconceitos, falsos pudores, abusão. Amamentar, 

mais do que nunca, passa a ser um ato político, sufocando a mulher, uma vez que há uma cobrança 

ao seu comportamento obrigatório em amamentar a sua criança. 

Para mais, a discussão deste estudo com ênfase nas percepções das mães demonstra que 

amamentar perpassa por diversos percalços e prazeres para a vida da mesma. Salienta-se que, os 

serviços de saúde e profissionais, mesmo com as políticas intervencionistas realizadas, necessitam 

também, por parte da mulher, assimilar essas ações de promoção e incentivo à prática do 

aleitamento materno. Nesse contexto, o profissional de enfermagem se faz necessário e deve estar 

em constante comunicação e apoio à mulher realizando visitas domiciliares, consulta puerperal 

imediata com assistência de enfermagem às práticas de amamentação, uma vez que as dificuldades 

e dúvidas enfrentadas por elas podem ser sanadas durante essas ações. Estas contribuem para a 

diminuição do índice de desmame precoce. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa analisou as percepções das mães quanto à introdução precoce de 

alimentos, em duas unidades básicas de saúde de Janaúba/MG. Os motivos atribuídos para a 

introdução precoce de alimentos foram: 1) Tempo como fator limitante; 2) Insegurança quanto ao 

manejo da amamentação e ao valor nutricional do leite materno; 3) Interferências da rede familiar. 

A introdução precoce de alimentos ocorreu entre o primeiro e ao quarto mês de vida das crianças. 

Comparando as duas ESFs, evidenciou-se que não houve diferenças quanto às percepções das mães, 

apesar de serem equipes instaladas em infraestruturas e com população adscrita com aparente perfis 

divergentes. 

Foi relatado pouco envolvimento das ESF em relação ao acompanhamento nos 

primeiros dias de aleitamento. Há a necessidade de verificar quais os motivos para o não 

acompanhamento adequado das mães. A orientação por parte dos profissionais das equipes básicas 

de saúde deve otimizar a adesão a amamentação, preparando as mães para possíveis impasses 

durante o processo.  

O presente estudo demonstrou que existem diversas publicações sobre os inúmeros 

fatores que interferem no ato e escolha de amamentar, sendo a mulher influenciada, principalmente 

pelo ambiente familiar, mas requer da mesma autonomia, uma vez que lhe falta segurança e livre 

arbítrio nessa decisão. 

Sugere-se a ampliação de ações de educação permanente para os profissionais de saúde, 

para que os mesmos desempenhem uma assistência adequada, e desenvolvam as habilidades nas 

mulheres lactantes. Essas ações devem ser incorporadas desde as esferas federais até municipais. 

Será solicitada autorização da Secretária Municipal de Saúde para que a pesquisadora 

apresente os resultados obtidos desta pesquisa para as equipes quinze e dezessete e realize rodas de 

conversas sobre as ações efetivas de educação em saúde de aleitamento nos locais onde atuam.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: O DESMAME 

PRECOCE: AS PERCEPÇÕES ATRIBUÍDAS PELAS MÃES DE DUAS UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE DE JANAÚBA/MG em virtude de ter sido mãe nos últimos 06 meses, 

podendo, assim, fornecer informações sobre o processo do desmame precoce do aleitamento 

materno. A pesquisa será realizada pela pesquisadora Kariny Alves Barboza, aluna do curso de Pós-

Graduação do Mestrado Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, sob orientação da Professora Doutora Nadja Maria Gomes 

Murta, docente do Programa de Mestrado Profissional em Saúde, Sociedade e Ambiente da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM.   

A sua participação não é obrigatória, sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação 

com o pesquisador, com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM ou 

com a Secretária municipal de Saúde de Janaúba /MG. 

O objetivo geral desta pesquisa é: Identificar, analisar e desvelar as percepções 

atribuídas pelas mães na decisão para o desmame materno em duas Equipes Básicas de Saúde na 

cidade de Janaúba-MG. 

Caso você decida aceitar o convite, você responderá a uma entrevista que será 

audiogravada, podendo ser repetida, caso você ou o entrevistador ache necessário. 

Os riscos associados à pesquisa podem ser classificados como mínimos, mas será 

necessário que você disponibilize um horário, à sua escolha, para participação do estudo. Os riscos 

relacionados com sua participação são: sentir-se constrangida ao responder as questões da 

entrevista, ao ter sua voz gravada ou ser solicitada uma nova entrevista (o estudo prevê entrevistas 

recorrentes, ou seja, após a primeira entrevista, caso o pesquisador ache necessário poderá solicitar 

nova entrevista). A fim de minimizar estes riscos, você poderá se recusar a responder a qualquer 

uma das questões e ou a participar de uma nova entrevista. Poderá escolher o local para ser 

entrevistada. Para minimizar o desconforto e constrangimento, os questionários serão aplicados em 

um local confortável, com privacidade, garantindo confidencialidade e ausência interrupções e de 

forma individual. Você terá acesso às transcrições, podendo solicitar cortes ou exclusão de 

conteúdos.  As informações coletadas serão utilizadas somente para fins científicos; sua identidade 

não será revelada em nenhuma etapa do estudo, sendo mantido o sigilo. No entanto, caso você 

deseje e ache relevante, sua identidade será revelada. 
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Os benefícios relacionados com a sua participação será o de receber informações sobre 

os benefícios do alimento materno exclusivo e da alimentação complementar em tempo oportuno. 

Os resultados obtidos na pesquisa serão divulgados junto à secretaria Municipal de 

Saúde de Janaúba/MG proporcionando assim informações que possam ajudar na melhoria da 

qualidade da assistência para as mulheres e crianças. Também haverá divulgação em meios 

científicos quais sejam: revistas, congressos, seminários, dentre outros. 

A sua participação, bem como a de todas as partes envolvidas, será voluntária, não 

havendo remuneração para tal.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou 

em qualquer momento. 

Pesquisador: Kariny Alves Barboza  
Endereço: Rua Maria José de Oliveira, 126 - Casa,  
Bairro: Padre Eustáquio, CEP: 39.442-262, Janaúba/MG 
Telefone: (38) 9 9199-2424 
 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, os riscos e benefícios da mesma, e 

aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante o 

anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 

 

Nome do sujeito da pesquisa: __________________________________________ 
  
Assinatura do sujeito da pesquisa: ______________________________________ 
 
ASSINATURA DO PESQUISADOR: __________________________________ 
 

 
___________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 –3532-1200 

Coordenadora: SIMONE GOMES DIAS DE OLIVEIRA 
Vice-coordenadora: RAQUEL SCHWENCK DE MELLO VIANNA 

Secretária: CRISTINA DE FIGUEIREDO VIEIRA 
Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 

 
 
 
 
 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA AS MÃES, COM FILHOS 

ATÉ 06 MESES, QUE E ESTEJAM AMAMENTANDO OU NÃO, EM DUAS UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE DE JANAÚBA/MG.  

 

PROJETO DE PESQUISA INTITULADA: INTRODUÇÃO PRECOCE DE ALIMENTOS: 

AS PERCEPÇÕES ATRIBUÍDAS PELAS MÃES DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE DE JANAÚBA/MG 

 

Se tratando de uma pesquisa qualitativa, o roteiro a seguir possui papel norteador podendo, por 

conseguinte, a entrevista ser realizada de acordo como as necessidades surgirem. Ressalta-se que o 

pesquisador se compromete a seguir as diretrizes e normas presentes na Resolução CNS 466/12. 

 

Nome:___________________________________ Idade:____ Cor_____________ 

Estado civil: _____________________  Escolaridade:_______________________ Atuação 

profissional:______________________________ Renda familiar: _________________________  

Possui alguma renda social?__________________________  Qual valor?_____________ 

Nome da criança: ___________________________Idade da criança:_____ 

Local de Residência: ___________________________________________ 

Bairro:_______________________________________________  

Equipe Básica de Saúde: ____________________________________________  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: 

 

01-Você é considerada “o membro da família” para manter o sustendo da sua casa? 

 

02- Para você qual a importância do aleitamento materno? 

 

03- Para você qual é o significado em amamentar o seu filho (a)? 

 

04-Para você o que significa aleitamento materno? 
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05- Quais são os motivos que você decidiu amamentar? 

 

06- Quanto tempo amamentou exclusivamente com leite materno o seu filho? 

 

07- Quais foram os motivos que você teve para amamentar o seu filho (a)? 

 

08-Como você chegou à decisão de parar de amamentar ou reduzir o aleitamento materno? 

 

09-Quais foram os motivos que você teve para não amamentar o seu filho (a)?  

 

10-Quais são as razões que levaram desmame do seu filho antes do sexto mês de vida? 

 

11-Quais são as vantagens que aleitamento materno proporciona ao seu filho (a)? 

 

12-Quais são os alimentos que você está dando ao seu filho (a)? 

 

13-Quando você começou a dar outros tipos de alimentos a sua criança?  

 

14- Você tem conhecimento sobre os nutrientes no leite materno? 

 

15- Você concorda com a afirmação “O leite materno é fraco e não sustenta a criança”. Explique as 

razões? 

 

16-Você teve dificuldades para realizar o aleitamento materno? Quais? 

 

17-Como você concilia suas tarefas diárias com o aleitamento materno? 

 

18-Qual dos seus familiares ajudou na sua decisão em realizar o aleitamento materno? 

 

19-Qual dos seus familiares ajudou na sua decisão em parar com o aleitamento materno? 

 

20-Você acha que a sua rede da atenção primária, equipe Básica de Saúde atua na promoção para 

que ocorra aleitamento materno? Explique. 
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21-Você recebeu orientações da sua equipe Básica de Saúde sobre o aleitamento materno? Quais 

foram estas orientações?  

 

22-Quais os profissionais de saúde que fizeram as orientações sobre o aleitamento materno?  

 

23-Quais são os motivos que você decidiu introduzir outro tipo de leite para o seu filho? 

 

24- Quais foram os motivos e à decisão de parar de amamentar ou reduzir o aleitamento materno? 

 

25-Quando você começou a dar outros tipos de alimentos a sua criança? 

 

26-Quais são os alimentos que você está dando ao seu filho? 

 

27- Quais são às vantagens do aleitamento materno para sua criança? 

 

28- Quais são às desvantagens do aleitamento materno para sua criança? 

 

29- Quais são às vantagens do aleitamento materno para você (mulher)? 

 

30- Quais são às desvantagens do aleitamento materno para você (mulher)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

APÊNDICE C – TESTE PILOTO DAS SUBCATEGORIAS 

 

I. Demanda 
atribuída à 
amamentação 

Tempo e 
trabalho 

[...] que às vezes não [mãe não tem] aquela disposição, de 
ficar o tempo suficiente [para amamentar] que a criança 
quer entendeu? Mãe Gorutubana MG02 
 
você precisa de tempo para amamentar, você não pode 
amamentar correndo, você vai ter um bebê, você precisa de 
tempo, demanda nem? não é atôa que fala livre demanda.  
Mãe Gorutubana MG06 
 
[...]amamentar é meio difícil, porque como sou sozinha, 
assim com os meus filhos né! É bem complicado.[...] eu não 
consigo ter muito tempo para mim, mas o tempo tem que ser 
dedicado para ele, e as coisas minhas fica, intima, acaba 
ficando de lado. Mãe Gorutubana MG08 
 
 
[...] As vezes eu tenho que sair pra resolver alguma coisa aí 
eu deixo um leite Nestogeno (fórmula), aí minha mãe dá ele 
nesse intervalo, mas enquanto tô em casa só o peito. [...] Eu 
trabalho em casa e ao mesmo tempo na rua, tenho que bater 
meta, eu trabalho com AVON. Então assim, eu preciso sair 
às vezes eu fico um dia sem voltar para casa, então assim 
teve a necessidade de ter o leite, como complemento. Mãe 
Gorutubana MG11 
 

Técnicas 
inadequadas 

[...] no início o peito rachou muito. Mãe Gorutubana MG03 
 
[...] quando eu coloquei para sugar e eu vi que tava saído 
sangue do meus seios porque ele sugava demais e rachou 
muito cedo, então já no primeiro, não assim, no segundo dia 
de vida dele eu tive que dar a fórmula.  Mãe Gorutubana 
MG06 
 
no início machucou porque quando o bebê é recém-nascido 
ele gruda, aí feriu, o peito.  
Mãe Gorutubana MG07 
 
porque o peito rachou, chegou a empedrar e não tava 
conseguindo eu não, ti tive que optar pelo nan (fórmula).  
Mãe Gorutubana MG08 
 
foi difícil porque meu peito não teve bico, rachou demais, 
quando o ela começou a chupar rachou e doeu demais.  
Mãe Gorutubana MG10 
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II. Agentes 
externos 

Insegurança, 
estresse e 
nervosismo 

Porque no início, toda pressão... acho que isso influenciou o 
leite não descer direito e aí eu fui na pediatra e a pediatra 
falou que se eu não desse o suplemento, que poderia que ela 
parasse os rinsinho (rins) por conta do pouco, não é que não 
tinha, por conta que não tinha esse direito e todo estresse, 
todo aquele nervoso, eu acho que  estava atrapalhando até o 
leite descer. Mãe Gorutubana MG05 
 
[...] eu sai do hospital como ainda não havia leite no meu 
seios, que que eu fiz?! eu tive que aderir a fórmula, só que 
hoje a alimentação dele está completa tanto do meu leite, só 
que ainda sinto que ele sente a falta, ele necessita, pelo o 
costume do, da fórmula, do leite NAN. Mãe Gorutubana 
MG06 
 
eu não tive resguardo, porque veio muita gente,[...] porque 
querendo ou não quando você tem visita em casa você sente 
o que? Você sente incomodada. Por que você tá ainda, tinha 
menos de uma semana que tinha ganhado nenê, tal, isso 
atrapalhava também no leite, eu pensava porque ele também 
afeta o psicológico, e a gente precisa desse psicológico, 
assim pra fazer o leite fluir, tá tudo bem para ele e nós dois 
sentimos incomodados a gente, a gente não teve nosso tempo.  
Mãe Gorutubana MG06 

III. Leite 
materno: 
saciedade e 
ausência de 
nutrientes 

Quantidade 
e qualidade 
do leite 
materno 

[...] ele mamava e chorava. Eu entendi que meu leite não 
está sustentando [...] na minha cabeça como mãe ele 
mamava e não dava tempo de encher meu peito, aí eu tava 
entendendo que ele não estava satisfeito. Mãe Gorutubana 
MG01  
 
[...] fato que ele queria mais não, não pela fome, mas assim 
por gula, ele é guloso [não saciedade]. Mãe Gorutubana 
MG01 
 
[...] não estava enchendo a barriga dele [...] o leite não 
sustenta, não mata a fome [...] meu leite não estava matando 
a fome dele. Mãe Gorutubana MG03 
 
[...} acha que não ia ter um leite o suficiente, então ela toma 
o suplemento.  Mãe Gorutubana MG05 

Condições 
climáticas 

dei água,  tava muito calor,  porque ela não queria mamar, 
ocorrer situações dela mamar uma hora da tarde, passar o 
dia meia enjoadinha e mamar as seis da tarde, aí se eu desce, 
oferecesse o peito ela não queria, se oferecesse água ela 
bebia.  
Mãe Gorutubana MG09 
 
Aqui eu não optei exclusivamente o aleitamento materno até 
seis [meses] porque aqui em Janaúba, onde a gente mora 
muito quente e aqui em casa é mas ainda.  
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Mãe Gorutubana MG09 
 
mais é o peito, mas como tá muito quente assim, eu dou um 
pouco de água., um pouquinho, dou o leite e água.[...] falou 
para eu dá só o peito até os 06 meses, não precisa dá água. 
mas as vezes aqui é muito quente. Mãe Gorutubana MG10.  
 

IV. Influência 
comportamental 
da criança 

Adaptação 
da criança 
ao mundo 
externo 

[...] a gente ficou tentando ainda, um bom tempo ainda 
tentando colocar no peito e aí ele tentava.. tentava e ele 
cansava e chorava aí aí foi indo foi indo até o leite realmente 
secar, não sair mais leite. Mãe Gorutubana MG02 
 
[...] ele tava chorando direto... só tava chorando [...] ai eu 
peguei passei a dar ele o leite [fórmula]. Mãe Gorutubana 
MG03 
 
ela mamava super bem, no primeiro mês ela adquiriu 
bastante peso[...] no terceiro mês ela já começou a não 
querer mais o peito, ai começou a dormir muito mau, muito 
mau, e por contar dela não dormir eu também não dormia, 
meu peito também foi diminuindo a quantidade de leite, acho 
também que tinha a dificuldade dela sugar, e ela foi 
rejeitando. Mãe Gorutubana MG12 

V. Domínio 
familiar 

Rede de 
apoio para o 
aleitamento 
materno 

[...] minha mãe e minha tia, porque elas via que ele 
chorando depois que mamava ai elas falaram, talvez, será 
que não tá sustentando? ai fui observando. Mãe Gorutubana 
MG01 
 
[...] ele [a criança] ficar nervozinho demais e chorava muito 
e tudo aí o meu marido falou comigo: Ah, bem! Não fique 
insistido não porque é pior. Mãe Gorutubana MG02 
 
[...] ele [criança] tava chorando direto, aí ela [avó da 
criança] pegou, chegou de viagem e disse: Oh meu Deus! Ele 
tá magrinho demais [...] aí eu peguei passei a dar ele o leite 
[fórmula] aí meu marido foi comprar. Mãe Gorutubana 
MG03 
 
ninguém, todo mundo queria que, principalmente a avô e a 
tia queria que eu desse a mamadeira. Mãe Gorutubana 
MG05 
 
toda avó por conta delas a gente dava uma mamadeira cheia 
de leite para eles. Mãe Gorutubana MG05 
 
foram todos, desde do meu namorado, meu pai, minha mãe, 
meu irmão, até as minhas avós me ajudaram bastante porque 
eles viram que Miguel precisava, então, todos apoiaram 
todos vieram me ajudar, então falaram, não compre o leite 
(fórmula). Mãe Gorutubana MG06 
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[..] tive da minha mãe, todo mundo, todo mundo da família, 
meus pais, os avôs, todo mundo falou que ia melhorar. Mãe 
Gorutubana MG07 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA  
 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: O DESMAME PRECOCE: AS PERCEPÇÕES ATRIBUÍDAS PELAS 
MÃES DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JANAÚBA/MG 

Pesquisador: KARINY ALVES BARBOZA 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 99329418.9.0000.5108 

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 

MUCURI 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 3.114.370 

Apresentação do Projeto: 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, tipo estudo de caso, cujo objetivo geral é 

identificar, analisar e desvelar as percepções atribuídas pelas mães na decisão para o desmame 

precoce em duas Equipes Básica de Saúde na cidade de Janaúba-MG. Participarão da pesquisa 

12 mães que tiveram seus filhos nos últimos 06 meses que estejam amamentando ou não. A 

POPULAÇÃO GERAL/TOTAL DO ESTUDO SERÃO 12 MÃES QUE TIVERAM FILHOS 

NOS ÚLTIMOS 06 MESES, E QUE ESTEJAM AMAMENTANDO OU NÃO. AS MESMAS 

SERÃO SUBDIVIDIDAS EM DOIS GRUPOS, SENDO 03 MÃES COM FILHOS DE 0-3 

MESES DE VIDA E 03 MÃES COM FILHOS 4-6 MESES DE VIDA, TOTALIZANDO 

ASSIM 06 MÃES EM CADA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (EQUIPE XV E EQUIPE 

XVII). Para a análise das informações será utilizada a técnica de análise de conteúdo, por 

categorização temática. Espera-se que a pesquisa possa contribuir para a melhoria da qualidade 

da assistência para as lactantes. Entende-se que os resultados deste estudo poderão ser 

utilizados para auxiliar as estratégias que possam aumentar as práticas do aleitamento materno. 

Tem-se ainda a expectativa de que os resultados desta pesquisa possam contribuir para o 

fortalecimento das ações de educação e saúde em toda comunidade de Janaúba/MG. 
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Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Identificar, analisar e desvelar as percepções atribuídas pelas mães quanto ao desmame precoce,em 

duas Equipes Básicas de Saúde na cidade de Janaúba-MG 

Objetivo Secundário: 

Comparar, entre as duas Unidades Básicas de Saúde, se há diferença entre os fatores 

atribuídos pelas mães quanto ao desmame precoce. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

Riscos: 

O projeto não proporciona aos participantes riscos físicos ou moral, porém pode causar algum 

desconforto e constrangimento às mulheres da pesquisa, em virtude da aplicação dos 

questionários. Para minimizar o desconforto e constrangimento, os questionários serão 

aplicados uma sala que proporcionará a entrevistada um local confortável, com privacidade, 

confidencialidade e ausência interrupções e de forma individual. Não haverá nenhum tipo de 

divulgação de resultados que possibilitem a identificação do participante. 

 

Benefícios: 

Os benefícios às participantes será o de receberem informações sobre os benefícios do 

alimento materno exclusivo e da alimentação complementar em tempo oportuno, logo após a 

realização das entrevistas. Como benefícios indiretos as informações oriundas da pesquisa 

poderão subsidiar os profissionais de saúde para a promoção de ações em Educação e Saúde às 

gestantes e puérperas. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O estudo seguirá as seguintes etapas: apresentação para as mães como se dará a realização das 

entrevistas. Nesta etapa será agendada uma data para a realização das entrevistas com as mães 

que 6 aceitaram participar. As participantes da pesquisa serão convidadas a comparecer às 

Unidades Básicas de Saúde, nas quais são cadastradas. A entrevista será realizada 

individualmente, em uma sala reservada, o consultório de Enfermagem. A seleção da sala se 

destinará a proporcionar a entrevistada um local confortável, com privacidade, 

confidencialidade e ausência interrupções. Porém, caso for da vontade da entrevistada, este 

local poderá ser alterado. Para a realização desta etapa será utilizado um roteiro de entrevista 
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com o intuito de direcionar a entrevista que terão seus áudios digitalmente gravados. 

SEGUNDO BELEI, ET AL.,(2008), O GRAVADOR MANTÉM O CONTEÚDO ORIGINAL, 

DANDO MAIOR CREDIBILIDADE AOS DADOS COLETADOS. DAR PARA 

REGISTRAR O TOM DE VOZ, E AS SUAS MUDANÇAS, O SILÊNCIOS, VACILAÇÕES, 

ALÉM DE PERMITIR MAIOR ATENÇÃO AO ENTREVISTADO. É PRECISO TER 

DOMÍNIO PARA MANUSEAR E OPERAR A FERRAMENTA (APARELHO DO 

GRAVADOR), SE FAZ NECESSÁRIO TAMBÉM, O TESTE DA BATERIA, DO VOLUME 

E DO FUNCIONAMENTO DO APARELHO ANTES DA GRAVAÇÃO. Posteriormente às 

entrevistas, estas serão transcritas e se necessário, serão realizadas entrevistas recorrentes. 

Estará previsto, também, a possibilidade de alteração do material por parte das entrevistadas, 

caso se manifeste, para acréscimo ou retirada de informações à sua entrevista. A última etapa 

será constituída das análises das entrevistas. A estratégia analítica utilizada para a realização 

desta etapa será a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresentou projeto completo, projeto nos moldes CONEP, folha de rosto, roteiro , TCLE e 

carta de copartícipe. Todos os termos estão em conformidade com a Resolução n. 466/12 do 

CNS. 

 

Recomendações: 

- Segundo a Carta Circular nº. 003/2011/CONEP/CNS, de 21/03/11, há obrigatoriedade de 

rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e pelo 

pesquisador, que deverá também apor sua assinatura na última página do referido termo. 

- Relatório final deve ser apresentado ao CEP ao término do estudo em 30/05/2020. 

Considera-se  

- Como antiética a pesquisa descontinuada sem justificativa aceita pelo CEP que a aprovou 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto atende aos preceitos éticos para pesquisas envolvendo seres humanos preconizados 

na Resolução 466/12 CNS. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O projeto atende aos preceitos éticos para pesquisas envolvendo seres humanos preconizados 
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na Resolução 466/12 CNS. 

Relatório final deve ser apresentado ao CEP ao término do estudo em 30/05/2020. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_
P 
ROJETO_1220720.pdf 

16/12/2018 
17:42:44 

 Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutur
a 

CartaCoparticipante.PDF 16/12/2018 
17:40:52 

KARINY 
ALVES 
BARBOZA 

Aceito 

Outros roteiro_pdf.pdf 07/11/2018 
22:57:09 

KARINY ALVES 
BARBOZA 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigado
r 

projeto_pdf.pdf 07/11/2018 
22:56:46 

KARINY 
ALVES 
BARBOZA 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento 
/ Justificativa 
de Ausência 

TCLE.pdf 07/11/2018 
22:38:15 

KARINY ALVES 
BARBOZA 

Aceito 

Folha de Rosto folhaDeRosto.pdf 20/09/2018 
10:32:56 

KARINY ALVES 
BARBOZA 

Aceito 

 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

DIAMANTINA, 16 de 
Janeiro de 2019 

 

Assinado por: 

Raquel Schwenck de Mello 
Vianna (Coordenador(a)) 

 

 

 

 

 



73 

 

ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 


