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RESUMO
Objetivos: Verificar atual situação do aleitamento materno exclusivo e 
fatores associados à sua interrupção em menores de 6 meses assistidos 
pelas unidades de saúde do Riacho Fundo II–Distrito Federal.

Métodos: Pesquisa transversal descritiva, realizada com usuários e 
profissionais das unidades de saúde do Riacho Fundo II. Foram aplicados 
dois tipos de questionários elaborados pelos autores. O primeiro foi 
direcionado aos 54 profissionais durante visitas periódicas aos centros 
de saúde, objetivando detectar o grau de informação dos mesmos sobre 
aleitamento. O segundo foi voltado para cuidadores de menores de 6 
meses, aplicado na campanha nacional de vacinação, abrangendo a ali-
mentação das crianças.

Resultados: O grupo de 176 cuidadores, em sua maioria, eram mulheres 
com idades entre 20 e 30 anos (63%), com ocupação domiciliar (60,8%) 
e tinham 1 ou 2 filhos(74,4%). 54,5% das crianças não estavam em 
aleitamento exclusivo. Os principais motivos alegados para introdu-
ção precoce de alimentos foram: trabalho materno (25%), hipogalactia 
(21,2%) e insaciedade da criança (10,6%). Quanto aos motivos para 
introdução de água/chá prevaleceram a sede da criança (11,4%) e a cólica 
(10,8%). Em relação aos profissionais de saúde, observou-se que não 
estão uniformemente capacitados, sendo que 39,6% nunca receberam 
capacitação em aleitamento.

Conclusão: Verificou-se uma assimetria entre conhecimento das mães 
sobre tempo ideal de aleitamento e idade do desmame. Já os profissionais 
de saúde apresentavam dificuldades de orientação, necessitando de inter-
venções educativas permanentes na promoção do aleitamento materno 
nesta regional.

Palavras-chave: Aleitamento materno; Desmame precoce; Capacitação.
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ABSTRACT
Objective: This study aimed to identify the current status of exclusive 
breastfeeding and the factors associated with early interruption in chil-
dren under 6 months assisted by primary care units of Riacho Fundo 
II-DF.

Methods: This was a cross-sectional study of 176 infants and 54 health 
profissionals from primary care units of Riacho Fundo II. Two types of 
questionnaires prepared by the authors were applied. The first one was 
answered by the professionals during periodic visits to health centers and 
intended to detect their knowledge about the subject. The second one 
was answered by caretaker of children under 6 months old, applied in 
the national vaccination campaign of 2011 and intended to show their 
type of feeding. Data were analyzes using SPSS version 17.0.

Results: The group of 176 caretakers was mostly women between 20 and 
30 years old (63%), housewife (60.7%), with 1 or 2 children (74.4%). 
54.5% of children weren’t in exclusive breastfeeding. The main reasons 
for early introduction of foods were: maternal employment (25%), hi-
pogalactia (21.2%) and insatiability of the child(10.6%) and the reasons 
for introduction of water or tea were: child thirst(11.4%) and cram-
ping(10.8%). In relation to health professionals, it was observed that 
they are not uniformly qualified, and 39.6% had never received training 
in breastfeeding.

Conclusion: The data suggest that there is an asymmetry between the 
knowledge of mothers about the optimal duration of breastfeeding and 
the age of weaning. The health professionals had orientation difficulties 
and these factors directly affect the observed rates of weaning.

Keywords: Breast feeding; Weaning; Training.

INTRODUÇÃO

O aleitamento materno é reconhecido como o pa-
drão alimentar capaz de diminuir a morbimortali-
dade e de assegurar o crescimento físico adequado 
da criança. Entende-se que o abandono da prática 
do aleitamento materno e a substituição total ou 
parcial do leite materno precocemente, por outros 
alimentos, são prejudiciais à saúde da criança, 
sendo ainda mais nefastos quando adotados para 
as crianças de baixa renda, uma vez que essas estão 
mais expostas a agentes infecciosos, têm menor 

capacidade de resposta imunológica e menor 
chance de receberem as intervenções e cuidados 
que podem prevenir ou tratar até mesmo as doen-
ças mais comuns1.

Estima-se que a amamentação tem o potencial de 
reduzir em 13% as mortes em crianças menores 
de 5 anos2, assim como em 19 a 22% as mortes 
neonatais, principalmente se praticada na primeira 
hora de vida. A promoção do aleitamento materno, 
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portanto, deve ser incluída entre as ações priori-
tárias de saúde3.

A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da 
Saúde recomendam garantir o aleitamento materno 
exclusivo até os seis meses de vida4. O aleitamento 
materno exclusivo é aquele em que a criança 
recebe somente leite materno, direto da mama ou 
ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem 
outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas 
ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação 
oral, suplementos minerais ou medicamentos5.

Vários fatores estão implicados na interrupção 
precoce do aleitamento materno exclusivo, tais 
como: ausência de experiência prévia de amamen-
tação, produção insuficiente de leite, presença de 
fissura mamilar, uso de chupeta, estabelecimento 
de horários fixos para amamentar, dentre outros6.

Em 2008, foi realizada uma pesquisa sobre 
aleitamento materno em todas as capitais brasileiras 
e no Distrito Federal (DF) durante a campanha de 
multivacinação, na qual se evidenciou uma preva-
lência de aleitamento materno exclusivo de 41% 
em menores de seis meses3.

Nesse contexto, este trabalho objetivou verificar a 
atual situação do aleitamento materno exclusivo 
e os fatores associados à sua interrupção precoce 
em crianças menores de 6 meses assistidas pelas 
unidades básicas de saúde do Riacho Fundo II – 
DF, já que não existem na literatura dados acerca 
do aleitamento materno exclusivo nessa região.

MÉTODO

Pesquisa transversal descritiva, realizada com 
usuários e profissionais da rede de Atenção Básica 
da regional do Riacho Fundo II. O público-alvo 
da pesquisa foi constituído por crianças menores 
de seis meses, assistidas pela Estratégia Saúde 
da Família (ESF) da regional. Segundo censo 
da regional do Riacho Fundo II, o número da 
amostra era de 174 crianças. Com base nisso, foi 
dimensionada uma amostra representativa de 165 
crianças, com um erro máximo de 5% e nível de 
confiança de 95%.

Para coleta de dados, foram utilizados dois questio-
nários estruturados pelos próprios pesquisadores, 
estudantes de medicina da Escola Superior 
de Ciências da Saúde. Um questionário foi 
direcionado a todos os profissionais da ESF, autoa-

plicado, objetivando detectar o grau de informação 
dos mesmos sobre o tema abordado assim como o 
seu desejo de capacitação em Aleitamento Materno. 
O segundo questionário foi voltado para os usuá-
rios da rede de Atenção Básica da regional do 
Riacho Fundo II, especificamente aos cuidadores 
das crianças menores de seis meses da região, que 
foi aplicado pelos pesquisadores. O questionário 
dos usuários foi composto de 32 questões relativas 
ao: sexo da criança, idade, tipo de parto, início do 
aleitamento, alimentação atual da criança, uso de 
mamadeira e chupeta, perfil nutricional da crian-
ça, época do desmame e da introdução de outros 
alimentos, idade materna, escolaridade, trabalho 
materno, pré-natal e dados socioeconômicos.

Os questionários dos usuários foram aplicados 
pelos pesquisadores, previamente treinados, 
durante a primeira etapa da campanha de vaci-
nação contra a poliomielite realizada pelo Minis-
tério da Saúde em 18/06/2011, totalizando 176 
questionários. O questionário dos profissionais 
foi aplicado durante visitas periódicas aos centros 
de saúde da região, totalizando 54 questionários 
aplicados. Esses instrumentos de coleta de dados 
passaram por um processo de validação e pré-teste 
no mês de maio de 2011. O período de coleta de 
dados incluiu os meses de maio a julho de 2011.

Foi elaborado um Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), que continha uma breve 
explanação acerca da pesquisa e da metodologia 
utilizada, sendo este lido e explicado para o respon-
sável pelo menor e/ou profissional. O TCLE pos-
suía duas vias, ficando uma em posse do usuário 
e/ou profissional e a outra com os pesquisadores. 
Nesse TCLE, havia a data da entrevista e as 
assinaturas ou impressão digital do entrevistado, 
bem como a assinatura de um dos pesquisadores 
responsáveis.

Foram considerados como critério de inclusão na 
pesquisa profissionais da ESF e mães ou respon-
sáveis por lactentes menores de seis meses, todos 
vinculados à regional do Riacho Fundo II, e que 
concordassem em participar da pesquisa. Foram 
considerados critérios de exclusão usuários e 
profissionais não vinculados à regional ou que não 
concordaram em participar da pesquisa.

Os dados foram analisados no programa SPSS 
17.0 e os componentes qualitativos foram tam-
bém descritos, para que os pesquisadores não 
interferissem nos resultados com sua interpretação.
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A pesquisa, atendendo à resolução 196/1996 do 
CNS/MS, só teve início após aprovação pelo Comi-
tê de Ética da SES/DF, protocolo 198/2011.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise das mães
O grupo de 176 cuidadores entrevistados era cons-
tituído, em sua maior parte, por mulheres com 
idades entre 20 e 30 anos (63%), com ocupação 
domiciliar (60,8%), que tinham 1 ou 2 filhos 
(74,5%), com escolarização até o ensino médio 
(88%), renda familiar de até 3 salários mínimos 
(72,7%), sendo que a maioria (99,4%) referiram 
ter feito seguimento em programas de assistência 
pré-natal com no mínimo 6 consultas, conforme 
pode ser observado na tabela 1.

Tabela 1
Características sociais, etárias e gestacionais das 176 mães 
entrevistadas.

Características n %
Faixa etária (anos) 16-19 22 12,5

20-30 111 63,1
30-40 41 23,3
>40 2 1,1

Acupação Domiciliar 107 60,8
Externa 69 39,2

Número de filhos 1 75 42,7
2 56 31,8
3 24 13,6

>4 21 11,9
Escolaridade Fundamental 60 34,3

Médio 94 53,7
Superior 22 12

Renda (salário mínimo) 1 a 3 128 72,7
4 a 6 34 19,3
>6 14 8

Pré-natal Sim 175 99,4
Não 1 0,6

total 176  100

Conclui-se pelos dados apresentados que a 
maioria delas apresentava condições favoráveis ao 
aprendizado e à prática da amamentação: trabalho 
no domicílio, prole pequena, idade apropriada 
(poucas adolescentes ou mais velhas) e escolari-
zação mínima.

Mesmo que as maiorias das mães referiram ter 
realizado o pré-natal, 23,3% relataram não ter 
recebido informações sobre aleitamento materno 

nesse período. Na literatura, encontram-se vá-
rias referências que indicam que um nível de 
escolaridade elevado da mãe e sua consciência 
dos benefícios do aleitamento para o binômio 
mãe/filho aumentam os índices de aleitamento 
materno exclusivo7. As informações dadas pelos 
profissionais de saúde durante o pré-natal são 
muito importantes para o sucesso do aleitamento, 
embora sejam mais eficientes se associadas a in-
formações passadas continuamente nos períodos 
perinatal e pós-natal; e de forma conjunta com 
demais pessoas envolvidas no dia-a-dia da mãe, 
como familiares e amigos.

A tabela 2 traz informações sobre as crianças. Vê-se 
que 42% dos lactentes estavam com até dois meses 
de vida; o sexo predominante foi o masculino 
com 55,1%; 57,4% das crianças nasceram de 
parto normal; 25% das crianças não mamaram na 
primeira hora de vida e 36,9% usavam chupeta.

Tabela 2
Características demográficas, perinatal e pós-natal dos 176 
lactentes da pesquisa.

Características n %
Idade (em dias) até 60 74 42

60-120 53 30,1
120-180 49 27,9

Sexo Masculino 97 55,1
Feminino 79 44,9

Tipo de parto Normal 101 57,4
Cesário 75 42,6

Mamou na 1ª hora Sim 132 75
Não 44 25

Uso de chupeta Sim 65 36,9
Não 111 63,1

total 176 100

Estudos mostram que há grande influência entre 
a mamada na primeira hora e a manutenção do 
aleitamento materno, seja por criação maior de 
vínculo com a criança, seja pelo desenvolvimento 
pela mãe e pelo recém- nascido das habilidades 
de mamar8. É recomendado que os recém-nasci-
dos sejam deixados nus sobre o abdome da mãe, 
sem interrupção, até que tenham conseguido 
mamar pela primeira vez, devendo-se promover 
ativamente seus esforços para alcançar o seio 
materno. O início precoce do aleitamento leva 
o recém-nascido a mamar corretamente mais 
cedo, possibilitando maior sucesso da prática do 
aleitamento. A Iniciativa do Hospital Amigo da 
Criança (IHAC) confirma a importância da ma-
mada na primeira hora de vida, sendo estabelecido 
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como um dos aspectos principais para melhorar o 
vínculo materno com o recém-nascido e aperfei-
çoar as expectativas para o aleitamento9.

Apesar de a sua prática ter sido desaconselhada 
pela Organização Mundial de Saúde e pela 
Academia Americana de Pediatria, as chupetas e 
bicos são amplamente utilizados em vários países, 
constituindo importante hábito cultural em nosso 
meio. As chupetas são geralmente usadas para 
acalmar o bebê e seu uso pode levar à menor fre-
qüência de mamadas. Com isso, observa-se menor 
estimulação da mama levando a uma diminuição 
da produção do leite, podendo resultar em des-
mame. Além disso, as chupetas e os bicos podem 
ser nocivos a criança, pois são fontes potenciais 
de infecções. Podem também prejudicar a função 
motora oral, exercendo papel importante na sín-
drome do respirador bucal, e levar a problemas 
ortodônticos provocados pela sucção do bico, que 
não estimula adequadamente a musculatura oral10. 
Estudos mostram que está bem estabelecida a re-
lação entre o uso de chupetas e bicos com o des-
mame precoce, embora a relação causal necessite 
ser mais estudada e explicada11. Estes hábitos 
são ainda bastante difundidos e culturalmente 
arraigados no Brasil e em outros países. Portanto, 
é necessário mais esclarecimento das mães, da po-
pulação em geral bem como dos profissionais da 
saúde sobre os efeitos prejudiciais destes hábitos 
sobre a amamentação e a saúde da criança.

Em relação à duração ideal do AME, deve ser 
destacado que a maioria (73,3%) das mães 
respondeu ser de seis meses e 16% disseram ser 
menos que 6 meses. Embora a maioria das mães 
soubesse o tempo ideal para AME, 38,6% das 
crianças já tinham recebido algum tipo de alimento 
antes dos 6 meses, sendo que esse número subia 
para 54,5% se considerada a introdução de água 
ou chá. Deve ser observado que o percentual de 
39,6% de aleitamento não exclusivo foi verificado 
até os três meses de idade. Os principais motivos 
alegados pelas mães para introdução de outros 
alimentos antes dos 6 meses de vida foram: 
trabalho materno em 25% dos casos, hipogalactia 
em 21,2% dos casos e insaciedade da criança em 
10,6%, sendo relatados outros motivos menores 
como desejo materno, recusa da criança, afec-
ções benignas da mama e influência de terceiros. 
Quanto aos motivos para introdução de água e chá, 
prevaleceram à sede da criança com 23,4% e a 
cólica com 17,6%.

Sabe-se que a introdução precoce de alimentos 
complementares aumenta a morbimortalidade 
infantil como consequência de uma menor ingestão 
dos fatores de proteção existentes no leite materno, 
além de os alimentos complementares serem uma 
importante fonte de contaminação das crianças12. 
No âmbito populacional, constata-se que crianças 
amamentadas exclusivamente até os seis meses 
adoecem menos de diarréia e têm menor déficit de 
crescimento, tanto em países desenvolvidos quanto 
em países em desenvolvimento. Sob o ponto 
de vista nutricional, a introdução precoce dos 
alimentos complementares pode ser desvantajosa, 
pois estes, além de substituírem parte do leite 
materno, muitas vezes são nutricionalmente 
inferiores. Além disso, a introdução precoce dos 
alimentos complementares pode diminuir a du-
ração do aleitamento materno, interferir na absor-
ção de nutrientes importantes existentes no leite 
materno, como o ferro e o zinco, e reduzir a eficá-
cia da lactação na prevenção de novas gestações13. 
Mais recentemente, tem-se associado também a 
introdução precoce da alimentação complementar 
ao desenvolvimento de doenças atópicas como a 
asma14. A amamentação exclusiva parece proteger 
ainda contra o aparecimento do diabetes mellitus 
tipo I e a obesidade.

Dentre as alegações maternas para a introdução de 
outros alimentos, a inadequação da quantidade e da 
qualidade do leite produzido vem sendo apontada 
na literatura há décadas como causa de desma-
me precoce6,15. Considerando-se que a verdadeira 
hipogalactia ou produção de leite de baixo valor 
nutricional são situações muito raras, as alegações 
maternas encontradas no presente estudo não se 
sustentam como motivo “real” de oferecimento ao 
lactente de outros alimentos e, sim, apenas como 
motivos percebidos15. O conceito de “leite fraco” 
alegado pela maioria das mães foi introduzido na 
cultura brasileira pelos higienistas do século XIX 
devido à dificuldade para se explicar os insucessos 
de algumas mães com a amamentação, sendo 
assimilado de forma notável e permanecendo 
até a atualidade. Especialistas têm se dedicado a 
compreender os processos emocionais e culturais 
ligados à percepção do leite insuficiente ou fraco 
e, segundo Faleiros, uma vivência atual ansiosa 
e tensa associada à falta de suporte cultural tem 
contribuído para essa percepção16.

A insaciedade da criança, referida por algumas 
mães, como motivo de desmame precoce, pode ser 
traduzida como uma percepção materna de leite 
fraco, resultado da insegurança materna frente ao 
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choro do filho, associando todo choro da crian-
ça à fome. Essa concepção, apesar de frequente e 
fortemente sustentada por aspectos culturais, não 
encontra fundamentação na dimensão biológica.

Em relação ao trabalho materno, apesar da maioria 
das mães não possuírem ocupação externa, 
daquelas que possuem, menos de um terço obteve 
licença maternidade. Alguns autores referem que 
o trabalho materno por si só não é empecilho se 
houver condições favoráveis para a manutenção 
do aleitamento, como, por exemplo, respeito à li-
cença maternidade, creche ou condições para o 
aleitamento no local e horário de trabalho. Vários 
estudos também mostram que é importante o fato 
da mãe ter ou não jornada dupla, ou seja, se ocupar 
dos afazeres domésticos além da sua ocupação 
externa, pois o desmame precoce parece ocorrer 
mais frequentemente nos casos de jornada dupla. 
Segundo Silva, a falta de apoio nas instituições e de 
condições ambientais favoráveis para a ordenha do 
leite, bem como a falta de berçários que permitam 
a proximidade mãe-criança, foram às principais 
dificuldades apontadas pelas mães em relação à 
manutenção no aleitamento17.

A complementação do leite materno com líquidos 
não-nutritivos como água e chás é desnecessária. 
Estudos revelam que a introdução precoce de água 
ocorre por se tratar de uma prática difundida cul-
turalmente, pois as mães acreditam que os líquidos 
são necessários à criança devido à sede, adotando, 
especialmente no verão, essa prática com o intuito 
de prevenir a desidratação. Sabe-se, no entanto, 
que em lactentes a introdução de água ou chá na 
dieta leva à redução do consumo total de leite 
materno, podendo culminar com o desmame ou 
diminuição da oferta de leite.

A desinformação das mães a respeito da introdução 
de água e chá na dieta da criança justifica a intro-
dução precoce desses líquidos. As mães têm per-
cepções subjetivas sobre a necessidade de água ou 
chás, como sede e cólica do lactente. Vale ressaltar, 
entretanto, que o leite materno é capaz de manter 
a hidratação da criança, pois 89% de sua compo-
sição é água. As reais causas de cólica em lactentes 
são: hiperperistaltismo colônico, aumento na se-
creção de hormônios intestinais, como a motilina, 
e aerofagia, para as quais existem tratamentos es-
pecíficos que não incluem o uso de chás18. Existe 
associação estatisticamente significante entre mães 
com nível superior de escolaridade e a introdução 
mais tardia de água ou chá, o que sugere que a falta 

de informação é fator importante para introdução 
precoce de líquidos não-nutritivos.

Constatou-se por meio da análise dos ques-
tionários aplicados uma maior prevalência de 
aleitamento materno exclusivo em multíparas 
quando comparadas com as primigestas. Nesta 
condição, essas mulheres estão mais expostas 
a situações de conflitos, dúvidas e influências. 
Além disso, o processo de amamentação não é 
totalmente regido pelos instintos (a primigesta não 
tem nenhuma experiência orgânica ou emocional 
anterior) e a técnica precisa ser ensinada/aprendida 
em alguns casos. Por último alguns autores 
confirmaram em seus estudos que as primíparas 
produzem significativamente menos leite que as 
multíparas19. Levando em consideração esses fatos 
maior atenção deve ser direcionada as primigestas, 
principalmente nas consultas de pré-natal.

Análise dos profissionais
Observou-se através dos questionários que 39,6% 
dos profissionais nunca receberam capacitação 
em aleitamento e que existem profissionais com 
última capacitação há mais de 10 anos. Vários 
estudos comprovam os achados mostrando que 
os profissionais de saúde carecem de capacitação 
técnica de modo permanente, uma vez que a 
maioria, após sua graduação muitas vezes não 
volta a se atualizar20. Embora seja evidente a falta 
de capacitação, todos os profissionais referiram 
que o tempo ideal de AME é até os 6 meses de 
idade e demonstraram reconhecer a importância 
do aleitamento materno para o binômio mãe/filho.

Os profissionais referiram que as principais causas 
para a interrupção do AME na região eram: trabalho 
materno (25,9%), falta de orientação (17,2%), falta 
de interesse materno (11,2%) e estigma estético 
da mama (11,2%). Ressalta-se que os motivos 
apresentados por eles divergem um pouco em 
relação aos apresentados pelas mães, concluindo 
que os profissionais da área não conhecem o perfil 
epidemiológico e causal do assunto na sua região.

Os profissionais reconhecem que um grande nú-
mero lactentes são privados do AME por causas 
perfeitamente possíveis de serem resolvidas com 
um programa educativo de assistência. Esta afir-
mação ratifica a importância do profissional 
em orientar e educar as gestantes sobre o 
aleitamento materno de forma efetiva no pré- 
natal, na sala de parto, no alojamento conjunto 
e após a alta hospitalar; pois à medida que elas 
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são orientadas e encorajadas com informações 
claras e esclarecedoras, criam confiança acerca 
do seu potencial para amamentar fazendo com 
que dificuldades futuras sejam minimizadas e/
ou evitadas20. Por isso intervenções educativas 
no assunto tornam-se urgentes para todos os 
profissionais tanto nas unidades básicas de saúde, 
como nos hospitais, com o objetivo de promover 
o sucesso da pratica de aleitamento.

CONCLUSÃO

Viu-se uma assimetria entre o conhecimento 
das mães sobre o tempo ideal de AME e a pre-
valência dessa prática na região. Em relação aos 
profissionais, esses reconhecem a importância do 
aleitamento materno, mas apresentam dificuldades 
para resolução de questões práticas relacionadas 
à orientação das mães, podendo ser esse um fator 

que reflita diretamente na taxa de AME encontrada. 
Observa-se através dos dados à necessidade de 
capacitação do profissional de saúde para orien-
tação materna.

A manutenção do AME até os seis meses de vida 
da criança embora seja de extrema importân-
cia, encontra empecilhos, nem sempre fácies de 
ser vencidos; por questões cultuais, comodismo 
e falta de orientação. É preciso à manutenção de 
campanhas, incentivando a prática de maneira 
continua a fim de que pela insistência se obtenha 
melhores índices da prática de AME.

Acreditamos que o trabalho permitiu delinear um 
perfil epidemiológico e causal sobre a interrup-
ção do AME na regional, podendo contribuir para 
políticas públicas posteriores relacionadas a essa 
prática de acordo com a realidade local.
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