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CONHECIMENTO DA GESTANTE SOBRE A AMAMENTAÇÃO E A INTRODUÇÃO 

ALIMENTAR1   

  

RESUMO:  

Objetivo: descrever o conhecimento de gestantes atendidas em uma Unidade de Saúde da Família 

durante o pré-natal sobre a amamentação e a introdução alimentar. Métodos: pesquisa descritiva e 

exploratória, de natureza qualitativa, cujos dados foram coletados com gestantes pertencentes à uma 

Unidade de Saúde da Família, localizada em um município de médio porte do Oeste do Paraná. As 

entrevistas foram realizadas no mês de setembro de 2021, por meio de um questionário individual 

elaborado pelas próprias pesquisadoras contendo questões abertas e estruturadas desenvolvido com 

auxílio do formulário online do Google Forms®. O encerramento da coleta de dados foi por 

amostragem de saturação teórica e os dados foram analisados descritivamente. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e todos as entrevistadas assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: foram entrevistadas 10 gestantes em 

acompanhamento do pré-natal, cuja a idade variou entre 18 a 40 anos. Duas gestantes já tinham 

outros filhos e referiram práticas inadequadas de amamentação e introdução alimentar, como 

desmame precoce e uso de alimentos batidos no liquidificador, com presença de sódio e açúcar. 

Durante a análise dos dados de todas as gestantes entrevistadas, observou-se que a maioria não 

recebeu nenhum tipo de orientação ou informação durante o pré-natal para o aleitamento materno e 

introdução alimentar e afirmam que suas dúvidas sobre este tema não foram sanadas. Quando 

apresentavam algum tipo de conhecimento, este foi fornecido por pessoas do ciclo de convívio 

pessoal ou pelo médico. Considerações finais: De maneira geral as gestantes não receberam 

informação ou orientações durante o pré-natal para o aleitamento materno e introdução alimentar e 

o conhecimento que apresentavam sobre este tema foi repassado pelos familiares e amigos.  

Palavras-chave: Aleitamento materno; Segurança alimentar e nutricional; Nutrição da criança; 

Papel do Profissional de Enfermagem.  

  

  

PREGNANT WOMEN'S KNOWLEDGE ABOUT BREASTFEEDING AND FOOD  

INTRODUCTION  

  

ABSTRACT:  

Objective: to describe the knowledge of pregnant women attended at a Family Health Unit during 

prenatal care about breastfeeding and food introduction. Methods: descriptive and exploratory 

research, qualitative in nature, whose data were collected from pregnant women belonging to a 

Family Health Unit, located in a medium-sized city in the west of Paraná. The interviews were carried 

out in September 2021, through an individual questionnaire prepared by the researchers themselves, 

containing open and structured questions developed with the help of the Google Forms® online form. 

The end of data collection was by theoretical saturation sampling and the data were analyzed 

descriptively. The research was approved by the Research Ethics Committee and all interviewees 

signed the Informed Consent Form. Results: 10 pregnant women undergoing prenatal care, whose 

age ranged from 18 to 40 years, were interviewed. Two pregnant women already had other children 

and reported inadequate breastfeeding and food introduction practices, such as early weaning and the 

use of foods mixed in a blender, with the presence of sodium and sugar. During data analysis of all 

pregnant women interviewed, it was observed that most did not receive any type of guidance  

                                                 
1 Artigo formatado nas normas da Revista Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, conforme anexo 1.  
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or information during prenatal care on breastfeeding and food introduction and stated that their doubts 

about this topic were not resolved. When they had some kind of knowledge, it was provided by people 

in the personal life cycle or by the doctor. Final considerations: In general, pregnant women did not 

receive information or guidance during prenatal care about breastfeeding and food introduction, and 

the knowledge they had about this topic was passed on by family and friends.  

Keywords: Breastfeeding; Food and nutrition security; Child nutrition; Role of the Nursing 

Professional.  

  

  

Introdução    

 

O aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida fornece benefícios para a lactante 

e para o recém-nascido porque reduz a mortalidade materno-infantil além de proporcionar melhor 

qualidade de vida para mãe e a criança (BRASIL, 2013). Dentre os diversos benefícios para o recém-

nascido, o aleitamento materno previne doenças crônicas, melhora a imunidade, promove vínculo 

entre a mãe e a criança, além de o leite materno ser de mais fácil digestão.  Para a mãe, auxilia na 

perda de peso pós-parto, ajuda o útero a recuperar seu tamanho normal, diminui o risco de 

hemorragias, anemias, diabetes, câncer de mama e de útero (SOUZA; BITTENCOURT; 

CARDOSO, 2018; VICTORA et al., 2016).  

O Ministério da Saúde, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, recomenda que o 

aleitamento materno seja realizado de maneira exclusiva até os seis meses de vida e a introdução 

alimentar deve ser realizada de forma complementar a amamentação até aos dois anos de idade 

(BRASIL, 2013). Na introdução alimentar, deve ser ofertada uma rica variedade de alimentos, de 

pastosos a sólidos de forma gradual e lenta, evitando sempre alimentos industrializados e sem valor 

nutricional apropriados a faixa etária (ROSA; DELGADO, 2017). 

Apesar de todos os esforços para incentivo à amamentação, o desmame precoce vem 

aumentando com o passar dos anos, sob várias influências. A dificuldade na amamentação é uma 

das principais causas do desmame precoce, e é decorrente, por exemplo, de pega incorreta da mama 

que pode causar rachaduras e dor ao ato de amamentar, além de prejudicar a produção de leite 

(DIAS; BOERY; VILELA, 2016; SILVA; GOETZ; SANTOS, 2017).   

Idade materna, influência dos familiares, situação socioeconômica, grau de instrução, 

condições de trabalhos maternos e situação conjugal também são fatores que podem influenciar no 

desmame precoce (BARROS et al., 2021). Sabe-se também que a maioria das dificuldades 

apresentadas durante o período de lactação, quando precocemente tratadas, são de fácil solução e 

têm como resultado experiências satisfatórias tanto para a mãe quanto para o bebê (ROSA; 

DELGADO, 2017).  
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O conhecimento das gestantes sobre o aleitamento materno exclusivo e posteriormente sobre 

introdução alimentar é de vital importância para a adesão da prática, pois o mesmo interfere 

diretamente na escolha de amamentar ou não e na forma de apresentar os alimentos à criança. O 

resultado observado em estudo realizado por Barros et al. (2021) foi que o conhecimento das gestantes 

que já amamentaram é relativamente maior em comparação as primigestas devido à prática. Os 

autores desse estudo concluíram que primigestas são mais inseguras sobre o tema decorrente da falta 

de orientação adequada a elas no pré-natal (BARROS et al., 2021).    

Apesar de tantos esforços da rede básica de saúde para o incentivo da amamentação exclusiva 

nos seis primeiros meses de vida da criança, a revisão de literatura realizada para fundamentação 

teórica desta pesquisa mostrou que ainda há uma falha no processo de ensinoaprendizagem das 

gestantes sobre a amamentação e introdução alimentar (DIAS; BOERY; VILELA, 2016). É de suma 

importância que as futuras mães tenham esse conhecimento, pois assim as chances do sucesso no 

aleitamento materno e introdução alimentar são elevadas, diminuído os riscos à saúde materno-

infantil causados pelo desmame precoce e má introdução alimentar (ALVES; OLIVEIRA; RITO, 

2018).   

Para tanto, é fundamental que as gestantes conheçam os benefícios da amamentação exclusiva 

até os seis meses de vida, conheçam a técnica correta da pega do bebê na mama, aprendam a 

reconhecer os sinais que após os seis meses de vida deixam o bebê pronto para ter o seu aleitamento 

complementado pelo alimento, bem como saibam quais alimentos podem oferecer a criança. O papel 

do enfermeiro é fundamental para a orientação correta das gestantes, pois auxilia a manutenção do 

aleitamento materno exclusivo com o auxílio e orientações adequadas, bem como boas práticas que 

tornam a amamentação mais prazerosa para a mãe e o bebê (DIAS; BOERY; VILELA, 2016).  

Nesse sentido, o presente estudo se propõe a responder a seguinte pergunta de pesquisa: Qual 

o conhecimento da gestante sobre o aleitamento materno e introdução alimentar? O objetivo do estudo 

é descrever o conhecimento de gestantes atendidas em uma unidade de saúde da família durante o 

pré- natal sobre a amamentação e a introdução alimentar.  

 

Materiais e Métodos  

 

Pesquisa descritiva e exploratória de natureza qualitativa, realizada em um município do Oeste 

do Paraná, na Rede de Atenção Primária a Saúde. Para o presente estudo, foi selecionada uma 

Unidade de Saúde da Família (USF), considerando a demanda de atendimentos do pré-natal ofertada 

por esta unidade de saúde.   
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As participantes do estudo foram gestantes independente da idade gestacional em 

acompanhamento do pré-natal em uma USF do município do Oeste do Paraná. Foram incluídas na 

pesquisa gestantes com idade acima de 18 anos completos, que estavam em acompanhamento 

regular do pré-natal na USF em estudo.  Foram excluídas do estudo as gestantes menores de 18 anos 

de idade, que não apresentam acompanhamento regular de pré-natal e/ou gestantes classificadas 

como alto risco gestacional, entendendo que estas gestantes apresentam demandas de cuidados para 

além da USF.   

Como fonte de dados foi utilizada a relação das gestantes que atendiam aos critérios de 

inclusão/exclusão e os respectivos contatos telefônicos, de whatsapp® ou de e-mail, fornecida pela 

enfermeira responsável da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) que realiza o 

acompanhamento pré-natal.   

O instrumento de coleta de dados foi um questionário elaborado pelas próprias pesquisadoras 

(APÊNDICE 1) contendo questões abertas e estruturadas, dividido em duas etapas: a primeira etapa 

apresentava 10 questões fechadas de caracterização do perfil sociodemográfico das participantes da 

pesquisa; e na segunda etapa, foram utilizadas 15 questões abertas nas quais as gestantes 

descreveram a experiência com a amamentação e introdução alimentar dos seus outros filhos (para 

os casos de multíparas) e o conhecimento das gestante sobre o tema, com auxílio de um formulário 

online do Google Forms®. Esse formulário é totalmente online e gratuito e permite a coleta de dados 

de forma remota.  

A coleta de dados, que ocorreu no mês de setembro de 2021, foi realizada após contato prévio 

com cada gestante individualmente por meio telefônico, whatsapp® ou e-mail, quando foi 

apresentado o projeto de pesquisa e os objetivos. Após aceite em participar da pesquisa, as gestantes 

responderam individualmente ao formulário do Google Forms® mediante aceite online do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que foi enviado em formulário do Google Forms® 

(APÊNDICE 2) juntamente com o roteiro para entrevista individual. As gestantes foram esclarecidas 

que somente após aceite e preenchimento do TCLE poderiam responder o roteiro de entrevista. 

Orientou-se, ainda, a importância da gestante participante da pesquisa em guardar em seus arquivos 

uma cópia do documento eletrônico.   

O encerramento da coleta de dados foi por amostragem de saturação teórica. Os dados de 

caracterização das gestantes foram analisados descritivamente. As respostas das questões abertas 

foram digitadas em documento de texto utilizando o Software Microsoft Office Word 10.0, e 

analisadas descritivamente. A análise das respostas das gestantes ocorreu de forma simultânea à 

coleta dos dados por meio de discussões e reflexões acerca do material obtido.  

No entanto, salienta-se que após o término da coleta de dados, realizou-se o download de 

todas as respostas, salvando-as em dispositivo do tipo pendrive, que foi utilizado apenas para 
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armazenar informações deste estudo. Todo e qualquer registro eletrônico armazenado no Google 

forms® foi apagado afim de garantir a segurança e sigilo das informações. Ao término do estudo, 

todas as informações resultantes das entrevistas também foram excluídas do pendrive.  

Após autorização da Secretaria Municipal de Saúde do município em estudo (Anexo 2), o 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, da Universidade Paranaense, em obediência às normas regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos, conforme a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012 e 

510/2016 (BRASIL, 2012; 2016), sob parecer 4.949.964/2021 e Certificado de Apresentação de 

Apreciação Ética nº 49582021.6.0000.0109/2021 (Anexo 3).   

  

Resultados e Discussão  

  

As participantes do estudo foram 10 gestantes em acompanhamento do pré-natal na USF 

Morumbi, localizada no distrito dois do município de Cascavel-PR. A idade das entrevistadas variou 

entre 18 a 40 anos com concentração das entrevistadas entre 18 e 30 anos (8 - 80%). A raça/cor 

predominante das gestantes foi branca (6 - 60%). O estado conjugal da maioria foi casado (6 - 60%) 

e a religião foi a católica (7 - 70 %) (Tabela 1).   

A maior parte das puérperas neste estudo se considerou casada ou em união estável, 

apontando a figura e a presença do pai como possíveis apoios no processo da amamentação. 

Corroborando com esta premissa, pesquisas constataram que mães solteiras têm dificuldade de 

realizar a prática da amamentação de forma harmoniosa, pelo desgaste físico e emocional que 

enfrentam ao sentirem-se sozinhas neste processo (SILVA; GOETZ; SANTOS, 2017; SOUSA E 

ALEIXO et al., 2019).  

De acordo com as entrevistadas, todas moravam com mais uma pessoa na mesma casa. A 

renda familiar predominante foi de 1 a 2 salários-mínimos (6 - 60%) e a escolaridade referida pelas 

participantes foi ensino médio completo (5 - 50%) e ensino fundamental completo e/ou incompleto 

(4 - 40%). A maioria das entrevistadas estão na primeira gestação (8 - 80%) (Tabela 1).   

             Em relação ao nível de escolaridade da população, houve predomínio do ensino 

médio completo e ausência do analfabetismo entre as gestantes, o que interfere positivamente na 

recepção e na interpretação das orientações quanto à prática da amamentação. A baixa escolaridade 

propicia a absorção de ensinamentos populares e do senso comum, nem sempre adequado ao 

processo da amamentação, cultivados por ancestrais da puérpera e pela cultura familiar, os quais 

podem prejudicar a amamentação (SILVA; GOETZ; SANTOS, 2017; SOUSA E ALEIXO et al., 

2019).  
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Tabela 1 - Variáveis de caracterização sociodemográfica das gestantes participantes do estudo.  

Cascavel, Paraná, Brasil, setembro/2021.   

  

Variáveis Resultados 

N % 

Idade    

De 18 a 30 anos  8 80 

De 30 a 40 anos 2 20 

Etnia    

Branca 6 60 

Parda  3 30 

Amarela 1 10 

Estado civil   

Casada 6 60 

Solteira 2 20 

União estável 2 20 

Religião   

Católica 7 70 

Evangélica                                    2 20 

Sem religião 1 10 

Quantidade de pessoas que 

moram na casa 

  

2 4 40 

3 3 30 

4 ou mais  3 30 

Renda familiar   

De 1 a 2 salários mínimos                                                                                                     6 60 

De 2 a 4 salários mínimos 2 20 

De 4 a 8 salários mínimos 2 20 

Escolaridade   

Ensino fundamental 

incompleto 

2 20 

Ensino fundamental completo 2 20 

Ensino médio completo               5 50 

Ensino superior completo                                                1 10 

Número de gestações   

Primeira gestação 8 80 

Segunda gestação                         -- -- 

Terceira gestação 2 20 

 

Fonte: base de dados da pesquisa, 2021 

 

Em contrapartida, para Barros et al. (2021) o fato de parte das gestantes apresentarem o 

ensino fundamental completo e/ou incompleto alerta, possivelmente, para uma tendência a não 

realizarem o aleitamento exclusivo de forma adequada. Tem-se relatado que as mães com mais 
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instrução escolar apresentam maior permanência na prática do aleitamento exclusivo, quando 

comparadas às demais, devido a possibilidade de mais acesso ao suporte pré-natal e às informações 

sobre as vantagens do aleitamento materno, bem como sobre os cuidados com a mama durante a 

gestação.  

Quanto ao fator econômico, o presente estudo mostrou que as gestantes eram de baixa renda 

e ao associar esse aspecto com o aleitamento materno, alguns estudos evidenciaram que pertencer à 

classes mais baixas e possuir menor renda estão relacionadas com maiores chances de amamentar 

(ALVES; OLIVEIRA; RITO, 2018; MAIA; COSTA SILVA; MOREIRA, 2019). No entanto, a falta 

de conhecimento de como amamentar e agir frente a alguma dificuldade surgida nesse processo, tais 

como a necessidade do retorno ao trabalho e não saberem continuar oferecendo seu leite nessa 

situação, ainda são questões a serem consideradas como fator limitante para o aleitamento materno 

exclusivo entre as mulheres de baixa renda e ao acesso à informação (BARROS et al., 2021).   

 Uma das duas entrevistadas multíparas, ou seja, que já tenham outros filhos, amamentou 

seu filho até os quatro meses de vida de forma exclusiva e a partir do quarto mês começou a 

amamentar a criança com NAN® (fórmula). Relata também que começou a introdução alimentar 

do seu primeiro filho com seis meses e que batia a comida no liquidificador e também ofertava a 

criança sal e açúcar antes do primeiro ano de vida.   

Os profissionais se deparam com diferentes situações entre as mães quanto à disponibilidade 

e à decisão para amamentar ou não, atribuindo-a ao desejo da mulher, ao apoio familiar, às 

orientações e às experiências anteriores. Ademais, a opção por amamentar pode já ter sido tomada 

antes da interação com o profissional. Ajudar a mulher a estabelecer e manter essa prática é, 

portanto, uma tarefa bastante complexa (DIAS; BOERY; VILELA, 2016).   

O desmame precoce é prejudicial para o bebê, pois interfere no desenvolvimento motor-oral, 

ou seja, é prejudicial para os movimentos realizados pelos lábios, língua, mandíbula, maxila, 

bochechas, palato mole, palato duro, assoalho da boca, musculatura oral e arcadas dentárias, que são 

realizados durante a sucção com a amamentação o desenvolvimento ocorre naturalmente 

(GRZEIDAK et al, 2021) 

Para além do desenvolvimento motor-oral, os benefícios do aleitamento materno se deve 

pela rica composição do leite humano. Sabe-se que o leite produzido pelas mães saudáveis é 

suficiente para suprir todas as necessidades nutricionais do recém-nascido de termo durante os seis 

meses de vida. O colostro é o primeiro leite produzido pelo corpo humano, sendo mais viscoso em 

comparação ao leite maduro e tem uma concentração maior de proteínas minerais e vitaminas 

lipossolúveis, particularmente A, E, carotenoides, bem como menores quantidades de lactose, 

gorduras e vitaminas do complexo B. Seu conteúdo energético oscila ao redor de 58 kcal/100ml, em 

contraste com as 71 kcal/100ml existentes no leite maduro. O leite de transição é aquele produzido 
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no período intermediário entre o colostro e o leite maduro. O leite maduro é composto por 1,2 g de 

proteína para cada 100 ml (SILVA; GOETZ; SANTOS, 2017).  

A segunda gestante multípara relata ter amamentado sua filha até os sete meses de vida e 

alega ter ofertado água, sucos e chás antes do sexto mês de vida do bebê. Informou ainda ter ofertado 

sal e açúcar antes do primeiro ano de vida da sua primeira filha e ter tido dificuldades na introdução 

alimentar da mesma.   

Em oposição ao realizado por esta mãe, a OMS, (2006) preconiza o aleitamento materno de 

maneira exclusiva até o sexto mês de vida da criança e a oferta de açúcar e sal não deve ser feita 

antes do primeiro ano de vida da criança, além de aumentar o risco de adquirir cárie dentária, o alto 

teor de açúcar na dieta do bebê pode aumentar o risco de diabetes e de obesidade nos anos futuros. 

O excesso de sal também pode prejudicar o funcionamento dos rins do bebê, durante os seis 

primeiros meses de vida deve ser ofertado somente o leite materno, não deve ser ofertado a criança 

chás, águas, sucos ou qualquer outro alimento além do leite (BRASIL, 2013).  

A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, estabelecida em Portaria, pelo Ministério da 

Saúde (2013), pretende, dentre outras, contribuir com a diminuição de atitudes contrárias e que 

dificultam o oferecimento de leite humano e a introdução de alimentos de boa qualidade como 

propaganda de produtos que possam interferir na alimentação  saudável, formação  de hábitos  

alimentares  saudáveis,  crescimento  do  número  de  bebês  alimentados  só  com  leite materno   

durante   os   primeiros   seis   meses   de   idade,   garantia   do   prolongamento   da amamentação    

até  os  dois  anos  de  idade  ou  mais,  prevenção  de  deficiências  nutricionais,  de baixo peso e de 

excesso de peso (BRASIL, 2013).  

Todas as gestantes foram questionadas sobre as orientações que receberam durante o pré-

natal para o aleitamento materno. Sete gestantes entrevistadas informaram não ter recebido nenhum 

tipo de informação de profissionais da saúde e três receberam informações dos médicos que as 

acompanham no pré-natal.  Estas respostam afirmam que a maioria das gestantes não obtiveram o 

preparo adequado para amamentar durante o pré-natal. Para o alcance do sucesso na prática da 

amamentação, é considerado primordial o recebimento de informações e de treinamentos adequados 

e consistentes ainda no serviço primário, durante o pré-natal, de forma regular e prolongada 

(ALVES; OLIVEIRA; RITO, 2018; SOUSA; ALEIXO et al., 2019).  

As orientações sobre a amamentação devem ter início no pré-natal e deve ser dada 

continuidade no pós-natal, principalmente nos primeiros dias de vida do bebê, com intuito de 

corrigir ideias errôneas a respeito do aleitamento materno (ALVES; OLIVEIRA; RITO, 2018). 

Estudo mostra que os profissionais abordam as questões do aleitamento materno com as mulheres 

durante alguns atendimentos, entretanto essa não é uma rotina praticada em todos os atendimentos 
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nem por todos os profissionais (ROSA; DELGADO, 2017), reforçando a ausência de atividades 

educativas por parte o enfermeiro no presente estudo.   

Quando questionadas se receberam alguma orientação sobre a introdução alimentar durante 

o pré-natal, oito entrevistadas relataram não ter recebido nenhum tipo de informação e duas 

receberam informações na UBS ou de alguma amiga que já apresentava experiência como mãe. O 

papel do enfermeiro vai muito além das orientações durante o pré-natal, cabendo ressaltar que o 

enfermeiro deve auxiliar as gestantes para que durante o aleitamento materno e início da introdução 

alimentar, elas consigam colocar em prática todas as orientações recebidas (RAIMUNDI et al., 

2015).  

No que se refere às dúvidas durante as consultas de pré-natal sobre o aleitamento materno 

ou a introdução alimentar, oito gestantes não tiveram esclarecimento algum de suas dúvidas e/ou 

anseios. O melhor momento para mudança de comportamento e adesão de novas estratégias por 

parte da gestante é durante o pré-natal, pois a atenção da mãe está voltada totalmente para os 

cuidados com o recém-nascido, e encontra-se mais apta a aceitar novas informações.  (RAIMUNDI 

et al., 2015).  

Quando questionado se sabiam informar por quanto tempo deve ser realizado o aleitamento 

materno exclusivo, oito das entrevistadas afirmaram que até os seis meses de vida da criança, uma 

não sabia responder e uma não respondeu esta pergunta. Paralelamente, quando questionado se 

sabiam informar com qual idade deve ser iniciado a introdução alimentar, sete gestantes 

responderam que a partir do sexto mês de vida da criança. Duas não sabiam responder e uma também 

não respondeu esta questão.   

Estudos (ROSA; DELGADO, 2017; SOUZA; BITTENCOURT; CARDOSO, 2018) 

demonstram que o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida fornece benefícios para 

a lactante e para o recém-nascido, como o fortalecimento do vínculo entre ambos, auxilia na perca 

de peso da lactante, previne doenças e auxilia no ganho de peso do bebê. Há também evidências de 

que a amamentação está associada ao melhor desempenho em teste de inteligência, repercutindo em 

maiores níveis de escolaridade e maior renda na idade adulta (VICTORA et al., 2016).   

 As gestantes foram questionadas sobre os fatores a serem observados para além da idade 

antes de se iniciar a introdução alimentar. Uma das gestantes respondeu que “leva em consideração 

se está na idade correta para começar a alimentação de comida em espécie, e começa introduzir 

aos poucos no cardápio, além da amamentação, comidas leves para o bebê”. A introdução alimentar 

deve ser inicializada a partir do sexto mês de vida da criança e é necessário que a mesma apresente 

sinais de prontidão; sentar sem apoio, ter perdido o reflexo de protusão da língua, disposição para a 

mastigação entre outros.  O alimento deve ser oferecido de forma lenta e gradual. A alimentação 

deve conter cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes, evitando até um ano de idade 
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o uso de sal e açúcar, dando continuidade no aleitamento materno até os dois anos de idade 

(BRASIL, 2013)  

     

Considerações finais  

  

O conhecimento das gestantes sobre a amamentação e introdução alimentar apontou lacunas 

importantes. De maneira geral as gestantes alegam não ter recebido nenhum tipo de informação ou 

orientações durante o pré-natal para o aleitamento materno e introdução alimentar e que suas dúvidas 

sobre o assunto não foram esclarecidas durante as consultas. As gestantes sabiam a idade correta 

para o aleitamento exclusivo, porém quando questionadas sobre a introdução alimentar responderam 

somente a idade que deve se iniciar, não sabendo se havia ou não outros fatores a serem observados 

além da idade.   

Em análise das entrevistas realizadas com as multíparas em relação ao aleitamento materno 

e introdução alimentar, referiram práticas inadequadas de amamentação e introdução alimentar, 

como desmame precoce e uso de alimentos batidos no liquidificador, com presença de sódio e 

açúcar. Estas práticas não estão em consonância com as recomendações da literatura cientifica 

pertinente e parecem serem oriundas do senso comum, o que interfere negativamente na adesão e 

efetividade deste processo.  

Durante o desenvolvimento do estudo houve, dificuldades na coleta de dados, entre elas a 

má aceitação das gestantes em responder ao questionário e a dificuldade de contato por meio da lista 

que foi fornecida pela enfermeira responsável da equipe da Estratégia Saúde da Família que realiza 

o acompanhamento pré-natal das gestantes. Reforça-se também que estes dados se referem à 

realidade de apenas um grupo pequeno de mulheres gestantes de uma unidade com características 

próprias, sendo necessário novos estudos em novos cenários para realmente concluir que as 

gestantes são pouco informadas sobre o aleitamento e introdução alimentar e para detectar se 

realmente há falha nas orientações durante o pré-natal    

Espera-se que os resultados contribuam para a produção de informações na área da saúde 

materno-infantil, visando a melhoria do atendimento tanto às gestantes como às crianças no que se 

refere à práticas de amamentação e introdução alimentar seguras. Espera-se também o 

fortalecimento da rede de Atenção Primaria a Saúde do município de Cascavel e região, e do 

conhecimento e habilidades que promovam a melhoria na assistência prestada às gestantes e às 

crianças.  
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APÊNDICE 1  

Roteiro de Entrevista   

CONHECIMENTO DA GESTANTE SOBRE A AMAMENTAÇÃO E A  

INTRODUÇÃO ALIMENTAR   

    

Entrevista nº __________     Data: ____ / ____ / 2021     

Horário de início:____________ Horário de Término:___________  

  

  

1) Perfil sociodemográfico das entrevistadas  

1.1) Idade ____________      

1.2) Raça/cor □ Branca  □ Preta  □ Amarela  □ Parda  □ Indígena      

1.3) Estado conjugal  □ Solteiro (a)     □ União estável   □ Casado   

      □ Separado/Divorciado    □ Viúvo (a)    □ Outro_________  

1.4) Religião/Praticante_________________________________________________________  

1.5 Quantas pessoas moram na sua casa? ___________________________________________  

1.6) Renda familiar mensal (em salários mínimos) □ 1-2   □ 3-4   □ 5-6    □ 6-7   □ 8-9    □ 

acima de 10  

1.7) Escolaridade  □ Ensino Fundamental Incompleto □ Ensino Fundamental Completo □ 

Ensino Médio Incompleto  □ Ensino Médio Completo □ Superior Incompleto □ Superior 

Completo  

1.7.1) Se ensino superior, curso de formação: ________________________________________  

1.8) Possui pós-graduação/especialização? □ sim □ não  

□ Especialização        □ Mestrado         □ Doutorado          □ Outro _______________________  

1.8.1) Área:__________________________________________________________________  

1.9 Número de Gestações _______________________________________________________  

1.10 Número de Filhos Nascidos vivos _____________________________________________  

Se filhos nascidos vivos, idade dos filhos ___________________________________________  

  

 

2) Questões norteadoras apenas para multíparas  

2.1 Você amamentou seus outros filhos? Se sim, por quanto tempo?  

2.2 Seu/seus filho(s) fez/faziam a ingestão de água, sucos ou chás para seu filho antes dos seis 

meses de vida?  

2.3 Qual foi a idade que iniciou a introdução alimentar do/dos seu/seus filho(s)?  

2.4 Sobre a introdução alimentar do/dos seu/seus filho(s).  

a) Quais alimentos ele consumia:_____________                       

b) Ele fazia o consumo de açúcar ou sal antes de um ano? :_______________  

2.5) Você teve alguma dificuldade na amamentação ou na introdução alimentar, se sim quais? 

2.6) Você batia as comidas do seu filho no liquidificador? Se não, como as oferecia?  

2.7) Você ofereceu leite de vaca e/ou outro tipo de leite para seu filho? Se sim, com qual 

idade? 
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3) Questões estruturadas para todas as gestantes  

3.1) Você recebeu alguma orientação durante a gestação a respeito do aleitamento materno? Se 

sim, quais orientações?   

3.2 De quem você recebeu estas orientações?   

3.3) Você recebeu alguma orientação durante a gestação a respeito da introdução alimentar? Se 

sim, quais orientações?  

3.4 De quem você recebeu estas orientações?   

3.5) Durante as consultas de pré-natal suas duvidas a respeito da amamentação e/ou introdução 

alimentar foram esclarecidas?  

3.6) Você sabe informar por quanto tempo deve-se realizar o aleitamento materno exclusivo?   

3.7 Você sabe informar a idade correta para iniciar a introdução alimentar?  

3.8) Ao completar a idade correta para a introdução alimentar, há outros fatores a serem 

observados antes de iniciar a introdução alimentar?  
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APÊNDICE 2   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE)  

  

Nome da Pesquisa: Conhecimento da gestante sobre a amamentação e a introdução alimentar  

  

Pesquisadoras: Cecilia Talara Hillesheim e Camila Cristiane Formaggi Sales Ribeiro  

  

Objetivos da Pesquisa: Descrever o conhecimento de gestante atendidas em uma Unidade de Saúde 

da Família durante o pré-natal sobre a amamentação e a introdução alimentar.  

  

Prezado (a) participante da pesquisa,   

Participação na pesquisa: Você foi escolhida por ser gestante e estar em acompanhamento pré-

natal na Unidade de Saúde da Família Morumbi. Ao participar desta pesquisa, você será 

submetida a aplicação de um questionário com questões 10 questões fechadas sobre a sua 

caracterização e 15 questões abertas as quais você poderá descrever a sua experiência e o seu 

conhecimento com a amamentação e com a introdução alimentar do seu filho(a), bem como 

as orientações que recebeu da equipe de saúde sobre este assunto, caso tenha recebido. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e 

pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a pesquisa sem nenhum prejuízo para 

você.   

  

Riscos e desconfortos: Os procedimentos utilizados, como as respostas do questionário, poderão 

trazer algum desconforto como demanda de tempo para responder. O tipo de procedimento 

apresenta um risco mínimo de quebra de confidencialidade que será reduzido pelo anonimato do 

questionário e avaliação em grupo das informações. As informações representarão a realidade e 

opinião de um grupo e não de uma pessoa, além disso, todos os cuidado éticos serão tomados no 

sentido de preservar privacidade e sigilo das instituições e participantes envolvidos.   

  

Benefícios: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de ampliar a qualidade do 

atendimento e das informações prestadas às gestantes sobre a amamentação e a introdução 

alimentar. Espera-se que os resultados contribuam para a produção de informações na área 

da saúde materno-infantil, visando a melhoria do atendimento tanto às gestantes como às 

crianças no que se refere à práticas de amamentação e introdução alimentar seguras. Espera-

se também o fortalecimento da rede de Atenção Primaria a Saúde do município de Cascavel 

e região, e do conhecimento e habilidades que promovam a melhoria na assistência prestada 

às gestantes e às crianças.  

  

Formas de assistência: Os questionários serão aplicados de forma individual, contribuindo 

para o bem-estar da entrevistada. Para amenizar o desconforto, a pesquisadora se propõe a 

sanar qualquer dúvida ou necessidade demonstrada durante a entrevista e resposta do 

questionário, bem como fornecer orientações quanto à temática estudada e encaminhamentos 

para a equipe responsável da gestante, quando necessário.   
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Confidencialidade: Todas as informações que a Sra. nos fornecer serão utilizadas somente para 

esta pesquisa. Seus dados e respostas ficarão em segredo e seu nome não aparecerá em lugar nenhum 

dos questionários nem quando os resultados forem apresentados.  

  

Esclarecimentos: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na 

mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.   

  

  

Nome do pesquisador responsável: Camila Cristiane Formaggi Sales Ribeiro  

Endereço: R. Rui Barbosa, 611 - Jardim Cristal, Cascavel - PR, 85810-240  

Telefone para contato: (44) 98437-1733  

Horário de atendimento: 8:00 ás 19:00  

  

Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos na pesquisa 

poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade 

Paranaense (UNIPAR).  

Praça Mascarenhas de Moraes, s/n.º - Cx Postal 224 – Umuarama – Paraná – CEP: 87.502-210 Fone 

/ Fax: (44) 3621.2849 – Ramal 1219 e-mail: cepeh@unipar.br  

  

Ressarcimento das despesas: Caso a Sra. aceite participar da pesquisa, não receberá nenhuma 

compensação financeira.   

  

Concordância na participação: Se a Sra. estiver de acordo em participar deverá preencher e assinar 

o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, e receberá uma cópia deste Termo.   

  

  

  

  

 CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO  

  

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, a Sra. 

_______________________________________________________, portadora da cédula de 

identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 

oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos 

pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, e que este 

consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, que não será identificado e estará mantido 

o caráter confidencial das informações relacionadas à privacidade e, não restando quaisquer dúvidas 

a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em 

participar voluntariamente desta pesquisa.   

E, por estar de acordo, assina o presente termo.  
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Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, riscos, benefícios e 

outros relacionados à pesquisa;  

2- Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de permitir minha participação ou de 

qualquer indivíduo sob minha responsabilidade do estudo;  

3- não será identificado e será mantido o caráter confidencial das informações relacionada à 

privacidade.  

  

Cascavel, ____ de _____________ de 2021.  

  

  

_____________________________________  

Assinatura da participante  

  

  

_____________________________  

Assinatura da Pesquisadora  

  

  
  

  



23  

  

ANEXO 1 

  



24  

  

  



25  

  

  
  

 

 



26  

  

ANEXO 2  

  

  

  

  

  



27  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



28  

  

ANEXO 3 

 



29  

  

 



30  

  

 



31  

  

  
  

  

  


