
          MUDANÇAS, PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS SOCIOESPACIAIS: 

      15 ANOS DA FAMAM NO RECÔNCAVO DA BAHIA/BRASIL 

     8 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018 

     FACULDADE MARIA MILZA 

 

 

 

AMAMENTAÇÃO: FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DESMAME 

PRECOCE EM NUTRIZES DE UM MUNICÍPIO NO RECÔNCAVO DA BAHIA 

 

Simone Santos Souza
** 

Agnaldo Mendes
** 

Ana Paula De Oliveira Fernandes
*** 

 

A amamentação é um momento exclusivo entre mãe e filho e deve acontecer de forma 

tranqüila e prazerosa, promovendo uma interação profunda entre mãe e filho. O 

aleitamento materno é um processo de essencial importância para a saúde do bebê, 

sendo fundamental para o desenvolvimento do recém-nascido, pois ele possui todos os 

nutrientes essenciais e benéficos para que isso ocorra nos primeiros seis meses de vida, 

vindo a contribuir para o binômio mãe-filho. Frente a isto e essencial que a equipe de 

enfermagem possa está orientando quanto à importância do aleitamento materno com 

foco a prevenção do desmame precoce. Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa: 

Identificar os fatores socioeconômicos que levam as mães a interromper a amamentação 

precocemente. Como objetivos específicos: Traçar o perfil socioeconômicos das 

nutrizes; Identificar as principais dificuldades encontradas pelas nutrizes durante a 

amamentação; avaliar a atuação do enfermeiro no desmame precoce. Trata se de um 

estudo de natureza descritiva exploratória, com abordagem qualitativa. O espaço onde 

se processará a investigação de campo será no Município de Santo Antônio de Jesus. Os 

sujeitos do estudo serão nutrizes que sejam cadastradas e que faça acompanhamento de 

puericultura nas unidades básicas de saúde de um município no Recôncavo da Bahia, 

tendo como critérios de inclusão: estar presente na unidade no período da coleta de 

dados, ser cadastrada na unidade de saúde escolhida e no programa de puericultura, que 

tenha feito o acompanhamento do pré-natal na unidade e que aceite a participar da 

pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  Quantos 

aos critérios de exclusão serão nutrizes que não seja cadastrada na unidade de escolha, 

que não estiverem no local no dia da coleta, e as que se recusarem a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que não faz acompanhamento do pré-natal na 

unidade. O instrumento de coleta de dados, será feito através de uma entrevista 

semiestruturada, no qual será abordado questões relativas a temática. O processo de 

análise e interpretação dos dados será desenvolvido pela análise de conteúdo de 

Minayo. Dessa forma, este estudo justifica-se pela importância que o aleitamento 

materno tem na vida de uma criança e o seu desmame precoce pode acarretar a diversos 

problemas principalmente a saúde do bebê, pois, o leite materno é o alimento essencial 

para suprir todas as necessidades de uma criança nos primeiros anos de vida, por isso o 

ministério da saúde preconiza que seja exclusivo até os seis meses de idade e após isso 

que possa ser complementado. Espera – se que o trabalho possa trazer uma reflexão 
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acerca da importância da amamentação e aleitamento materno e fortalecer a atuação do 

enfermeiro frente as ações de prevenção do aleitamento materno exclusivo.  
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