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Introdução
 A prática do aleitamento materno ainda é o método que mais previne a mortalidade infantil, além de promover a saúde física, mental e 

psíquica da criança e da nutriz. O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo ele de forma exclusiva 
nos primeiros seis meses de vida. 1,2,3Segundo a Organização Mundial da Saúde, a importância do aleitamento materno já vem sendo 
discutida há muito tempo, resultando em um aumento das taxas de aleitamento materno no Brasil, decorrentes de trabalhos de órgãos 
governamentais e não governamentais como campanhas na sua promoção e incentivo. 2 ,3,4Diante disso este estudo visa investigar o 
conhecimento sobre a importância do aleitamento materno exclusivo em mães atendidas em três Unidades Básicas de Saúde no município de 
Cambé/PR.

Objetivos
 Identificar o perfil sócio demográfico das mães;Investigar se houve orientação em relação à prática de amamentar durante o pré natal e 

puerpério por parte dos profissionais nas Unidades Básicas de Saúde.Investigar a duração do aleitamento materno exclusivo;Identificar os 
fatores associados com o desmame precoce;Investigar se há apoio à prática da amamentação por parte da família.

Material e Métodos
 Foi realizado um estudo transversal em três Unidades Básicas de Saúde, em Cambé/PR, com 89 mães. Para a participação na pesquisa, 

a mãe ou responsável assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para respeitar a Resolução 196 de 10 de Outubro de 1996 que 
define os critérios para pesquisa com seres humanos. Foi realizada uma entrevista estruturada, cujo questionário foi composto por dez 
perguntas objetivas e 3 subjetivas com questões sobre dados  sóciodemográficos, gestação e parto. A entrevista foi conduzida diretamente 
com as mães nas UBS, no momento da consulta com a nutrição, após a consulta com o pediatra ou após a puericultura e em campanhas de 
vacinação. A análise de dados foi realizada com o Software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Science). Inicialmente foi 
realizada uma análise descritiva dos dados com o objetivo de mensurar as  principais variáveis do estudo.

Resultados e Discussão
 Foram referidos como principais benefícios do AME  79,77% a prevenção de doenças, 37,07% afirmaram que evita morte infantil, 

30,33% alegaram que evita nova gravidez e 100,00%  afirmaram que o AME tem efeito positivo no desenvolvimento da criança e aumento do 
vinculo afetivo entre mãe e filho. Foi  observado que nenhuma mãe entrevistada referiu outros benefícios do AME como a redução da chance 
para obesidade em crianças, baixo custo para a família e proteção contra câncer de mama nas mães que amamentam, mesmo com a 
apresentação destes benefícios no questionário a elas aplicado. Foi observado também que mulheres que amamentaram de forma exclusiva 
até o sexto mês foram as casadas (52,2%), podendo argumentar que essas mulheres sentem mais confiança na hora de amamentar devido 
ao apoio familiar que é recebido.

Conclusão
 Conclui-se que a maioria da população estudada encontra-se com baixo grau de escolaridade, mas que esse fator não contribuiu para o 

desmame precoce.  Todas as entrevistadas relataram que houve apoio familiar e profissional quanto a pratica do AME.
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