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Introdução
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda amamentação exclusiva até os seis meses de vida do lactente e complementar até 

os dois anos de vida. O Ministério da Saúde/Brasil tem programas como o pré-natal e a puericultura com protocolo a serem cumpridos no país, 
que envolvem a alimentação infantil. No âmbito da saúde materno-infantil, o incentivo ao aleitamento materno se apresenta como uma das 
principais ações para profissionais da atenção básica. Para melhoria dos seus índices faz-se necessário adequado aprendizado das mães com 
participação ativa dos profissionais de saúde, propiciando orientações e suporte oportunos para as gestantes e lactantes. Estudos com 
médicos, nos Estados Unidos, mostraram que, apesar destes reconhecerem seu potencial em influenciar positivamente o aleitamento materno, 
relatavam limitada capacitação específica para promoverem a prática. O que mostra a relevância de treinamentos específicos na área 
(CALDEIRA, 2007).

Objetivo
 Analisar o nível de conhecimento dos profissionais atuantes na rede básica de saúde, sobre os protocolos da alimentação infantil 

preconizados pelo ministério da saúde, na cidade de Londrina-PR

Avaliar o conhecimento sobre os programas de puericultura , pré-natal e condutas dos profissionais da saúde, em relação a pratica da 
amamentação

Identificar erros de orientações no pré-natal e puericultura

Metodologia
 A população de estudo foi composta por aproximadamente 52 profissionais da saúde (médicos obstetras e pediatras, enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem), atuantes nas Unidades Básicas de Saúde da cidade de Londrina, no ano de 2008.

Para coleta de dados foi aplicado um questionário adaptado desenvolvido por Becker, 2001, para profissionais de saúde (médicos 
obstetras e pediatras, enfermeiros e auxiliares de enfermagem), que foram entregue aos profissionais nas Unidades Básicas de Saúde pelo 
pesquisador e recolhido após duas semanas da data de entrega.

O processamento dos dados primários (questionários) foi feito pelo programa EPI-INFO, versão 6.0., construída uma base de dados em 
DBF, que a seguir foi analisada no pacote estatístico SAS for Windows, descrevendo as variáveis e  algumas relações entre elas.

Resultado
 Em relação à experiência pessoal com aleitamento materno, destacou-se o fato de que 13,5% dos profissionais vivenciaram uma 

interrupção precoce da amamentação dos seus filhos e 25% amamentou exclusivamente até o 6º mês. A maioria (44,2%) referiu ter realizado 
capacitação específica sobre amamentação. O conhecimento sobre aleitamento materno, superior a 88% para as vantagens do aleitamento 
materno. Média superior a 88% pode ser considerada satisfatória, quando comparada com Becker, 2001. 80,8% dos entrevistados relatam 
não participar de ações educativas sobre a amamentação, 28,8% relatam que orientam as mães sobre amamentação, 48,1% não fazem 
visitas puerperais e 34% orientam as mães. Becker em 2001, 92,6% realiza visitas domiciliares à puérperas. Apenas 9,2% dos profissionais 
têm algum tipo de contato com grupos comunitários de apoio à amamentação. Os grupos de apoio à amamentação são considerados como um 
dos meios mais efetivos de promover a amamentação (WHO, 1998).

Conclusão
 A ação de Incentivo ao Aleitamento Materno, apesar de fazer parte da política do Ministério da Saúde desde o início da década de 80, 

ainda não pode ser considerada efetiva, uma vez que o conjunto dos profissionais que prestam assistência na grande maioria dos Centros de 
Saúde não realiza a totalmente as atividades, ficando evidenciada a baixa aderência às normas preconizadas.
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