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RESUMO 

 

 

Introdução: O desmame precoce é um problema de saúde pública. Diversos fatores podem 

estar associados ligados à cultura, estilo de vida, influência da sociedade, dentre outros. 

Objetivo: compreender a vivência de mães no desmame precoce. Método: pesquisa 

qualitativa, ancorada na vertente straussiana da Teoria Fundamentada nos Dados 

(GroundedTheory). O cenário da pesquisa foi uma Unidade de Saúde que atua como Estratégia 

Saúde da Família no município de Caicó (Rio Grande do Norte). Compuseram este estudo 19 

participantes, distribuídos em três grupos amostrais: o primeiro constituído por 13 mães, o 

segundo por três profissionais de saúde e o terceiro por três familiares. A coleta de dados 

ocorreu entre os meses de abril e setembro de 2018 por meio de entrevista em profundidade, 

com auxílio de memorandos e diagramas. Realizou-se a análise dos dados concomitante a 

coleta, em três etapas: codificação aberta, axial e integração. Utilizou-se o software NVivo® 11 

para organização dos dados durante o processo analítico. Resultados: do processo analítico, 

emergiu o fenômeno intitulado “Sentindo-se culpada e triste”, sustentado por três categorias 

que promovem um movimento indutor para o fenômeno central, conforme os componentes do 

modelo paradigmático: condições – “Considerando o mito do leite fraco; Sentindo falta de 

maior tempo da licença-maternidade e Destacando a interferência do estresse e preocupação 

para o insucesso do aleitamento materno exclusivo”; ações/interações –  “Buscando equilibrar 

a maternidade com o papel profissional feminino e Vivenciando a influência da rede de apoio 

social”; consequências – “Introduzindo leite artificial e alimentação complementar antes do 

sexto mês e Experenciando sentimentos de culpa e tristeza diante do desmame precoce”. 

Considerações finais: as mães vivenciaram sentimentos negativos de culpa, tristeza e 

preocupação diante da impossibilidade de cumprir as recomendações do aleitamento materno 

exclusivo exclusiva e pela introdução de uma alimentação complementar na dieta do filho antes 

de seis meses de vida. Igualmente, o retorno ao trabalho antes do sexto mês de vida da criança, 

constituiu uma experiência desafiadora para as participantes do estudo, uma vez que precisaram 

equilibrar os papeis de mulher/nutriz e profissional. Soma-se a isso, o apoio ineficaz diante das 

dificuldades durante a lactação, a praticidade e a comodidade que a fórmula é vista na sociedade 

contemporânea e a licença maternidade menor que seis meses. 

 

Descritores: Aleitamento Materno. Saúde materno-infantil. Teoria Fundamentada nos Dados. 

Desmame precoce. Enfermagem 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The interruption of exclusive breastfeeding is a problem of public health. Several 

factors may be associated and intertwined with the culture, life style, influence of society, 

among others. Objective: To comprehend the mother’s livingness regarding the interruption of 

exclusive breastfeeding. Method: Qualitative research, anchored at Strauss’ Grounded Theory. 

The research scenario was a Health Unit that acts as Family Health Strategy in the city of 

Caicó (Rio Grande do Norte). Nineteen subjects took part in the research, distributed on three 

sample groups: The first was made of thirteen mothers, the second by three health professionals 

and the third, by three relatives. The data gathering occurred between the months of April and 

September of 2018 through in-depth interviews, with the support of memos and diagrams. A 

data analysis was made during the data gathering, on three stages of codification: Open, axial 

and of integration. The software NVivo® 11 was used for the organization of data during the 

analytical process. Results: From the analytical process, a phenomenon entitled as “living the 

multidimensionality of the interruption of exclusive breastfeeding”, sustained by three 

categories that promotes a driving movement for the central phenomenon, accordingly with the 

components of the paradigmatic model: - “Experiencing myths and taboo and the influence of 

the woman’s social support network regarding exclusive breastfeeding”; “feeling of not being 

protected by Brazilian laws in relation to the protection of exclusive breastfeeding” and 

“highlighting the motives of social order that contributes for the failure of exclusive 

breastfeeding”; actions/interactions – “interrupting the exclusive breastfeeding” and 

“developing mammary complications”; consequences – “introducing artificial milk and 

complementary feeding before the sixth month of life” and “experiencing negative feelings in 

front of the interruption of exclusive breastfeeding”. Conclusion: The exclusive breastfeeding 

is a complex phenomenon, that goes beyond biological dimensions, being influenced by cultural 

factors, interferences of family and health professionals that provides direct assistance to the 

mother, as well as, the short maternity leave also contributes for the early weaning, that evoke 

negative feelings in the mothers. 

 

Keywords: Exclusive breastfeeding. Mothers. Maternal-Infant health. Grounded Theory. Early 

weaning. Nursing 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A gravidez é um evento singular e marcante na vida da mulher, provocando alterações 

psicológicas, fisiológicas e físicas que preparam o organismo materno para gerar um novo ser. 

São modificações complexas, particulares e variáveis (LEITE et al., 2014). Dentre estas, a 

produção de leite materno pelas estruturas mamárias que ocorre de forma natural no início da 

gestação e com maior abundância após o nascimento do recém-nascido. Logo no final da 

gestação e nos primeiros dias do puerpério, as mamas produzem o colostro, líquido espesso e 

amarelado, rico em anticorpos que auxiliam na proteção do organismo do bebê até a maturação 

do leite materno.  

O Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é definido quando a criança recebe até o sexto 

mês de vida somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra 

fonte, sem outros líquidos ou sólidos, exceto gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de 

reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. Constitui o alimento mais nutritivo e 

completo, por ser rico em vitaminas, proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais e água, 

nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento infantil (BRASIL, 2009). 

Destarte, após o sexto mês, para suprir as necessidades nutricionais, a criança deve 

receber alimentação complementar e esta deve ser iniciada com a continuidade da amamentação 

até os dois anos de idade ou mais. Essa prática é importante de forma a prevenir agravos à saúde 

materno-infantil e, em muitos casos, é responsável por garantir a sobrevivência infantil, 

especialmente, em condições carentes, promovendo a saúde física e psíquica de mães e filhos 

(WHO, 2015; AMARAL et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015). 

Estudo comprovou o efeito potencial do AME nos países de baixa e média renda e 

estimou que 823.000 óbitos seriam evitados a cada ano em crianças menores de cinco anos se 

o Aleitamento Materno (AM) fosse ampliado universalmente. As crianças que são 

amamentadas por mais tempo, possuem menores riscos de má oclusão dentária, doenças 

crônicas como diabetes e redução da ocorrência de sobrepeso. Evidências também comprovam 

que a amamentação está associada ao melhor desempenho em testes de inteligência, com 

repercussões em maiores níveis de escolaridade, maior renda na idade adulta, bem como 

previne em até 57% episódios de infecções respiratórias e 72% casos de diarreia (VICTORA et 

al., 2016).  

Destaca-se a importância da introdução do leite materno logo após o nascimento, por 

reduzir, consideravelmente, os índices de mortalidade neonatal em 65,6%. Portanto, se continua 

sendo ofertado para criança até o sexto mês de vida de forma exclusiva, pode prevenir 
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anualmente 1,3 milhões de óbitos na faixa etária até cinco anos (OLIVEIRA et al., 2015). Por 

conseguinte, a amamentação é fundamental também à saúde materna, uma vez que pode 

prevenir anualmente 20.000 mortes em mulheres por câncer de mama e proteção de 30% contra 

o câncer de ovários, associada com períodos mais longos dessa prática (VICTORA et al., 2016, 

ROLLINS et al., 2016). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que o leite materno deve ser 

oferecido, exclusivamente, como única fonte de nutrientes para criança até os seis meses de 

idade. Apesar do reconhecimento da importância do AM, sabe-se que a duração do AME 

apresenta-se aquém das recomendações nacionais e internacionais, indicando a importância de 

mobilizações dos órgãos governamentais, políticas públicas, bem como a necessidade de 

estímulo às pesquisas em prol do AME e da saúde materno-infantil (SANTOS et al., 2016a).  

O AME, é considerado, mundialmente, um dos pilares basilares para promoção e 

proteção à saúde da criança. O impacto social deste pode ser quantificado por meio da redução 

de atendimentos médicos, hospitalizações e tratamentos medicamentosos, uma vez que a 

criança amamentada tem menor risco de adoecer. Contudo, diversas dificuldades são apontadas 

para o desmame precoce, que envolvem fatores extrínsecos, como mitos e a falta de 

conhecimento materno, dentre outros (SOUZA; FERNANDES, 2014).  

O desmame precoce é definido quando a criança recebe outros tipos de alimentos 

diferentes do leite materno antes de completar 180 dias de vida. Nos países europeus, no período 

2006 a 2012, apenas 25% das crianças foram amamentadas nos primeiros seis meses de vida. 

O relatório da OMS revelou que em 21 países da Europa, apenas 13%, o que representa índices 

distantes das recomendações globais (MONTESCHIO; GAÍVA; MOREIRA, 2015; WHO, 

2015).  

No Brasil, de acordo com a pesquisa publicada em 2008, constatou nas capitais 

brasileiras e Distrito Federal que apenas 41% das crianças menores de seis meses estavam em 

AME, sendo a duração mediana do mesmo de apenas 54,1 dias (1,8 meses). Essa prevalência é 

bastante heterogênea nas regiões. A maior prevalência ocorreu na região Norte do país (45,9%), 

seguida da Centro-Oeste (45,0%), Sul (43,9%) e Sudeste (39,4%) e Nordeste, apresentando a 

pior situação (37,0%) (PRADO; FABBRO; FERREIRA, 2016). Outra pesquisa realizada por 

Boccolini et al. (2016) com o objetivo de atualizar a tendência dos indicadores do AME no 

Brasil, mostrou que a prevalência de crianças menores de seis meses de idade em 2013 foi de 

apenas 36,6%. 

De acordo com as informações mais recentes do Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB), fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do 
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Brasil (DATASUS), no Rio Grande do Norte, em dezembro de 2015, 1.798 crianças menores 

de quatro meses estavam em AM, destas, apenas 88 (4,89%) em AME (BRASIL, 2015b). Não 

obstante, essa realidade é estendida a outros estados brasileiros, mesmo com diferenças de 

prevalência. Por exemplo, pesquisa desenvolvida em Centro de Referência da Saúde da Mulher, 

no município de Ribeirão Preto/SP evidenciou que com 30 dias de puerpério, apenas 55,32% 

das mães amamentavam de forma exclusiva os(as) filhos(as) e, com 70 dias, apenas 40% 

(MARIANO et al., 2016). 

Nessa perspectiva, a mulher/nutriz perpassa por transformações físicas e 

psicoemocionais que podem inferir no ato de aleitar o filho exclusivamente. Sobre tal contexto, 

o estudo realizado por Lima (2015) constatou a complexidade do AME, uma vez que despertou 

nas mulheres sentimentos ambivalentes, como desejo, alegria e satisfação, além de tristeza e 

insatisfação, sendo um processo que vai além da fisiologia, pois depende das relações 

estabelecidas com o meio em que a mulher está inserida e do apoio recebido diante dos 

obstáculos vivenciados. Um estudo realizado em Unidades de Saúde, no município de São 

Paulo, revelou sentimentos negativos, como tristeza, impotência e frustração frente à 

interrupção do AME (PRADO; FABBRO; FERREIRA, 2016). 

Desse modo, a presente investigação parte do pressuposto de que a vivência de mães na 

interrupção do AME é permeada por sentimentos positivos e negativos, influenciada pelo 

contexto sociocultural e econômico em que a mulher está inserida, pela subjetividade do papel 

em ser mulher/nutriz e pelos diferentes significados atribuídos no AME. Logo, considera-se 

relevante responder aos questionamentos a partir da ótica de mães, uma vez que cada vivência 

possui significados e sentimentos singulares que merecem ser valorizados. Além de buscar 

compreender que o sucesso do AME não depende exclusivamente da decisão individual 

materna. 

Assim, as inquietações e o desejo de compreender o processo do AME surgiram durante 

a minha formação acadêmica com experiência desde a iniciação científica na graduação de 

Enfermagem. A partir das vivências nas consultas de enfermagem, a qual observava-se que as 

mães não eram vistas em sua totalidade e subjetividade da mulher/mãe, os profissionais de 

saúde, sobretudo os de enfermagem, conduziam as práticas assistenciais a partir de atitudes 

reducionistas e tecnicistas, negligenciando os limites e as possibilidades da mulher/nutriz, os 

aspectos subjetivos, com a desvalorização da multidimensionalidade desse processo repleto de 

singularidades. 

A interrupção do AME continua sendo, no Brasil, um dos mais importantes problemas 

de saúde pública que demanda o constante monitoramento dos indicadores de alimentação 
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infantil, identificação de determinantes, propostas de intervenções e novas pesquisas que 

busquem identificar os fatores responsáveis por baixos índices do AME (QUELUZ, 2012). 

Torna-se necessário que a mulher seja compreendida em aspectos subjetivos e tratada como 

protagonista na prática do AME. Portanto, acredita-se que isto poderá ser alcançado mediante 

pesquisas que privilegiem vivências, desejos e situações (KALIL; AGUIAR, 2017). 

Soma-se a isso a necessidade de ampliação de questões que envolvem a subjetividade 

feminina na prática AME, e o discurso, por vezes, reproduzido no que se refere a transferir a 

culpa somente à mãe pela interrupção dessa prática, desconsiderando também o papel de outros 

atores. 

Concorda-se com a existência, nesta área do conhecimento, de lacunas de estudos que 

investiguem vivências de mães na interrupção do AME, considerando a subjetividade e as 

particularidades da mulher. Além das recomendações para ampliar a produção científica que 

aborde esta temática, com a finalidade de reduzir os indicadores de mortalidade infantil 

(CADONÁ; STREY, 2014). Ademais, destaca-se que a temática em questão é referenciada na 

Agenda Nacional de Prioridades em Pesquisa em Saúde do Ministério da Saúde (MS), que 

fomenta a realização de estudos que visem ampliações do processo de amamentação 

(WILHELM et al., 2015; BRASIL, 2018).  

Evidencia-se um conhecimento científico produzido sobre as vivências e fatores que 

influenciam o AME. Porém, os estudos apenas descrevem os fenômenos e não contemplam o 

desenvolvimento teórico e conceitual dos fenômenos. Assim, acena-se para a necessidade de 

uma teorização da vivência de mães no desmame precoce, indo além de descrições de fatos para 

construção de uma teoria com explicações sobre os fenômenos, subsidiando e fornecendo 

diretrizes para as ações. Constata-se no estudo de Primo e Brandão (2017) que há um 

conhecimento substancial sobre as circunstâncias que afetam a decisão da mulher na 

amamentação, entretanto, o processo de amamentar é um fenômeno mais complexo do que 

descrever as experiências e condições das mulheres que conseguem ou não amamentar. 

Mediante as considerações apresentadas, delineou-se as seguintes questões de pesquisa: 

sabe-se sobre os motivos, circunstâncias que levam o desmame precoce, mas como a mulher 

vivencia esse processo? Como os enfermeiros e profissionais de saúde podem ajudar essa 

mulher?   

A relevância deste estudo está nas contribuições científicas, especialmente para 

enfermagem, comunidade acadêmica e sociedade em geral, uma vez que busca compreender a 

vivência de mães no desmame precoce. Os resultados do estudo provocarão reflexões de 

profissionais de saúde acerca do cuidado, com práticas de promoção do AME que transcendam 
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a dimensão biológica, valorizando a multidimensionalidade e os aspectos subjetivos da 

mulher/mãe, bem como a proteção da saúde de mulheres e crianças. Além disso, busca-se 

fomentar pesquisas nessa área e discussão sobre a temática. 

  



19 

 

2 OBJETIVO 

 

O presente estudo teve como objetivo:  

 Compreender a vivência de mães diante do desmame precoce. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo está subdividido em duas seções, que apresenta, o AME, por meio de uma 

perspectiva histórica e sociocultural, mediante uma revisão de literatura não sistematizada (3.1) 

e as iniciativas de apoio, proteção e incentivo ao AM em âmbito nacional (3.2). 

 

3.1 ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: FENÔMENO HISTÓRICO E 

SOCIOCULTURAL 

 

O AME ocupou, ao longo dos tempos, posições ambivalentes na sociedade, ora 

considerada como privilégio e em outros momentos, não. Há de se considerar que, dependendo 

do contexto histórico, amamentar o filho foi considerada um ato que se restringia às mulheres 

de classes sociais inferiores, sendo desvalorizada pela alta sociedade que, por sua vez, adotava 

o aleitamento artificial como prática. Em outros momentos, e principalmente com o aumento 

da desnutrição e da mortalidade infantil, esse quadro se inverteu, e o leite materno voltou a ter 

grande visibilidade, a fim de que problemas referentes à saúde da criança fossem solucionados 

(AMORIM, 2008). 

No cenário da saúde pública, o AM constitui uma prática antiga. Há registros no Código 

de Hamurabi apresentando descrições detalhadas sobre normas para as mulheres que 

amamentavam o próprio filho e para as mulheres de aluguel, denominadas amas-de-leite 

(LINHARES; PONTES; OSÓRIO, 2014). Hipócrates, na Grécia, entre os anos de 460 a 370 

a.c., destacou os benefícios do AM como dieta higiênica, destacando que as crianças não 

amamentadas apresentavam maiores taxas de mortalidade. Assim como Hipócrates, os filósofos 

da época também acreditavam que somente o leite da própria mãe era benéfico, sendo o de 

outras mulheres considerado perigoso (BADINTER, 2002).  

Nos séculos XII a XIII, a igreja católica exercia um controle rígido sobre o 

comportamento da mulher, que assim como as crianças, ocupavam uma posição de 

inferioridade na sociedade. Aquelas que amamentavam eram consideradas sujas, visto como 

animalesco e comprometedor da beleza física e da sexualidade, por entenderem que essa prática 

tornaria o leite humano fraco e com risco de envenenamento em caso de uma nova concepção. 

Assim, a alimentação infantil era à base de leite de origem animal e de um alimento chamado 

de “panado”, produzido a partir de farinha e água, uma vez que o colostro era visto como um 

alimento ruim (BOSI; MACHADO, 2005).  
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Nesta época, a alternativa para o aleitamento materno eram as amas-de-leite, geralmente 

mulheres escravas. Assim, o envio das crianças à estas mulheres estendia-se por todas as 

camadas da sociedade urbana, elevando os índices de mortalidade infantil, associados as 

doenças adquiridas pelas amas. Muitas dessas amas, com receio de que estivessem transmitindo 

afeto aos bebês, passaram a oferecer o leite de vaca em pequenos chifres furados (precursores 

das mamadeiras), pois acreditavam que sugando o leite, retiravam-se o caráter e as paixões de 

quem os amamentava. Este procedimento, acarretou importantes riscos à saúde das crianças, 

tendo em vista a higiene inadequada (BADINTER, 2002). 

Os índices de mortalidade infantil continuavam elevados, o que ocasionou uma ameaça 

no setor econômico devido à escassez de mão de obra, em consequência do despovoamento. A 

criança, antes negligenciada, assumiu um valor mercantil e o Estado necessitava da participação 

feminina para conservá-la viva. No final do século XIX, as taxas da mortalidade infantil 

continuavam elevadas nas classes sociais mais baixas, para reverter, a indústria de produtos 

alimentícios passou a incentivar o uso de leite artificial em substituição ao leite materno, 

destacando a imagem de um produto prático e ideal, entretanto, essas ações de marketing 

provocaram nas mulheres perda da autoconfiança (LINHARES; PONTES; OSÓRIO, 2014). 

No Brasil, a prática do aleitamento materno era bastante valorizada culturalmente entre 

os índios. As mulheres carregavam seus bebês presos ao corpo por tipoias para realização de 

suas atividades diárias, amamentando-os por toda a jornada de trabalho até que o filho iniciasse 

os primeiros passos. Mesmo àquelas que trabalhavam na campo, não desapegavam de seus 

filhos e, se descobrissem que a criança havia mamado em outra mulher, não sossegavam 

enquanto a criança não eliminasse todo o leite considerado estranho. A interrupção do AME só 

acontecia quando existia morte ou doença materna grave ou nascimento do bebê fruto de um 

relacionamento considerado inadequado para a tribo (SILVA, 1990).  

Com a chegada das caravelas, muitas doenças foram aparecendo nas tribos, 

contaminando os índios que não possuíam qualquer defesa orgânica. Esse fato acabou 

produzindo uma multidão de órfãos desamparados, o que findou por levar os jesuítas a criar 

instituições destinadas a abrigar legiões de índios sem pais. Quando a razão da acolhida 

correspondia a um interesse meramente financeiro, a estada na residência das amas quase 

sempre colocava em risco a vida dos bebês, pois, aos recém-nascidos era oferecido, além do 

leite materno, leite in natura, acrescido de carboidratos (BOSI; MACHADO, 2005). 

Os profissionais responsáveis pela assistência também utilizavam práticas “modernas” 

para alimentar as crianças, como o uso de mamadeiras de vidro e pequenos bules que tinham 

um bico de borracha adaptado à ponta de saída. Muitos médicos da época, no entanto, atribuíam 
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as doenças comuns à infância pelo contato dos objetos citados com os miasmas atmosféricos 

(BOSI; MACHADO, 2005). 

Portanto, na sociedade brasileira, das crianças nascidas, 20 à 30% morriam antes de 

completar o primeiro ano de vida. Entretanto, aceitavam a morte como a crença da 

transformação da criança em anjos, o que contribuía para a aceitação e conforto da família. As 

mulheres arraigadas nessa tradição, anunciavam a morte de seus filhos em verdadeiras festas, 

o que provocavam escândalos aos visitantes da época e às autoridades religiosas, por 

considerarem deturpação dos ensinamentos cristãos. Concomitante a essa crescente 

mortalidade, verificava-se a negação da maternidade por meio da gravidez indesejada na 

sociedade burguesa ou o abandono das crianças pelas mulheres escravas, por falta de condições 

para criá-las (BOSI; MACHADO, 2005). 

Com a implantação das faculdades de medicina, houve o surgimento de diversos 

projetos com o propósito de combater as altas taxas de mortalidade. As mulheres que eram 

impossibilitadas de amamentar e possuíam recursos financeiros, eram orientadas a contratar 

uma ama-de-leite em domicílio, fiscalizando todos os cuidados dispensados à criança. No 

entanto, as amas-de-leite simulavam ser boas cuidadoras para conservar sua remuneração, 

apropriavam-se das crianças, estimulando-as a permanecer a maior parte do tempo com elas. 

Porém, o sistema de amas-de-leite prosperou até fins do século XIX e depois desse período, o 

aleitamento artificial, sob forma de mamadeira com leite de origem animal, possibilitado pelo 

avanço da esterilização, substituiu a amamentação mercenária (SILVA, 1990). 

Portanto, percebe-se que, desde a Antiguidade, o AME constitui um processo 

sociocultural com momentos de incentivos e desestímulos à essa prática, decorrentes de 

interesses econômicos e/ou contextos históricos que refletem nas vivências das mulheres 

contemporâneas.  

 

3.2 INICIATIVAS DE APOIO, PROTEÇÃO E INCENTIVO AO ALEITAMENTO 

MATERNO 

 

As ações de promoção do aleitamento materno e alimentação complementar adequada 

contribuem para transformação dos cenários da mortalidade infantil. Estima-se que estas, sejam 

capazes de diminuir, respectivamente, em até 13% e 6%, a ocorrência de mortes em crianças 

menores de 5 anos em todo o mundo, visto que aproximadamente 200 milhões residentes em 

países em desenvolvimento, não atingem seu potencial de crescimento e desenvolvimento 

(BRASIL, 2015c). 
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De acordo com o relatório divulgado pela OMS intitulado “Níveis e tendências da 

mortalidade infantil 2015” revela que os índices da mortalidade de crianças menores de cinco 

anos apresentaram declínio. Em 1990, passou de 61 óbitos para cada mil nascidas vivas para 

16 óbitos em 2015, representando uma queda de 73% nos últimos anos. Ressalta-se que a 

mortalidade infantil é um indicador relevante da saúde pública, e combatê-la constitui uma meta 

universal (WHO, 2015).  

Dada a importância comprovada, a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) têm empreendido esforços e desenvolvido estratégias desde a década de 70 para a 

promoção do AM e consequentemente redução da morbidade e mortalidade infantil (AMARAL 

et al., 2015).  

No cenário brasileiro, em 1981 foi instituído o Programa Nacional de Incentivo do 

Aleitamento Materno (PNIAM), com vistas a capacitação de profissionais de saúde; à proteção 

com a instituição de leis trabalhistas que favoreçam o aleitamento materno; controle de 

marketing e comercialização de leites artificiais, construção e divulgação de material educativo 

e grupos de apoio para as mães, bem como o aconselhamento individual. Além disso, foi 

instituído o alojamento conjunto, que é a permanência do filho com a mãe integralmente nas 

maternidades, com incentivo do aleitamento imediatamente após o nascimento e a ampliação 

do tempo da licença-maternidade (BRASIL, 2017a). 

Em 1982, foi publicada a portaria que torna obrigatória o alojamento conjunto nas 

unidades hospitalares públicas, regulamentada pela Portaria do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) nº 18 de 1983 tornando a obrigatoriedade 

do sistema em hospitais públicos e conveniados. Em 1985 foi regulamentada, por meio de 

portaria, a instalação e o funcionamento dos Bancos de Leite Humano; em 1988, o País adaptou 

o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno às necessidades 

brasileiras instituindo Normas para Comercialização de Alimentos para Lactentes (NCAL) com 

a Resolução n° 5 aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Além disso, assegura a 

mulher trabalhadora o direito de 120 dias de licença-maternidade e ao pai, cinco dias de licença- 

paternidade; bem como às mulheres privadas de liberdade o direito de permanecer com seus 

filhos durante o período da lactação (BRASIL, 2017c). 

Na década de 90, atendendo à Declaração de Innocenti, documento internacional que 

inclui um conjunto de metas para o AME, e complementada com alimentação saudável até o 2° 

ano de vida ou mais, foi criada pela OMS e UNICEF a Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC) com a finalidade de apoiar, promover, proteger o aleitamento materno por meio da 

mobilização de toda a equipe mediante mudanças nas rotinas e condutas das maternidades. A 
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IHAC é um selo de qualidade conferido aos hospitais pelo MS, que cumprem os Dez Passos 

para o Sucesso do Aleitamento Materno, além de outros critérios como o cumprimento da 

Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL) (BRASIL, 

2017c).  

Outra iniciativa instituída em prol do AM, foi a Semana Mundial de Amamentação, 

lançada em 1991 pela World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), considerada um 

veículo de mobilização social de grande relevância. No Brasil, a NCAL passou por revisões, 

melhorando aspectos de rotulagem e assumindo a denominação NBCAL. A aprovação, em 

1992, constituiu um marco legal de grande relevância para o aleitamento materno no Brasil, 

uma vez que representa a regularização comercial de uso adequado dos alimentos substitutos 

ou complementares do leite materno, bem como de bicos, chupetas e mamadeiras (BRASIL, 

2017c).  

Ainda na década de 90, o governo brasileiro lançou o Projeto de Redução da 

Mortalidade Infantil (PRMI), com a finalidade de reduzir esse indicador por meio da 

intensificação de diversos programas já existentes, entre os quais as ações de promoção, 

proteção e apoio ao AM. Assim, foi fundada a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano 

(RBLH-BR) no âmbito do Centro de Referência Nacional da Fundação Oswaldo Cruz. A 

implantação da primeira unidade no País – Instituto Fernandes Figueira/ Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), foi instituída em 1943 para suprir as necessidades de crianças que não 

podiam se alimentar com fórmulas lácteas. Esse primeiro Banco de Leite Humano (BLH), 

funcionava como centro especializado, responsável pela coleta, controle de qualidade e 

processos de conservação, para distribuição do leite ordenhado conforme orientação médica ou 

de nutricionista (BRASIL, 2017c; PONTES et al., 2017). 

Assim, um convênio celebrado em 1986, entre o Instituto Nacional de Alimentação e 

Nutrição (INAN) e a FIOCRUZ, fortalece a expansão do BLH que finaliza na década de 1990, 

com 104 unidades. Esse acordo torna o BLH do Instituto Fernandes Figueira, um Centro de 

Referência Nacional para Banco de Leite, com o intuito de promover o AM. Com a 

reestruturação do PNIAM, em 1993, criou-se a Comissão Central de BLH, vinculada ao MS, 

responsável em prestar assessoramento técnico na direção e coordenação federal das ações em 

todo território nacional (BRASIL, 2017c; PONTES et al., 2017). 

No âmbito da Atenção Básica, foi implementada a Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação. No Brasil, outras atividades como ações comunitárias de apoio à amamentação 

foram instituídas ao longo do tempo, por grupos não governamentais, como a Pastoral da 

Criança e as Amigas do Peito. Além disso, outras iniciativas como a Rede Amamenta Brasil, 
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apoiada nos princípios da educação crítico-reflexiva e o do trabalho interdisciplinar nas 

unidades básicas de saúde, de forma a contribuir para o aumento da prevalência do AM 

(BRASIL, 2017c). Em 2010, um importante progresso em relação ao apoio à mulher 

trabalhadora que amamenta, foi o lançamento da Nota Técnica Conjunta nº 01/2010 Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e MS, com objetivo de orientar a instalação de 

salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas em parceria com as vigilâncias 

sanitárias locais (BRASIL, 2017c). 

Outra estratégia inovadora e atual, foi a Rede Cegonha, instituída em 2011 por meio da 

Portaria nº 1.459, de 24 de junho, com o objetivo de implementar uma rede de cuidados para 

assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, 

ao parto e ao puerpério, além de garantir o direito ao nascimento seguro, ao crescimento e 

desenvolvimento de crianças de zero a 24 meses de vida, com acesso à assistência de qualidade 

com resolubilidade. Tal estratégia objetiva estabelecer uma rede de atenção à saúde materna e 

infantil com vistas a redução da mortalidade, organizada a partir de quatro componentes: 

qualificação da atenção ao pré-natal; parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde 

da criança e, por fim, sistema logístico: transporte sanitário e regulação (BRASIL, 2011). 

Nessa perspectiva, a partir da necessidade de uma Política no âmbito da atenção básica 

e, reconhecendo ser o nível de atenção que representa a porta de entrada do usuário com o 

serviço de saúde, foi criada a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), instituída pela 

Portaria nº 1.920, de 5 de setembro de 2013. Resultou da integração das ações da Rede 

Amamenta Brasil e da Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar 

Saudável (ENPACS), que foram lançadas em 2008 e 2009, respectivamente. Apresenta como 

objetivo a qualificação dos profissionais da atenção básica com o intuito de promover, apoiar e 

incentivar o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável para crianças 

menores de 2 anos de idade (BRASIL, 2013). 

Outrossim, por meio da Portaria Nº 1.153, de 22 de maio de 2014 foi redefinido os 

critérios de habilitação dos hospitais na IHAC, que passou a exigir além do cumprimento dos 

dez Passos para o Sucesso do AM propostos pela UNICEF e OMS, foram incluídos critérios 

referentes às boas práticas de parto e nascimento, conhecido mundialmente como “Cuidado 

Amigo da Mãe” e, no Brasil, “Cuidado Amigo da Mulher”. Além desses pré-requisitos, o Brasil 

incorporou um critério no tocante aos cuidados com os recém-nascidos de risco, com vistas a 

praticar o alojamento conjunto permitindo a permanência do pai ou da mãe junto ao recém-

nascido 24 horas por dia (BRASIL, 2017c). 



26 

 

Com vistas a melhoria da qualidade da atenção ao recém-nascido no momento do 

nascimento e redução da morbidade e mortalidade neonatal, foi criada em 2014 a Portaria Nº 

371, de 7 de maio de 2014 com as diretrizes para a organização da atenção integral e 

humanizada ao recém-nascido (RN) no momento do nascimento em estabelecimentos de saúde 

que realizam partos. Desse modo, recomenda-se o contato pele a pele imediato e estímulo do 

aleitamento materno na primeira hora de vida, também denominada “hora de ouro” exceto em 

casos de mães com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) ou Vírus Linfotrópico Humano 

de células T (HTLV) positivas (BRASIL, 2014). 

Em 2015, o MS instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC) através da Portaria nº 1.130, com o objetivo de promover e proteger a saúde da 

criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da 

gestação até os nove anos de vida, especialmente na primeira infância e populações de maior 

vulnerabilidade, visando à redução da morbidade (BRASIL, 2015d). 

Outro ganho recente, foi a prorrogação da licença- paternidade estendido por mais 15 

dias, além dos 5 previstos da Constituição. Este benefício é válido às empresas que aderirem ao 

Programa empresa cidadã. Em 2017, é sancionada a Lei nº 13.435, em 12 de abril, que 

estabelece o mês de agosto como o mês do Aleitamento Materno (Agosto Dourado), cuja 

finalidade é intensificar ações intersetoriais de sensibilização sobre a importância do AM 

(BRASIL, 2017c). 
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4 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

A compreensão da vivência de mães no desmame precoce do seu filho, pela perspectiva 

da mulher/nutriz, me levou a buscar um referencial metodológico que buscasse compreender 

como esse processo é experenciado. Assim, adotou-se a Teoria Fundamentada nos Dados 

(TFD), na vertente Straussiana, buscando a descoberta de uma teoria a partir do 

desenvolvimento conceitual dos fenômenos ainda não elucidados.  

 

4.1 TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS (TFD) 

 

Optou-se pela pesquisa qualitativa ancorada metodologicamente pela Grounded Theory 

ou, traduzido para o português, Teoria Fundamentada nos Dados (TFD). 

A TFD surgiu na década de 1960, idealizada pelos sociólogos Barney Glaser e Anselm 

Strauss, nos Estados Unidos, como uma alternativa à tradição hipotético-dedutiva da época.  A 

primeira publicação sobre a TFD foi lançada pelos autores em 1967 e intitula-se The Discovery 

of Grounded Theory e foi considerada uma obra inovadora, por propor o desenvolvimento de 

teorias a partir dos dados obtidos por meio da pesquisa, ao invés da dedução de hipóteses 

analisáveis a partir de teorias já existentes. Tal método foi denominado de Grounded Theory, 

um processo contínuo e sistemático de coleta e análise para geração e verificação dos 

resultados, em que resulta em um modelo descritivo, com especificações do fenômeno ou o seu 

papel dentro de um contexto social (CORBIN; STRAUSS, 2015). 

Contudo, apesar do sucesso obtido, após um período, Glaser e Strauss passaram a ter 

divergências em relação ao método e romperam sua parceria. Glaser seguiu defendendo a 

vertente clássica ou glaseriana; Strauss, em parceria com Juliet Corbin, introduziu 

procedimentos analíticos para o desenvolvimento da teoria, culminando na perspectiva 

straussiana ou relativista. Strauss compreendia a TFD como um modelo analítico de suporte 

aos pesquisadores constituído por um conjunto de diretrizes (CORBIN; STRAUSS, 2015; 

SANTOS et al., 2016). 

Nesse contexto, o novo posicionamento teórico de Strauss em relação ao método, 

culmina com a publicação da obra “Basics of qualitative research: grounded theory procedures 

and techniques”, escrito em parceria com Juliet Corbin. No livro, propõe-se o modelo 

paradigmático, esquema sistemático e organizacional para a condução da investigação e 

elaboração da teoria baseada nos dados, com o objetivo de orientar o pesquisador a reunir e 

ordenar os dados para identificação do fenômeno do estudo composto por cinco componentes: 
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condições causais, condições contextuais, condições interventoras, interações estratégicas, 

consequência e o fenômeno (CORBIN; STRAUSS, 2015). 

Em 2015, um novo livro “Basics of qualitative research: techniquesand procedures for 

developing Grounded Theory” foi pulicado, em que é proposto uma reorganização do modelo 

paradigmático com três componentes sistemáticos: condições, ações-interações, consequências 

e o fenômeno que surge a partir da interação dos três componentes (CORBIN; STRAUSS, 

2015). 

Este referencial, gera uma teoria dentro de um processo ou ação, que elucide como os 

indivíduos estão vivenciando um fenômeno, a partir dos significados atribuídos por eles a esta 

situação. A teorização, compreende na concepção de conceitos/ideias e formulários de maneira 

explicativa, sistematizada e lógica. Consiste em um conjunto de categorias bem desenvolvidas, 

sistematicamente inter-relacionadas, mediante interações e declarações de relação para 

concepção de uma estrutura teórica, que explique fenômenos sociais, psicológicos, 

educacionais, de enfermagem, entre outros. Este referencial, busca ir além de um conjunto de 

resultados, proporciona explicações dos fenômenos e responde a questões: quem, o que, 

quando, onde, por que, como e com que consequências esse fenômeno ocorre (CORBIN; 

STRAUSS, 2015). 

Ressalta-se, algumas especificidades desse referencial metodológico, tais como a 

amostragem teórica, que se refere aos participantes da pesquisa. Esta é conduzida pelos dados 

à medida que a elucidação do fenômeno sob investigação avança durante o processo analítico 

e da construção de hipóteses. Assim, o pesquisador pode buscar seus dados em locais ou a partir 

de depoimentos de outros indivíduos que indicam deter conhecimento acerca do fenômeno a 

ser estudado para um maior aprofundamento em nível de propriedades e dimensões, 

identificação de mudanças conceituais, conforme as necessidades que emergem no caminhar 

da pesquisa (DANTAS et al., 2009; KENNY; FOURIE, 2015).    

 Dessa forma, não há definição preliminar do número de participantes que irá compor o 

estudo. A amostra é definida no decorrer da pesquisa, a partir da construção de hipóteses com 

o intuito de aprofundar e explorar os dados, uma vez que quantitativo é delimitado pela 

saturação teórica dos dados (CORBIN; STRAUSS, 2015). 

 Destaca-se, que se faz necessário, realizar a análise simultaneamente à coleta de dados, 

para propiciar a construção de conceitos que irão gerar novas indagações e por conseguinte, 

conduzir novas coletas. Uma das características inerentes ao método, é o processo analítico de 

comparação constante dos dados, denominado análise comparativa dos dados. Os dados 

coletados são, inicialmente, analisados linha por linha, palavra por palavra, com a finalidade de 
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gerar códigos preliminares ou substantivos que serão agrupados em categorias, que representa 

o nível mais alto de conceituação. Como na TFD a coleta, análise e categorização dos dados 

ocorrem simultaneamente, existe três níveis de comparações constantes: códigos com códigos, 

códigos com categorias emergentes e categorias com categorias (SANTOS et al., 2018). 

 Na vertente Straussiana, a análise dos dados é dividida em três momentos denominados: 

codificação aberta, axial e integração (CORBIN; STRAUSS, 2015).   

 A primeira etapa do processo analítico, a codificação aberta, os dados são processados 

e analisados, mediante leitura das entrevistas, submetendo-as a codificação, linha a linha, 

caracterizada pelo processo da microanálise para gerar códigos conceituais com palavras que 

denotam ação. Este momento exige um exame minucioso por meio de questionamentos pelo 

pesquisador ao olhar para os dados: "O que representa? O que é isso? O que está acontecendo 

aqui?”. Assim, cada dado bruto atribui-se códigos preliminares, suas propriedades e dimensões 

(CORBIN; STRAUSS, 2015). 

 A codificação axial, segundo momento da análise, demanda reflexão do pesquisador e 

sensibilidade teórica, o qual busca por respostas para questões como: Como? Por quê? De que 

forma? Onde? e Quando? Esta etapa consiste em reagrupar os dados separados na codificação 

aberta para possibilitar o surgimento de categorias (CORBIN; STRAUSS, 2015). 

 Por fim, a integração, última etapa do processo analítico para o desenvolvimento da 

teoria, representa o momento em que os conceitos são unificados com a finalidade de 

caracterizar o fenômeno central, reduzir e aprimorar a teoria. Logo, o encerramento da coleta 

na TFD é realizada a até a obtenção da saturação teórica dos dados, que é o momento no qual 

durante a análise, os dados não revelam novas propriedades ou dimensões em relação às 

categorias e quando suas relações estão bem estabelecidas (CORBIN; STRAUSS, 2015).   

A TFD é um método marcado pelo processo indutivo-dedutivo. A construção da teoria 

requer a interação entre o fazer induções, que segue do específico para o amplo e produz 

conceitos a partir dos dados; e o de fazer deduções, indo do amplo para o específico, gerando 

hipóteses a partir da relação conceitual emergido dos dados (CRESWELL, 2014; BACKES et 

al., 2011). 

Desse modo, busca compreender como os seres humanos vivenciam suas experiências, 

extraindo significados atribuídos às situações, sentimentos e, interação social em diversos 

contextos. Explora a riqueza e a diversidade da experiência humana e consiste numa forma de 

estudar fenômenos, que são descobertos, desenvolvidos conceitualmente e examinados por um 

processo de coleta e análise dos dados sistematicamente conduzidos. Portanto, surge uma teoria 
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que emerge a partir das inter-relações de conceitos, para explicações sobre um fenômeno 

específico (CORBIN; STRAUSS, 2015).  

Os trabalhos de Strauss e Corbin defendem a aplicação da TFD, com apresentação de 

mecanismos para que os pesquisadores utilizem como método científico. Ressaltam que a 

descoberta da teoria ocorre mediante a relação de forma colaborativa entre o pesquisador e os 

sujeitos da pesquisa (MELLO; CUNHA, 2010; HALL; GRIFFITHS; MCKENNA, 2013; 

SANTOS et al. 2016). 

  Justifica-se a escolha deste referencial metodológico, por investigar objetos ainda não 

totalmente elucidados e da inexistência de teorias acerca da temática. Assim, almeja-se que este 

estudo proporcione um entendimento novo sobre o fenômeno em questão e um guia para 

aplicação da Teoria na prática em saúde e, sobretudo, na enfermagem, a partir da compreensão 

da vivência de mães diante do desmame precoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa pela natureza do problema de pesquisa, alicerçado 

na subjetividade que permeia a vivência de mães diante da interrupção do AME. 

Entre as diversas possibilidades de desenhos de pesquisa qualitativa, a TFD é um 

método utilizado e relevante na área de Enfermagem, cujas práticas estão baseadas nas 

interações humanas, especialmente no âmbito do cuidado prestado aos indivíduos e 

coletividades, a partir de vivências diante de uma doença ou condição específica de saúde. Além 

disso, permite a construção de bases conceituais importantes para o delineamento e 

consolidação do corpus teórico dessa profissão, concernente aos diversos cenários de atuação 

(SANTOS et al., 2016; DANTAS et al., 2009). 

No presente estudo, optou-se pela versão atualizada da perspectiva Straussiana (2015). 

 

5.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi desenvolvida em área adstrita em Unidade de Saúde que atua como 

Estratégia Saúde da Família (ESF) localizada no município de Caicó, situado na microrregião 

do Seridó Ocidental do estado do Rio Grande do Norte. Escolheu-se esta ESF por abranger um 

contexto populoso e com ampla cobertura, o que representa satisfatório para a realização e 

coleta de dados do presente estudo. Conforme dados do DATASUS, de acordo com os dados 

mais recentes publicados, no ano de 2015, na referida cidade, nasceram 518 crianças que retrata 

um índice maior em relação a outras regiões subjacentes (BRASIL, 2015a). O município possui 

uma população de 67.554 habitantes (IBGE, 2018). 

A Rede de Atenção Básica do município supracitado, é composta por 24 unidades, 

destas, 19 são ESF e 05 são Unidades Básicas de Saúde (UBS), tradicionalmente organizadas 

com equipes multiprofissionais. Tratando-se das ESF, 03 são na zona rural e 16 na zona urbana, 

com uma cobertura de 100 % da população residente, com a integração de 16 equipes de Saúde 

Bucal, sendo 13 na zona urbana e 03 móveis na zona rural. Com o escopo de ampliar as ações 

da ESF, foi credenciado pelo MS um Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família (NASF)- 

TIPO 1 que constitui em um arranjo organizacional que visa ampliar as ofertas de saúde na rede 

de serviços (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, 2015). 
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No que se refere a rede hospitalar, o município dispõe de duas unidades hospitalares, 

sendo uma com natureza filantrópica e uma estadualizada. O hospital estadualizado é a Unidade 

Hospitalar Regional do Seridó que é referência do município e regiões circunvizinhas, é 

composto por Serviço de Urgência/Emergência, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Serviço 

de Laboratório, Radiodiagnóstico e Serviço de Eletrocardiograma via Telemedicina, com leitos 

distribuídos em Cirurgia Geral, Clínica Geral, e Psiquiatria (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAICÓ, 2015). 

A Fundação Hospitalar Carlindo Dantas, Hospital do Seridó, é a maternidade de 

referência no município e cidades vizinhas. Há um Banco de Leite vinculado, encontra-se em 

funcionamento e conta com a equipe composta por um Bioquímico responsável pela preparação 

e pasteurização do leite e uma Técnica de Enfermagem, que realiza a recepção das doadoras, 

ordenha e rodas de conversas com puérperas no pós parto imediato. Além disso, dispõe de um 

sistema de coleta domiciliar com o profissional responsável pelo setor (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAICÓ, 2015). 

Por meio do Projeto "Visita Compartilhada" os profissionais residentes de diversas 

áreas (enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia, serviço social e farmácia) prestam 

diariamente orientações e informações no tocante a Amamentação Exclusiva, demonstrando as 

mães e aos acompanhantes os benefícios dessa prática para a saúde materno infantil. A demanda 

hoje atende as necessidades da maternidade e planeja-se o envio de leite humano para 

maternidades vizinhas, como é o caso do Hospital Mariano Coelho no município de Currais 

Novos (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, 2015). 

 

5.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

No presente estudo, a saturação teórica dos dados, conforme preconizado pelo 

referencial teórico, ocorreu com uma amostragem teórica de 19 participantes, que foram 

divididos em três grupos amostrais: 

O primeiro grupo amostral foi definido intencionalmente, pois acredita-se que constitui 

indivíduos fundamentais para a busca pela compreensão do fenômeno. Assim, foi composto 

por 13 mães (E1-E13) mediante os seguintes critérios de inclusão: mães com bebês de até seis 

meses de idade que não estejam amamentando exclusivamente; residir na área urbana do 

município e ter idade igual ou superior a 18 anos. Os critérios de exclusão foram: mães de bebês 

portadores de galactosemia ou doença que impossibilite a amamentação; mães com deficiência 

auditiva pela impossibilidade de estabelecer uma comunicação verbal, uma vez que busca-se 
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também sentidos na linguagem. A entrevista com o primeiro grupo amostral foi norteada pela 

seguinte pergunta central: “Você poderia me falar como é vivenciar a interrupção do 

aleitamento materno exclusivo do (a) seu filho?” O encaminhamento das demais questões foi 

direcionado pela pesquisadora, a partir das respostas dos participantes. 

 O segundo grupo amostral foi composto por três profissionais de saúde (P1-P3), que 

atuam no município, sendo um pediatra e dois enfermeiros selecionados a partir dos seguintes 

critérios de inclusão: profissionais em exercício profissional por pelo menos quatro meses e 

exercer cuidados assistenciais em Unidade Básica de Saúde da Família, pois considera-se que 

esse tempo mínimo é suficiente para reconhecimento da área de atuação, vinculação com os 

usuários e atividades assistenciais e educativas desenvolvidas na ESF. Acredita-se que a partir 

desse tempo, os profissionais, poderão contribuir de forma significativa. Os critérios de 

exclusão adotados foram: profissionais da ESF adstrita afastados do trabalho por licença-

médica ou férias. A hipótese que deu origem a este grupo é a de que os profissionais de saúde 

exerciam influência na duração do AME. A pergunta inicial que direcionou o segundo grupo 

foi: “Fale-me como percebe a influência dos profissionais de saúde no Aleitamento Materno 

Exclusivo”. 

O terceiro grupo amostral foi constituído por três familiares (F1-F3) - um pai e duas 

avós. A hipótese que deu origem a este grupo é a de que a família, especialmente a avó e o pai, 

ocupa lugar de referência, devido à maior proximidade no contexto relacional da mulher, sendo 

considerados membros coparticipantes na manutenção do AME. A questão inicial que 

direcionou o segundo grupo foi: Como você percebe o papel da família no Aleitamento Materno 

Exclusivo? Os critérios de exclusão foram: pais privados de liberdade ou qualquer impedimento 

de reunião presencial; parentes com dificuldade de dicção e incoerência na fala resultante de 

doença crônica que tenha efeito na cognição.  

Ao final da coleta de dados com o terceiro grupo amostral, considerou-se que dados 

adicionais não seriam necessários para sustentar o fenômeno encontrado, julgando-se dessa 

forma, o alcance da saturação teórica dos dados.  

 

5.4 COLETA DE DADOS   

 

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas abertas em profundidade, utilizando 

questões norteadoras com o objetivo de descobrir conexões relevantes para o aprofundamento 

da conversa. De acordo com a TFD, a questão norteadora deve ser ampla e aberta para favorecer 
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uma flexibilidade e liberdade com o propósito de explorar o fenômeno pesquisado (CORBIN; 

STRAUSS, 2015). 

Após ter cumprido os preceitos éticos e legais com a apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP), iniciou-se a pesquisa realizando um contato prévio com Gestor de Saúde para 

aquisição de carta de anuência (APÊNDICE D), com a autorização para o acesso aos 

participantes da pesquisa e coleta de dados. Assim, de posse do documento, buscou-se o 

enfermeiro para uma explanação acerca dos objetivos do estudo e solicitação do acesso às 

informações sobre as mães residentes nas áreas urbanas cobertas pela ESF. 

Deste modo, o convite às mães para a participação do estudo e o agendamento para a 

coleta de dados, foram realizados por contato presencial. A coleta de dados foi realizada entre 

os meses de abril a setembro de 2018. Após esclarecimentos dos objetivos do estudo e assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). As entrevistas foram 

realizadas individualmente em local e horário de acordo com a preferência do participante, com 

auxílio de um gravador digital e com duração média de 30 minutos, sendo transcritas na íntegra 

com auxílio do reprodutor de mídia Windows Media Player® e Microsoft Office Word® logo 

após cada encontro. Ressalta-se que os três grupos amostrais apresentaram o mesmo 

procedimento para coleta de dados. 

A pesquisadora devolveu todas as entrevistas impressas aos participantes para a 

validação, permitindo que inclusões ou exclusões de suas falas fossem realizadas pelos mesmos. 

Destaca-se que todos os participantes validaram suas falas e apenas um adicionou informações.  

 

5.5 ANÁLISE DE DADOS  

 

A análise dos dados ocorreu simultaneamente à coleta, conforme recomendação do 

método, ancorada em um processo de comparação constante dos dados. No presente estudo, os 

dados foram organizados com o auxílio do software NVIVO® 11, uma ferramenta que auxilia 

o pesquisador a organizar os dados brutos e facilitar o processo de analítico. 

Em 1981, a primeira versão do software NVIVO® foi desenvolvida pelos pesquisadores 

Lyn e Tom Richards, construído para auxiliar Lyn em uma pesquisa qualitativa que possuía um 

grande volume de dados textuais, mas foi logo adotado por outros pesquisadores.  Essa 

ferramenta é especialmente útil para investigadores que necessitam de níveis profundos de 

análises, com diferentes volumes de dados. Auxilia na organização das informações, imagens, 

áudios, artigos, mídia social, dados bibliográficos e conteúdo da Web, consultas de frequências 
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de palavras, além de ajudar na busca dos dados da pesquisa de modo mais eficiente (QSR, 

2015). 

O programa NVIVO® tem sua interface baseada nas diretrizes da Microsoft, o que 

facilita a compreensão dos seus mecanismos. Vale frisar que não favorece um método em 

particular, uma vez que foi desenvolvido para facilitar técnicas qualitativas comuns para 

ordenação, estruturação e organização dos dados, com ferramentas avançadas de acesso as 

informações, independentemente do método escolhido (QSR, 2015). Permite também a 

descoberta de conexões entre os dados relevantes à sua pesquisa. O NVIVO® é um dos 

softwares mais utilizados no ambiente acadêmico brasileiro, tendo sido adotado por centros de 

pesquisa da maioria das grandes universidades (LAGE, 2011). 

O NVIVO® trabalha com o conceito de projeto. As fontes de informação do projeto, 

assim como os dados gerados durante o processo de análise, como categorias de informações, 

são armazenadas em um banco de dados que podem ser salvos em pen-drive, CD ou enviado 

por e-mail.  Entre as principais estruturas de um projeto estão os Nodes ou nós, que podem ser 

do tipo Free Node (um nó isolado) ou Tree Node (uma árvore de nós). Um nó é uma estrutura 

para armazenar as informações codificadas que corresponde a fragmentos de textos, formando 

categorias. Se essas categorias tiverem subcategorias, então será utilizada uma estrutura de 

árvore de nós (BRINGER; JOHNSTON; BRACKNRIDGE, 2006, LAGE, 2011). O uso do 

software NVIVO foi extremamente útil para organização dos dados produzidos, consultas e 

codificações. 

O processo analítico dos dados foi iniciado pela codificação aberta, conforme 

apresentado na Figura 1.  
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Figura 1: Processo de análise dos dados – codificação aberta no software NVIVO® 11 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na segunda etapa do processo, ocorreu a codificação axial, conforme figura 2. Nessa 

etapa, reagrupam-se os dados divididos anteriormente na codificação aberta. Caracteriza-se pelo 

processo de relacionar as categorias às suas subcategorias, sendo denominada axial por que 

ocorre em torno de um eixo de uma categoria. Os conceitos já constituídos foram desenvolvidos 

pela pesquisadora, com a finalidade de gerar explicações mais claras sobre os fenômenos, 

definindo nesse momento a criação das categorias iniciais. Destaca-se que cada conceito 

representa uma categoria (um problema, uma situação definida como importante para os 

participantes) e as subcategorias são as respostas e explicações sobre os fenômenos (CORBIN; 

STRAUSS, 2015).  
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Figura 2: Processo de análise dos dados – codificação axial no software NVIVO® 11 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A integração, etapa final do processo analítico, consistiu no momento do refinamento 

das categorias e subcategorias encontradas na etapa anterior, sendo comparadas e analisadas 

continuamente, integrando-se os dados e possibilitando a identificação do fenômeno ou 

categoria central com o objetivo de reduzir e aprimorar a teoria. Ao final das etapas de 

codificação, a teoria encontrada foi organizada conforme os elementos do modelo 

paradigmático. 

O modelo paradigmático consiste em um esquema analítico organizacional que busca 

ordenar os dados de forma a integrar estrutura e processo (por que e como os fatos acontecem). 

Este estudo segue o modelo paradigmático composto por três componentes 3Cs: condições, 

ações-interações e consequências. As condições são as razões dadas pelos informantes para o 

acontecimento de determinados fatos, bem como explicações sobre os motivos pelos quais 

respondem de determinada maneira a uma ação. As ações-interações são as respostas expressas 

pelos participantes aos eventos. E as consequências referem-se aos resultados reais ou previstos 

(CORBIN; STRAUSS, 2015).  
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5.6 MEMORANDO 

 

 Durante a coleta e análise dos dados, outros recursos foram construídos: memorandos. 

Os memorandos são ferramentas essenciais na TFD, que consistem em registros analíticos 

informais do pesquisador. Apresentam usualmente respostas às perguntas: o que, onde, quando, 

com quem, como e com que consequências. A redação dos memorandos contribuiu para maior 

reflexão durante a análise dos dados (CORBIN; STRAUSS, 2015). Apresenta-se, a seguir uma 

figura representando um exemplo de memorando. 

 

Quadro 1: Exemplo de memorando 

Memorando 01 

Refletindo sobre: desconhecimento e/ou desinteresse em ordenhar o leite materno para 

ofertar ao filho durante período ausente. 

Conforme a fala de uma das participantes, mesmo reconhecendo a importância do 

Aleitamento Materno Exclusivo, a mãe justifica que precisou interromper essa prática aos 

quatro meses por precisar retornar ao trabalho, soma-se a isso, o desconhecimento em 

ordenhar e armazenar seu próprio leite. Em contrapartida, no momento em que a 

pesquisadora tem uma função mais ativa em informá-la sobre como realizar essa técnica, 

a mãe não demonstrou disposição e interesse, citando a falta de tempo como fator 

impeditivo, uma vez que também possui outro filho. Me parece que mesmo compreendendo 

os benefícios da amamentação exclusiva, a mulher/nutriz não quer “perder tempo” em 

realizar a ordenha do leite materno e oferecer ao seu filho. Outro fator limitador é a 

legislação brasileira de proteção ao aleitamento materno exclusivo que limita o período 

de licença-materna a 120 dias, tempo este inferior as recomendações ministeriais de 

saúde. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.7 ASPECTOS ÉTICOS  

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob parecer número 2.574.139 e CAAE 

83235117.2.0000.5537. Atendeu aos preceitos éticos da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) que regulamenta em âmbito nacional o desenvolvimento de pesquisas 

envolvendo seres humanos, que considera o respeito pela dignidade humana e proteção devida 

aos participantes (BRASIL, 2012).  

Os participantes aceitaram de forma voluntária participar do estudo, após 

esclarecimentos dos objetivos, das questões éticas da pesquisa e da metodologia a ser adotada, 
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tendo assegurado o direito de retirarem o seu consentimento em qualquer etapa da pesquisa, 

sem nenhuma penalização ou prejuízo, por meio do TCLE, assinado em duas vias, estando uma 

em poder da pesquisadora e outra do participante da pesquisa, visando a confidencialidade dos 

dados.  

 Conforme orientação da resolução supracitada, o material gravado durante a coleta de 

dados, os TCLEs e todos os dados reunidos em arquivo físico ou digital, serão arquivados na 

Escola de Saúde da UFRN, Campus Central, sob a responsabilidade da coordenadora da 

pesquisa, por um período de cinco anos.  

Quantos aos riscos e benefícios, o estudo não envolveu riscos de natureza física. 

Contudo, por caracterizar uma pesquisa com coleta de dados utilizando entrevistas, poderia 

existir riscos mínimos como sentimento de culpa, medo, tristeza e timidez, entretanto, os 

informantes não demonstraram ou refeririam desconfortos nesse sentindo. Diante dessas 

circunstâncias, os riscos poderiam ser minimizados a partir de momentos de pausa da entrevista, 

marcação de nova data para coleta, além do direito do participante desistir, ausentar-se ou 

abandonar a pesquisa no momento em que desejar. Quanto aos benefícios deste estudo, espera-

se que possa contribuir para reflexão de uma assistência à saúde materno-infantil que fomente 

práticas que extrapole os aspectos biológicos envolvidos na amamentação exclusiva.  

Para preservar a identidade dos participantes da pesquisa, utilizou-se a letra E quando 

se refere as mães, P aos profissionais de saúde e F quando diz respeito à família, seguida do 

número correspondente à ordem de realização das entrevistas para designá-los (E1, E2; P1, P2; 

F1...). 
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6 RESULTADOS 

 

Para melhor compreensão dos resultados do estudo, apresenta-se este capítulo em dois 

subcapítulos: o primeiro, caracterizando os participantes da pesquisa (5.1); o segundo, 

apresentando o fenômeno (5.2). 

 

6.1 CARACTERIZANDO OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O primeiro grupo amostral do estudo foi composto por 13 mães. A faixa etária variou 

de 18 a 35 anos, com predomínio (46,15%) de 24 a 29 anos.  

No que tece a renda familiar, (08) ganham até um salário mínimo, (04) de 01 a 02 

salários mínimos, (01) de 03 a 04. No tocante à ocupação, (04) são do lar e as demais 

participantes exerciam atividades laborais diversas, como: (01) frentista de posto de 

combustível, (01) professora, (01) caixa de supermercado, (01) esteticista, (03) vendedora, (01) 

universitária, (01) consultora de vendas. 

Quanto à escolaridade, (07) cursaram o ensino médio completo, (01) ensino médio 

incompleto, (02) ensino fundamental completo, (02) ensino fundamental incompleto, (01) com 

nível superior completo. Concernente ao estado civil, houve predomínio de mães solteiras 

(53,84%) o que corresponde a (07) mulheres do estudo, (04) mães eram casadas, (03) 

declararam união estável. Referente a experiência no aleitamento materno, (04) mães 

experenciavam pela primeira vez e (09) havia vivenciado. 

 Compuseram o segundo grupo amostral, três profissionais de saúde, sendo dois 

enfermeiros e um pediatra. No que se refere às características profissionais, os três profissionais 

de saúde são do sexo feminino. Em relação ao tempo de exercício profissional, o pediatra atua 

na ESF há seis anos e com tempo de experiência na profissão há 18 anos. O enfermeiro (E2) 

atua há três anos na Unidade, com tempo de experiência na profissão há seis anos. O segundo 

enfermeiro, participante do estudo, atua há apenas 5 meses na Unidade, uma vez que 

desempenhava a sua função em outro cenário, tem experiência na profissão há quatro anos. 

Em relação ao terceiro grupo amostral composto pela família, concernente à faixa etária 

o pai apresentava 24 anos, (01) avó possuía 57 anos e (01) 55 anos. No que tece à ocupação, o 

pai no momento estava desempregado e era responsável pelas atividades domésticas e cuidados 

com o filho. (01) avó atua como diretora de uma escola pública e (01) e referiu ser do lar. 
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6.2 APRESENTANDO O FENÔMENO 

 

Ao final do processo de análise dos dados, a partir da relação dos três componentes do 

modelo paradigmático, emergiu o fenômeno do estudo intitulado “Sentindo-se culpada e 

triste”, ilustrado na figura a seguir.   

 

 

Figura 3: Modelo paradigmático  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O fenômeno “Sentindo-se culpada e triste” está sustentado por três categorias. As 

categorias e subcategorias correlacionadas aos respectivos componentes do modelo 

paradigmático estão sintetizadas no quadro 2, apresentado na sequência. 
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Quadro 2: Componentes do modelo paradigmático, suas categorias, subcategorias e o 

fenômeno. 

S
E

N
T

IN
D

O
-S

E
 C

U
L

P
A

D
A

 E
 T

R
IS

T
E

 

Componentes Categorias    Subcategorias 

 

 

Condições 

 

Considerando o mito do leite fraco 

 

 

Sentindo falta de maior tempo da 

licença-maternidade  

 

 

 

Destacando a interferência do 

estresse e preocupação para o 

insucesso do AME 

 Acreditando que o leite 

materno é fraco e o filho chora 

com fome. 

 Questionando sobre o tempo da 

licença-maternidade  

 Apontando que o estresse 

materno com problemas 

familiares interfere o 

aleitamento materno exclusivo. 

 Percebendo que a preocupação 

com a sobrecarga materna 

prejudica o AME. 

 

 

 

Ações-Interações 

 

 

 

 

Buscando equilibrar a maternidade 

com o papel profissional feminino 

 

 

 

 

 

Vivenciando a influência da rede 

de apoio social 

 Buscando harmonizar a 

maternidade com o retorno ao 

trabalho 

 Interrompendo o aleitamento 

materno exclusivo do bebê 

para cuidar do outro filho 

 Recebendo influência da 

família, amigos e profissionais 

de saúde 

Consequências- 

resultados 

 

Introduzindo leite artificial e 

alimentação complementar antes 

do sexto mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experenciando sentimentos de 

culpa e tristeza diante do desmame 

precoce 

 

 Decidindo por vontade própria 

introduzir o leite artificial por 

oferecer praticidade em seu 

preparo e manuseio 

 Ofertando o leite artificial por 

precisar trabalhar e garantir a 

sobrevivência dos filhos 

 Introduzindo o leite artificial 

por sentir medo do leite 

materno ordenhando não ser 

manuseado corretamente e a 

criança adquirir doenças  

 Sentindo-se culpada e triste 

pela introdução do leite 

artificial 

 Sentindo medo de comprometer 

o desenvolvimento e 

crescimento da criança  

Fonte: Dados da pesquisa 

  

A primeira categoria do componente “Condições” denominada Considerando o mito 

do leite fraco, apresenta às razões dadas pelos participantes para o desmame precoce. Está 

sustentada pela subcategoria: acreditando que o leite materno é fraco e o filho chora com fome. 

Os participantes, em suas falas, evidenciaram insegurança materna em relação ao valor 

nutricional do seu leite em suprir satisfatoriamente o seu filho. Alguns mitos relacionados ao 



43 

 

leite materno, como: leite materno é fraco, não sustenta e o filho chora com fome constituem 

elementos que representam barreiras para o AME, retratados nas falas a seguir: 

 

[...] no início, minha menina mamava e estava com a mesma fome, ela chorava 

muito e quando colocava no peito ela calava, mamava, mamava, mas quando 

passava pouco tempo ela chorava de novo e eu colocava novamente, então eu 

pensava que meu leite era fraco e não estava matando a fome dela (E12). 

 

[...] Quando foi dando um mês e quinze dias ela mamava, mamava e quanto 

mais mamava mais parecia que sentia fome, passava o dia inteiro no peito. Eu 

fiquei analisando, eu acho que não está tendo mais aquela sustância que tinha 

antes assim que ela nasceu [...] (E8). 

 

Ela mamava, chorava, mamava, mamava, mas não enchia a barriga. Eu acho 

que era fome, por que não era cólica. A gente colocava em pé, mexia na 

barriguinha e ela continuava chorando [...] (E3). 

 

Percebia que ele ficava com fome, comendo as mãos, ficava chorando, 

botando as mãos dentro da boca [...] (E2). 

 

Na segunda categoria do componente “Condições” – Sentindo falta de maior tempo 

da licença-maternidade, está sustentada pela subcategoria: Questionando sobre o tempo da 

licença-maternidade. As mulheres do estudo questionam que o tempo da licença-maternidade 

é menor que seis meses e por isso, interromperam o AME. Assim, a licença- maternidade curta 

foi um dos motivos para desmame precoce, conforme demonstra a falas a seguir: 

 

É muito difícil até pela questão da legislação do trabalho, se for público são 

seis meses, se for privado são quatro meses e acho isso sem conexão uma coisa 

com a outra. O bebê com até seis meses é primordial que ele receba o 

aleitamento materno, é indicado, é cobrado, mas infelizmente a mãe que 

trabalha não tem como fazer isso por essa questão [...] então para a mãe que 

precisa trabalhar, ela não tem uma legislação que a proteja, ela vai ter que 

modificar a alimentação do filho antes dos seis meses de um jeito ou de outro 

(E13). 

 

Se eu pudesse eu amamentaria até quando ele quisesse, mas infelizmente, aos 
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três meses dessa minha filha, eu vou ter que parar [...] se não fosse voltar a 

trabalhar, eu amamentaria exclusivamente, pelo menos até seis meses, só 

amamentar, depois eu começava a inserir outras coisas, mas até os seis meses 

eu queria só amamentar, mas a licença maternidade só são quatro meses, então 

fica difícil (E6). 

 

A mulher vivencia a situação ambígua de ser trabalhadora e mãe, impossibilitando-a de 

conciliar o AME com o retorno do trabalho. Pela Constituição Federal, o direito é assegurado 

por um período de 120 dias, entretanto, as participantes questionam que esse direito deveria ser 

prorrogado de forma integral por 180 dias.  

A partir do discurso do profissional pediatra, acredita-se que uma das alternativas para 

reversão dos baixos índices do AME, seria tornar a lei que amplia a licença maternidade de 120 

dias para 180 dias, de forma automática. 

 

Acredito também que a licença automática melhoraria, teria uma grande 

chance de melhorar os índices da amamentação. Se a gestante já soubesse que 

ia ficar os 180 dias em casa, ao invés dos 120, por que quatro meses parece 

ser uma coisa tão rápida, porque já que eu vou ter que dar o complemento, vou 

dar logo mesmo. Eu acho que ajudaria bastante nessa condição (P1). 

 

A partir do discurso do profissional pediatra, se a mulher/nutriz tivesse garantia do 

tempo de licença-maternidade maior que 120 dias, seria uma estratégia eficaz para reverter os 

baixos índices do AME, especialmente por considerar as recomendações OMS para a 

amamentação exclusiva. 

Na terceira categoria do componente Condições- Destacando a interferência do 

estresse e preocupação para o insucesso do AME, apresenta os fatores emocionais expressos 

pelos participantes que prejudicaram à amamentação exclusiva e está sustentado por duas 

subcategorias: Apontando que o estresse materno com problemas familiares interfere o 

aleitamento materno exclusivo e Percebendo que a preocupação com a sobrecarga materna 

prejudica o AME. 

A primeira subcategoria, revela o estresse com fator potencial que afeta a fisiologia da 

lactação, em virtude principalmente de problemas familiares e financeiros, conforme retrata as 

falas a seguir. 
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No dia que fui para o CeD compartilhado, a enfermeira comentou que estresse 

e preocupação diminuíam o leite materno. No começo acho que pode ter sido 

por isso mesmo, por que eu tive muito estresse, problemas familiares 

relacionados ao marido e tenho certeza que isso interferiu, acho que qualquer 

preocupação influencia na amamentação (E12). 

 

Quando a mãe passa por problemas emocionais acho que isso influencia 

durante a amamentação, não sei se isso é verdade, mas para mim o leite pode 

diminuir, pode secar, pode até passar para a criança. Acho que afeta a 

amamentação e também com problemas financeiros, principalmente se ela se 

preocupar, afeta o psicológico e com isso pode prejudicar a amamentação 

(E6). 

 

Na segunda subcategoria, intitulada Percebendo que a preocupação com a sobrecarga 

materna prejudica o AME, as falas a seguir apontam que a preocupação materna, que se 

configura como um fator psicológico, dificultou o AME, em virtude de algumas dificuldades 

vivenciadas durante o ato de aleitar o filho, dentre elas às múltiplas atribuições do papel materno 

e ausência de apoio do companheiro. 

 

É horrível, por que junta tudo, o bebê passa a noite acordando e é a mãe que 

acorda, então junta tudo, coisas de casa, a pessoa fica muito estressada e 

preocupada. 

 

A gente se preocupa: “Ah, ela não está mamando”, pode ser por esse motivo 

que secou de vez o leite. Não ter ninguém para estar lhe auxiliando, um 

companheiro para estar ajudando no meio da noite, trocando as tarefas com 

você, então sobrecarrega a mãe. Ter preocupação dificulta e faz com que a 

mãe não esteja pensando somente em amamentar [...] qualquer tipo de 

problema que tenha no pós-parto, de preocupação ou estresse, sobrecarrega a 

mente e o corpo da mulher, acaba acumulando tudo e tem mulheres que acham 

um meio de tirar o “peso” que é amamentar exclusivamente e interrompem 

(E8). 

 

Eu queria dá só o peito, mas acho que secou um pouco com essas 

preocupações, por que o pai dele nos abandonou. Eu percebi que o leite 
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diminuiu, por mais que eu bebesse muita água, muito suco eu não aguentei 

não a sobrecarga sozinha (E9). 

 

Eu estava passando por muitos problemas na família, problemas financeiros 

que afeta muito e, um problema com o meu irmão que está passando por um 

problema bem difícil. Isso mexeu com toda a família e eu acho que interferiu 

no meu leite, por que abalou muito o meu emocional (E1). 

 

Eu passei por estresses familiares e no meu trabalho [...] tenho muito medo de 

perder o emprego e de repente não ter como mantê-lo, isso gerava um estresse 

e de fato o leite não vinha, as divergências familiares também, qualquer 

emoção o leite não vem, ele não seca, mas não desce [...] teve um dia que 

parou o leite, parou dois dias e meu peito tinha muito leite, mas não descia, 

ele sugava, mas não descia e eu associei ao estresse (E13). 

 

O componente “Ações-Interações”, está sustentada por duas categorias denominada 

Buscando equilibrar a maternidade com o papel profissional feminino e Vivenciando a 

influência da rede de apoio social, são às respostas expressas apresentadas pelos participantes 

do estudo diante das situações problemáticas vivenciadas e representam movimentos, relações 

e interações frente às condições relacionadas ao fenômeno. A primeira categoria está sustentada 

pelas subcategorias: Buscando harmonizar a maternidade com o retorno ao trabalho e 

Interrompendo o aleitamento materno exclusivo do bebê para cuidar do outro filho. 

A subcategoria denominada Buscando harmonizar a maternidade com o retorno ao 

trabalho tece a respeito da dificuldade da mulher contemporânea conciliar vários papeis dentro 

da sociedade.  

 
Eu desejei amamentar de forma exclusiva, mas não tinha como eu 

amamentar até 6 meses, eu não tinha como fazer isso por conta do meu 

trabalho. Mas pelo menos eu queria até os 4 meses, por que eu já 

planejava: os 4 meses de licença, mais um mês que eu ia tirar de férias. 

Eu ia só amamentar e quando fosse para o quinto mês, que era o último 

mês, eu ia começar a introduzir o complemento. Meu plano era esse, 

mas não deu certo eu não conseguir conciliar os dois (E2). 

 

Quando eu voltei para o trabalho e foi mais dolorido, não só 

mentalmente, mas também fisicamente por que meio seio inchava 
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muito e ficava muito cheio e eu não tinha como vir para casa e ficava 

preocupada, por que em relação a gripe ou qualquer outra virose 

que ele pudesse pegar o melhor remédio era o meu leite e eu tinha 

muito leite, mas não podia dar por que eu estava trabalhando [...]até 

se for para um berçário, lá não é dado o leite materno, se você levar de 

casa eles não dão, até pela questão da higiene, por ter mais crianças e 

pessoas no ambiente e então você com quatro meses tem que introduzir 

a fórmula, a não ser que você não precise trabalhar. Eu tentei, mas não 

conseguir equilibrar tudo (E13). 

 

Vou introduzir o leite artificial, apesar de eu ter muito leite, mas eu nem 

sei como tirar e nem como armazenar. A princípio tá sendo artificial 

mesmo, estou tentando inserir a mamadeira com o leite artificial 

mesmo. Eu fiquei muito triste quando tive que interromper a 

amamentação e voltar ao trabalho, a amamentação é muito saudável, as 

vezes a criança evita de ter tantas doenças, ela não vai ser tão saudável 

o quanto ela era quando só amamentava, eu fico até com vontade de não 

voltar a trabalhar por causa disso (E6). 

 

Na segunda subcategoria Interrompendo o aleitamento materno exclusivo do bebê para 

cuidar do outro filho, as mães relataram que não amamentaram de forma exclusiva por 

precisarem suprir também as necessidades do outro filho. Apesar do anseio em ter mais horas 

livres para realizar o AME, as participantes desmamaram precocemente, conforme falas a 

seguir: 

 

Queria mais tempo, mais horas livres para ficar amamentando ele, mas muitas 

vezes eu interrompi, tirava do peito por que estava na hora de dar a medicação 

ou por que estava na hora da alimentação do meu outro filho. Por isso eu 

tirava, para suprir a necessidade do outro filho (E1). 

 

Ao não ser que fosse o primeiro filho, eu tivesse só ela, mas além de tudo 

ainda tem outra criança, e as vezes o tempo é curto, além de cuidar dela tem 

que cuidar dele também. Já seria mais trabalho, apesar de ter ajuda da minha 

mãe, mas mesmo assim, as vezes eu fico só com ela, mas o outro filho chama, 

pede atenção, então acabo parando a amamentação (E6). 
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Eu não tinha só ela, meu outro filho agora vai precisar passar por um 

procedimento cirúrgico e ela vai ter que ficar [...] mas para mim foi difícil 

interromper a amamentação (E7). 

 

 Diante desses depoimentos, o desmame precoce ocorreu pela dificuldade da mãe em 

conciliar a amamentação exclusiva com as demandas da dinâmica familiar, especialmente, no 

que tece aos cuidado com o outro filho. Nesse sentindo, é importante o suporte contínuo à 

nutriz, sobretudo, no contexto familiar para que ela possa dedicar-se mais tempo ao bebê e a 

lactação exclusiva.  

Na segunda categoria do componente “Condições” intitulada Vivenciando a influência 

da rede de apoio social está sustentada pela subcategoria Recebendo influência da família 

amigos e profissionais de saúde, os participantes evidenciaram a interferência do núcleo 

familiar, amigos e profissionais de saúde, de acordo com os depoimentos a seguir:  

 

O mês passado eu fui para o pediatra, ele disse que já podia com quatro meses 

introduzir outros alimentos, maçã, suco de laranja, sucos sem doce. Passou 

uma dieta com cinco meses, o que ele podia comer com seis e sete meses, tudo 

isso o pediatra já passou (E2).  

 

[...] por mais que você converse com a paciente que está tendo o primeiro 

filho, quando ela chega em casa ela vai ter a vivência. Você faz uma 

explicação positiva e ela terá várias influências negativas da avó, madrinha, 

vizinha, empregada, amigo, de qualquer pessoa desestimulando, é uma ou 

duas pessoas fazendo o trabalho pró e muitas pessoas fazendo o trabalho 

contra [...] trabalhar com a gestante é só um ponto, mas naquela hora depois 

do pós-parto ela está tão fragilizada, que ela não é a pessoa que vai conseguir 

se impor na maioria das vezes. É muito mais fácil para ela ceder a uma outra 

pessoa que está apresentando uma solução, por mais que intimamente ela 

quisesse amamentar, do que enfrentar sozinha a dificuldade, já que o pai não 

teve treinamento para isso, não foi preparado e a avó também não foi 

preparada para ajudar (P1). 

 

As meninas (amigas) me incentivavam a não amamentar exclusivamente e 

diziam: “mulher dê outro leite”, o seu leite é muito fraco (E12). 
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As pessoas que chegavam e olhavam ela mamando diziam: coloque um 

mingau, um Mucilon, esse leite é muito fraco (E7) 

 

Uma vez minha tia veio aqui e disse: “você está vendo que eu não ficaria com 

um filho meu no peito tanto tempo, você com um monte de coisa para fazer e 

dando de mamar, dê logo uma mamadeira a essa menina” (E5). 

 

Minha mãe não acha importante o aleitamento materno exclusivo não, ela não 

quer nem que eu amamente porque eu fico muito magra, por ela eu só dava 

fórmula [...] para ela não é importante, não é tão importante, talvez pelo 

desconhecimento sobre o assunto. É fraqueza da pessoa, mas acabamos sendo 

influenciada para dá o complemento de tanto as pessoas falarem (E5). 

 

A influência da avó conta muito, se a avó incentivar a filha como eu incentivei 

é muito bom, mas também se ela ficar “não minha filha vamos fazer uma 

mamadeira” a influência pode ser boa ou negativa [...] sempre incentivei a 

continuar amamentando, enquanto ela tiver leite e quiser, amamente (F2). 

 

É muito importante a avó, por que minha filha é marinheira de primeira 

viagem, então é muito importante pessoas que ela confia dizer a importância 

do leite materno para uma criança, é como se fosse uma vacina, a criança 

adquire imunidade, é uma coisa muito importante mesmo (F3). 

 

Visto por este prisma, percebe-se que a simbologia emergida é pautada em experiências 

individuais ou de gerações antecessoras. Dessa forma, desvela-se que os significados 

construídos influenciaram diretamente à decisão materna. Dentro dessa perspectiva, os 

depoimentos a seguir revelam o significado do AME para o pai e para o enfermeiro. 

 

Eu acho que o pai tem influência no incentivo do aleitamento materno, por 

que se ele está bem presente incentivando o aleitamento materno a mãe não 

vai fazer questão de parar a amamentação (F1). 

 

Eu acho muito importante o nosso papel em falar da importância do 

aleitamento materno principalmente para mães de primeira viagem.  A maioria 

delas absorve muito o que a gente fala, mas tem a questão da influência da 

família, principalmente das mães e das avós que interferem muito. As vezes a 
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gente dá uma orientação e fala da importância, mas elas dizem que isso não 

existe [...] já começam a afastar a possibilidade do aleitamento materno 

exclusivo e já introduzem outro tipo de leite, infelizmente é assim (P2). 

 

Entende-se que o apoio do núcleo familiar, amigos e profissionais de saúde, durante o 

AME, é imprescindível e constitui um determinante na adesão e manutenção dessa prática, visto 

que a mulher não está expressando apenas a sua decisão, mas também os significados 

construídos no seu contexto sociocultural. 

O terceiro componente “Consequências-resultados” está sustentado por duas categorias 

intituladas Introduzindo leite artificial e alimentação complementar antes do sexto mês e 

Experenciando sentimentos de culpa e tristeza diante do desmame precoce, esse 

componente refere-se aos desfechos reais das ações e interações.  

A primeira categoria está sustentada por três subcategorias: Decidindo por vontade 

própria introduzir o leite artificial por oferecer praticidade em seu preparo e manuseio; 

Ofertando o leite artificial por precisar trabalhar e garantir a sobrevivência dos filhos; 

Introduzindo o leite artificial por sentir medo do leite materno ordenhando não ser manuseado 

corretamente e a criança adquirir doenças; A segunda, por duas subcategorias: Sentindo-se 

culpada e triste pela introdução do leite artificial e sentindo medo de comprometer o 

desenvolvimento e crescimento da criança. 

Na primeira subcategoria Decidindo por vontade própria introduzir o leite artificial por 

oferecer praticidade em seu preparo e manuseio, os participantes revelam que houve a 

introdução da complementação alimentar de forma precoce, apoiada pela praticidade e 

comodidade, agindo por conta própria:  

 

O leite de pozinho, ele já tem a medida, já tem tudo prontinho, você usa só 

uma água morna e dá aquela quantidade, até hoje ainda tenho medo, mas 

digamos que é bem mais prático para deixar com uma outra pessoa cuidar. [...] 

O pozinho já se torna bem mais prático, mais fácil de fazer, por que misturar 

água com o pó e balançar todo mundo sabe, digamos que seja essa a 

praticidade [...] eu cheguei da maternidade e mandei comprar o leite, li as 

instruções que vinha na lata e dei por livre e espontânea vontade (E7). 

 

O leite é mais prático por uma parte, tem mais facilidade de ficar com alguém 

quando precisa sair [...] (E10). 
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[...] As mulheres acabam desistindo por essa questão de tempo e introduzem 

qualquer coisa, até no início, diante de alguma intercorrência, a maioria não 

tem o estímulo de continuar por que achou mais fácil preparar o outro leite e 

acaba por aí mesmo a amamentação exclusiva (P2). 

 

Esses relatos revelam que a introdução do leite artificial pode estar relacionada aos 

diversos papeis que a mulher assume na contemporaneidade. Diante dessas mudanças, a mulher 

busca por alternativas, dentre elas, a substituição da prática do aleitamento exclusivo pela 

introdução precoce de alimentos, como o leite artificial, em função da praticidade que 

erroneamente acreditam que possui. Destaca-se além disso, à recusa da nutriz em buscar 

profissionais capacitados para orientá-las nessa transição, não refletindo sobre os riscos que 

pode gerar integralmente à saúde da criança. 

Na segunda subcategoria Ofertando o leite artificial por precisar trabalhar e garantir 

a sobrevivência dos filhos, os relatos revelam que o AME foi comprometido por precisar 

exercer o trabalho materno fora do lar: 

 

É muito difícil você se ver obrigada a trabalhar, se ver obrigada a deixar o seu 

filho com outra pessoa e você imaginando que o alimento dele está prontinho 

ali com você, mas você não pode está toda hora amamentando. Então você 

com quatro meses tem que introduzir a fórmula, a não ser que você não precise 

trabalhar [...] eu tinha muito leite, mas não podia dar por que eu estava 

trabalhando (E13). 

 

Você imagine sair de casa as 6h da manhã e só voltar as 10h da noite e de 

repente ter que parar a amamentação, por que eu passava uns 10 dias fora 

acompanhando paciente, trabalhando fora, então deixei de amamentar [...] 

Quando cheguei em casa dei o complemento na mamadeira, por que aqui em 

casa eu sei e tenho consciência de que isso de certa forma é prejudicial, mas 

eu nasci, digamos que seja uma cultura minha e das mulheres da família 

trabalhar e seus filhos serem criados dessa forma, assim tendo outros 

cuidados, usando mamadeira e chupeta [...] eu preciso evoluir para ter um 

emprego e dar o sustento a eles (E7).  

 

Ressalta-se que o trabalho fora do lar e a inserção da mulher no mercado de trabalho 

tecem um cenário favorável para o abandono da amamentação exclusiva, especialmente, se a 
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mãe não dispor de apoio e orientações. Muitas mulheres são as únicas responsáveis pela renda 

familiar e, nesse caso é difícil abandonar o trabalho, pois este é sua fonte de renda para o 

sustento da família.  

A terceira subcategoria Introduzindo o leite artificial por sentir medo do leite materno 

ordenhando não ser manuseado corretamente e a criança adquirir doenças, as mulheres 

apontaram o medo do leite materno ordenhado não ser manipulado da forma correta, 

ocasionando em contaminação e por consequência, transmissão de doenças ao filho. Os relatos 

a seguir evidenciam esses aspectos. 

 

Não pensei em retirar meu próprio leite por que me preocupei com a higiene, 

eu tinha medo da higiene não ser suficiente e contaminar o leite, por que eu ia 

tirar, colocar na geladeira e eu tinha medo, tinha muita vontade, mas tinha 

medo (E13). 

 

Eu pensei na possibilidade de tirar meu próprio leite, mas fiquei com medo, 

por que eu não tinha recipiente próprio. Para mim era praticamente a mesma 

coisa, se eu ia tirar eu podia dar de mamar, então para deixar guardado eu não 

acho ideal [...] eu acho no meu ponto de vista que a consistência não muda, 

mas eu tinha medo do leite não servir mais, eu sabia que usava um vidrinho 

com tampinha de plástico e só, fazia aquele manuseio de higienização (E7).  

 

Para dar meu próprio leite a ela, eu tinha que deixar armazenado para a outra 

pessoa que fosse cuidar, então já ia mudar a forma de manuseio, por que não 

ia ser eu que estava manuseando, eu não tinha como saber se aquele leite 

materno estava sendo manuseado da forma correta. A pessoa que fosse cuidar, 

independente de quem fosse, ia ter que ter um cuidado a mais, então o meu 

medo era da pessoa não manusear corretamente e no final das contas aquela 

fórmula do aleitamento materno chegar a ela de uma outra composição, 

contaminado (E8). 

  

A ordenha do leite materno é uma estratégia viável não somente para o atendimento das 

necessidades nutricionais das crianças de mães que estão ausentes, mas também, para a 

prevenção de intercorrências mamárias. Embora seja um procedimento simples, exige alguns 

cuidados, desde a retirado do leite materno até o seu acondicionamento, além do conhecimento, 

pretensão e dedicação das mães para realizá-la. Salienta-se que a Caderneta de Saúde da 
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Criança, documento elaborado pelo MS e acessível às mães, disponibiliza orientações de como 

a mãe pode realizar a retirada do leite materno, conservá-lo e oferecido à criança.  

A segunda categoria do componente “Consequências-resultados” denominada 

Experenciando sentimentos de culpa e tristeza diante do desmame precoce está sustentada 

por duas subcategorias que revelam os sentimentos exteriorizados pelos participantes diante da 

impossibilidade de amamentar exclusivamente o filho: Sentindo-se culpada e triste pela 

introdução do leite artificial e Sentindo medo de comprometer o desenvolvimento e crescimento 

da criança. 

A primeira subcategoria Sentindo-se culpada e triste pela introdução do leite artificial 

aborda os sentimentos aflorados diante do desmame precoce, como o surgimento de tristeza e 

culpa: 

 

Senti tristeza, eu acho que não tem pior, não teve outro sentimento quando 

deixei de amamentar exclusivamente, eu fiquei triste, por que eu não 

conseguia, não tinha mais leite de forma alguma (E2). 

 

Me dá um peso na consciência por que as vezes minha mãe precisa dar o 

complemento [...] eu me senti triste, com um peso na consciência, eu chego 

até a demorar a dormir pensando por que eu sei da importância do aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses, é uma questão de saúde, eu fico 

preocupada por que eu fiz com as outras duas filhas exclusivamente e com ela 

não, acho tipo uma injustiça (E5). 

 

Em face ao exposto, as falam representam simbolicamente para a mulher/nutriz, um 

sofrimento, por não conseguir concretizar a amamentação exclusiva tão apregoada socialmente.  

Na segunda subcategoria Sentindo medo de comprometer o desenvolvimento e 

crescimento da criança, os participantes referiram medo de prejudicar a saúde da criança, 

comprometendo o desenvolvimento e crescimento da criança pela interrupção precoce do 

AME: 

 

De início eu fiquei bem preocupado quando ela precisou interromper, eu sei 

da importância do aleitamento materno até o sexto mês, principalmente para 

o desenvolvimento mental. Eu fiquei com preocupação, com medo de 

desnutrição, por que o meu maior medo era que ele não evoluísse no peso e 

no tamanho [...] a avó da criança sempre estava presente estimulando, por que 
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era a mesma preocupação dos avós sobre o desenvolvimento e da saúde da 

criança, então era mais um incentivo (F3). 

 

Senti medo quando dei o complemento por que a gente sabe que é maravilhoso 

o aleitamento para o desenvolvimento, para a saúde e para imunização contra 

doenças, é um alimento super nutritivo, saudável e é natural da mãe, não é 

industrial (E5). 

 

[...] minha mãe se sentiu muito fragilizada e pressionada, por que por um lado 

eu estava na UTI e por outro, ela tinha uma responsabilidade muito grande por 

que ela estava cuidando de um recém-nascido, que estava totalmente 

precisando dela e começar uma alimentação que ele nunca tinha provado. 

Quando ela veio com a recomendação dele tomar a fórmula em casa, ela não 

sabia se ele iria aceitar, então ela passou esse período muito fragilizada, 

pressionada, se sentindo muito responsável e com medo dele não se 

desenvolver (E13). 

 

Diante do que foi apresentado nesta última categoria, compreende-se que o ato de 

amamentar confirmou-se como um valor vital, importante para o desenvolvimento e 

crescimento infantil. Porém, a prática do desmame precoce ainda impera ocasionando nas 

mulheres sentimentos negativos como o medo e a preocupação. 
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7 DISCUTINDO OS RESULTADOS 

 

 Para compreensão da vivência de mães no desmame precoce, é necessário analisar a 

amamentação como uma prática multidimensional que envolve crenças, mitos, tabus, os 

significados maternos atribuídos a partir da interação social, do apoio recebido e/ou decisão 

pessoal, dentre outros aspectos. 

Os achados desse estudo revelaram que o AME está sujeito a diversos condicionantes, 

sendo uma prática que é afetada pelo entorno familiar, visto que no puerpério, a maioria das 

mulheres demanda cuidados que são assumidos, por suas mães, tias, sogras ou avós, 

evidenciando que a intergeracionalidade interfere na amamentação exclusiva. A influência do 

núcleo familiar, especialmente da figura da avó e do companheiro, constitui importante fonte 

de estímulo e/ou desestímulo no AME. É essencial que a mãe receba apoio da família e dos 

profissionais de saúde no curso dessa prática, para que a mulher sinta-se empoderada e 

confiante. 

 Diante da multidimensionalidade que permeia o aleitamento materno, faz-se necessário 

que o profissional de saúde desenvolva suas práticas para além do seu mundo tecnicista e 

biologicista, para adentrar no mundo vivido do ser que é assistido por ele, compreendendo que, 

além de nutriz, a mulher possui subjetividades, necessidades físicas, emocionais e sociais 

(LIMA, 2015). 

 Destarte, a educação permanente na práxis dos profissionais que prestam assistência à 

mulher, especialmente de enfermeiros, vislumbra um caminho de transformação profissional e 

social, ancorada no conhecimento científico e que almeje um cuidado de enfermagem 

assegurando um cuidado a partir da ótica da integralidade. A partir de tais premissas, a 

promoção e proteção do aleitamento materno, devem ser instigadas por toda a equipe 

multiprofissional, para que defendam com vigor essa prática vital capaz de salvar vidas. 

 Apesar das vantagens reconhecidas sobre o AME, diversos fatores têm sido atribuídos 

à interrupção dessa prática, como condições socioeconômicas e culturais, idade, nível de 

escolaridade materna, renda familiar, introdução precoce de bicos artificiais, qualidade de 

consultas pré-natais, prática hospitalar no puerpério, trabalho materno, alojamento conjunto, 

acompanhamento na atenção primária em saúde, as condições do nascimento e a rede de apoio 

social (SILVA et al., 2017). 

 No que tece ao trabalho materno, os resultados demonstraram que algumas mulheres 

trabalhadoras assalariadas, interromperam a amamentação exclusiva ao retornarem ao trabalho, 

visto que a licença maternidade é menor do que seis meses. A pesquisa de Rollins et al. (2016) 
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revelou que este é um dos motivos principais para o desmame precoce. Este cenário é reflexo 

do número crescente de mulheres no mercado de trabalho, o que chama a atenção para a 

importância dos intervalos durante a jornada laboral e em salas próprias no local de trabalho 

para amamentação e a provisão da licença maternidade com tempo adequado. Assim, considera-

se a licença maternidade curta (< 180 dias) um dos entraves para efetivação do AME. 

 No início do século XX, a Organizacão Internacional do Trabalho (OIT), promoveu uma 

convenção para tratar a legislação laboral das mulheres antes e após o parto. Em 1935, o Brasil 

ratificou as recomendações dessa convenção, garantiu retorno ao trabalho seis semanas pós-

parto e direito a dois intervalos de meia hora para amamentar durante a jornada de trabalho. Em 

1988, a Constituição brasileira passou a garantir o direito à licença-maternidade de 16 semanas 

(120 dias), e em 2008, houve a publicação da Lei 11.770, de caráter opcional, que amplia a 

licença-maternidade para 180 dias (MONTEIRO et al., 2017). Ressalta-se que este benefício é 

estendido apenas às mães servidoras públicas ou às empresas que aderem ao Programa Empresa 

Cidadã, mediante incentivo fiscal.  

 Frente à esse cenário, nos dias atuais, a mulher passa por diversas transformações, dentre 

elas a sua inserção no mercado de trabalho, com vistas sobretudo a sua independência. Contudo, 

estas mudanças refletiram no cumprimento das tarefas domésticas, o cuidado com a família, a 

profissionalização e assim, a mulher ganhou um novo papel, revestido de responsabilidades 

individuais, familiares e sociais, que lhe impuseram mudanças de comportamento, o que 

significa abrir mão do AME. Portanto, equilibrar o exercício da maternidade com o papel 

profissional feminino, pode acarretar à mulher diversos significados e adaptações, tais como 

físicas e psíquicas quem nem sempre são vivenciadas em harmonia.  

Neste estudo, percebe-se as mulheres inseridas no mercado de trabalho e como chefes 

de família, cresceram de forma significativa. Por sua vez, essas mudanças no processo de 

modernização e industrialização, emergiram transformações na amamentação, sobretudo na 

exclusiva. Assim, as mulheres contemporâneas estão diante de um desafio, pois precisam 

conciliar a maternidade com outras funções e desdobrar-se para assumir a figura de 

mulher/nutriz. 

Para corroborar, o estudo de Souza et al. (2016) com o objetivo de identificar os fatores 

que influenciam o desmame precoce em mães adolescentes, evidenciou-se que o AME é um 

processo complexo que sofre interferência multifatorial. Correlaciona-se ao contexto no qual 

as mães estão inseridas, problemas com o bebê, múltiplos papeis atribuídos à mulher/nutriz, as 

mudanças na composição da estrutura familiar, baixo nível socioeconômico, grau de 
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escolaridade, idade, trabalho materno, a urbanização e industrialização e o incentivo da rede de 

apoio social (especialmente do companheiro, mães, tias e avós).  

Nessa perspectiva, entende-se por rede de apoio social, um conjunto de relações 

interpessoais que definem as características do indivíduo: costumes, crenças, valores e hábitos. 

Assim, pode receber apoio emocional, material, de informações ou serviços e é classificada 

pela natureza, primária e secundária. As redes primárias e os vínculos estabelecidos são 

caracterizados pelas relações de parentesco, de amizade ou de vizinhança; as redes secundárias, 

caracterizam-se pelas relações com instituições de saúde, educação, assistência social e 

instituições empregatícias (SOUZA; NESPOLI, ZEITOUNE, 2016).  

Reconhecer, na rede de apoio social da mulher os sujeitos mais influentes e compreender 

a relação de interação desses com a nutriz no curso do AME é vital, visto que essa prática é 

suscetível a múltiplas influências positivas ou negativas, de amigos, vizinhos, familiares, 

sobretudo, as avós, o companheiro e profissionais de saúde (PRIMO et al., 2015). O apoio das 

amigas, de membros da Igreja e dos profissionais de saúde também são importantes para 

fomentar a autoconfiança materna no estabelecimento e continuidade da amamentação. 

Todavia, quando a mulher sofre influências negativas e contraditórias à amamentação, a nutriz 

busca outras alternativas para alimentação do seu filho, não iniciando a amamentação ou 

interrompendo-a precocemente (PRIMO; BRANDÃO, 2017, PRATES; SCHMALFUSS; 

LIPINSKI, 2015). 

Sob tais aspectos, surge a reflexão sobre o sentimento de culpa materna experimentada 

pela consciência moral e, portanto, sob influência social. Este sentimento, refere-se à 

internalização de expectativas de condutas e comportamentos sociais previstos. O pensamento 

consciente sobre a inadequação de não amamentar, também é permeado pelo sentimento do 

dever e do desejo, a exemplo, “não desejo amamentar, mas devo fazê-lo”, pois implica em 

demonstração do amor materno, de comprometimento com o cuidado do bebê, do cumprimento 

com o “dever sagrado”. O sentimento de culpa vem de fora para dentro, é o julgamento de 

outros sobre si, é julgar a sua ação mediante a reação dos outros (GIORDANI et al., 2018). 

Neste estudo, as mães também sentiram-se tristes e culpadas pelo o não desempenho 

enquanto nutriz, atitude esta esperada pela sociedade. Este fato assemelha-se com o estudo 

desenvolvido por Prado, Fabbro e Ferreira (2016), em que as mães destacaram sentimentos 

como a incapacidade e fracasso diante do desmame precoce e de não conseguir concretizar o 

papel de nutriz, além do olhar autoculpabilizante e de inutilidade. 

Com base nessas reflexões, é importante destacar que amamentar é um ato que extrapola 

as dimensões biológicas. Há um indivíduo encarnado nesse processo, um ser que olha, exprime 
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sentimentos, que interage consigo, com os outros e o ambiente. A decisão materna em 

consolidar essa prática, está ligada à sua história de vida, aos padrões culturais transmitidos, 

bem como o acesso à educação em saúde que teve ao longo de sua vida (BRASIL, 2011). 

 Assim, pode-se compreender que a maternidade e a subjetividade no processo do 

aleitamento materno não são apenas determinados pela natureza ou uma vocação nata da 

mulher, mas também e principalmente socialmente construídas (GIORDANI et al., 2018). É 

premente que o fenômeno da amamentação seja valorizado como um processo biopsicossocial, 

singular e a partir dos significados que as mães constroem sobre esse fenômeno. 

 A partir do exposto, as crenças e os mitos que circundam o aleitamento materno ainda 

imperam em nossa sociedade. Os achados deste estudo evidenciaram que uma das principais 

causas da complementação alimentar precoce alegada pelas mães é a figura do leite materno 

fraco ou insuficiente, associado ao choro da criança. Acredita-se que esse cenário seja reflexo 

do desconhecimento da mulher e da sua rede de apoio social sobre a composição do leite 

materno. Esses dados encontrados convergem com as evidências encontradas na literatura 

científica.  

Para corroborar, em um estudo recente conduzido por Lima et al. (2019), evidenciou 

que o leite fraco e leite insuficiente estão associados à aparência aguada do leite materno e a 

quantidade produzida, respectivamente. O choro do bebê possui um significado de fome não 

saciada, inconformismo do lactente, mesmo depois de ter sido amamentado, suscitando 

insegurança materna e questionamentos quanto à capacidade de atender as demandas 

nutricionais do filho. Diante desses mitos e tabus, o início de uma alimentação complementar 

antes do sexto mês de vida da criança, por meio de fórmulas e sucos, leva ao desmame precoce. 

Entende-se por mito como a representação de fatos ou personagens reais, exacerbada 

pelo imaginário popular e pela tradição. Tradição é a transmissão oral de lendas, fatos, de idade 

em idade, geração em geração. Conhecimento ou prática resultante de transmissão oral ou de 

hábitos inveterados. O mito é a própria tradição, ele é o oposto da verdade e está presente na 

contexto social, capaz de desvelar o significado de um determinado tema para a sociedade. 

Quando efetivo, funciona como forte estímulo que conduz tanto o pensamento quanto o 

comportamento do ser humano ao lidar com realidades existenciais importantes (MARQUES; 

COTTA; PRIORE, 2011). 

Um estudo com o objetivo de verificar o tempo médio do AME, identificou que as 

dificuldades mais pontuadas aos 15 dias foram leite fraco ou pouco leite (39,2%) e trauma 

mamilar (39,2%) como fatores para o desmame precoce. O mito do leite fraco configura-se 

como um fator cultural, pois sabe-se que a grande maioria das mulheres tem leite suficiente 
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para saciar a criança. Tal percepção errônea, pode estar associada ao desconhecimento do 

imaginário feminino quanto à composição e fisiologia do leite materno e, ao fato de 

relacionarem o choro do bebê à carência de alimento, o que nem sempre é verdadeiro. O choro 

e a agitação da criança, a percepção de fome e a incapacidade de acalmar o bebê, comumente 

instiga a mãe a refletir que ela tem pouco leite e introduza substitutos do leite materno (ROCCI; 

FERNANDES, 2014; ROLLINS et al., 2016). 

Tal como a gestação e o parto, a produção do leite materno é de significativo valor social 

na confirmação do papel da mulher como mãe. A aparente fragilidade da criança expande-se 

diante da falta de leite, fazendo com que a mãe perceba que a capacidade de alimentar seu bebê, 

que deveria ser inata, acaba fugindo do seu controle. Tal situação acaba por resultar em tristeza, 

conflito e angústia, a partir do momento em que a mãe precisa desconstruir elementos de ordem 

psíquica, que foram antes idealizados por ela (NEVES; MARIN, 2013). 

Assim, o determinante sociocultural interfere fortemente na decisão materna e a 

ingerência de familiares no que tange ao leite fraco pode levar as mães a acreditarem que não 

são capazes de produzir leite em quantidade suficiente, mesmo quando são orientadas. Portanto, 

o acompanhamento das mães pelos profissionais de saúde durante o ciclo puerperal com 

incentivo à continuidade do AME, torna-se uma estratégia importante (ROCCI; FERNANDES, 

2014). 

Observou-se no presente estudo, que a figura da avó, no período pós-parto, interferiu 

diretamente no processo do AME, de forma positiva e negativa. Nesse contexto, acredita-se que 

a família configura-se como um divisor de águas, visto que estão diariamente sendo fonte de 

apoio à nutriz e a criança. Na literatura científica, o processo do cuidado entre mãe e filha 

durante o período pós-parto, permanece por meio das gerações, especialmente em localidades 

do interior do Brasil que, devido a características próprias como a proximidade das famílias e 

início mais precoce da reprodução. Assim, há uma maior participação das avós no tocante à 

transmissão-assimilação de saberes e vivências adquiridas em sua existência, incluindo a 

prática da amamentação (MOREIRA; NASCIMENTO; PAIVA, 2013).  

 Na história do cuidado familiar, o ato de cuidar sempre foi inerente à mulher. As avós e 

as mães são, em sua maioria, consideradas as pessoas mais importantes, pois transmitem os 

seus conhecimentos, suas crenças e seus valores, mantendo, desde sempre, a sobrevivência do 

ser humano. Nessa perspectiva, o estudo de Siqueira, Castilho e kuabara (2017) demonstrou 

que cada contexto familiar, com suas singularidades, influencia o processo de amamentação, 

por meio de trocas de experiências e conhecimentos que estimulam ou desestimulam a prática 

do aleitamento materno. 
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Além da figura feminina, evidencia-se o papel do homem, que representa um importante 

aliado durante todas as fases do período gravídico-puerperal. Há de se ressaltar que, a presença 

do companheiro pode influenciar de forma positiva ou negativamente, com potencial para 

estimular as mulheres a prosseguirem amamentando ou com desestímulo à essa prática, 

podendo apresentar sentimentos de ansiedade, ciúme, rejeição, exclusão, dificuldades sexuais, 

com o abandono de suas companheiras. Tais atitudes, positivas ou negativas, envolvem, na 

maioria das vezes, a compreensão do pai acerca da importância do aleitamento (PRATES; 

SCHMALFUSS; LIPINSKI, 2015). 

Neste estudo, assim como o de Silva, Santiago e Lamonier (2012), observou-se que o 

homem compreendia a importância da amamentação exclusiva para a saúde da criança, 

tornando um agente incentivador e protetor dessa prática. Porém, se este vislumbra a 

amamentação como uma prática negativa, que o exclui do cuidado de seu filho, pode apresentar-

se pouco colaborativo, incomodado, inferior, deslocado e impotente, acreditando que não possa 

participar desse ato, já que a amamentação constitui uma prática atrelada à mulher. 

A inserção da família pode reverter os índices do AME e torna-se uma estratégia 

significativa contemplá-la, de modo que seja vislumbrada essa rede de apoio em todas as 

potencialidades e fragilidades. Outrossim, percebe-se que o apoio dado à mulher por familiares, 

amigos e vizinhos durante o ciclo gravídico-puerperal é de suma importância, podendo ser 

considerado um determinante na adesão e manutenção do AME. Entretanto, além da família, 

os profissionais de saúde exercem papel essencial para o sucesso dessa prática, os quais também 

compõem a rede de apoio social à mulher (QUEIROZ; PONTES, 2012; SOUZA et al., 2015; 

CRAMER et al., 2017; PRATES; SCHMALFUSS; LIPINSKI, 2015). 

Constatou-se no presente estudo, a clara influência dos profissionais de saúde, 

especialmente do pediatra e do enfermeiro durante a assistência puerperal. Estes, constituíram 

uma fonte de apoio e incentivo ao AME, por outro lado, influenciaram negativamente às 

mulheres com atitudes inadequadas, que interferiram na duração da amamentação exclusiva. 

Destaca-se aqui a assistência prestada por alguns profissionais pediatras, como motivações à 

mulher para o uso de fórmulas infantis antes do período preconizado pelos órgãos de saúde, 

gerando dúvidas na mulher sobre sua própria capacidade de amamentar o seu filho. 

Enquanto tecnologia do cuidado do enfermeiro, a visita domiciliar no puerpério é 

indispensável, uma vez que pode-se desenvolver atividades ligadas ao aconselhamento, apoio 

e cuidado à mulher, à criança e a família, com intuito de fornecer subsídios educativos e 

assistenciais, com suporte emocional e autoconfiança à mulher na prática de aleitar o filho 

(PRIGOL; BARUFFI, 2017). Foi possível identificar que o sucesso do AME está 
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intrinsecamente relacionado à influência dos profissionais de saúde e que a decisão da mulher 

nesse processo está associada a assistência recebida no ciclo gravídico-puerperal. 

Dessa forma, os profissionais assumem um papel relevante durante a assistência, 

especialmente no contexto puerperal. Assim sendo, deve envolver o núcleo familiar, 

estimulando a compreensão da interação que ocorre entre a família e a consequente influência 

que exerce na mulher. Essa compreensão faz-se necessária à medida que os familiares, quando 

orientados, poderão ser somados à equipe de saúde no que se refere à proteção e incentivo ao 

aleitamento (LIMA et al., 2018).  

O enfermeiro, por sua vez, pode oferecer apoio à mulher, por meio da valorização das 

emoções e sentimentos da gestante, baseado na escuta ativa. Por outro lado, estimula a sua 

participação em grupos, fomenta a capacidade de cada mulher de acolher e cuidar do filho que 

está por vir, o que lhe traz bem-estar, tranquilidade e confiança e, ameniza as ansiedades geradas 

pelo desconhecimento de situações inerentes da gravidez, parto e puerpério (LEITE et al., 

2014). 

Assim, a maternidade e a amamentação são eventos biológicos que adquirem o valor e 

o significado que têm a partir de construções simbólicas e sociais que a sociedade lhes confere. 

A atribuição à mulher de vocação à maternidade e ao aleitamento materno, produz uma 

expectativa social de habilidade nata, não valorizando outras dimensões do fenômeno da 

experiência de amamentar.  De acordo com Giordani et al. (2018), exercer papeis de mulher e 

nutriz não são atribuições sociais fixas que as mulheres se apropriam naturalmente e 

desenvolvem harmoniosamente. São antes desafios e demandas construídas socialmente e 

individualmente que envolvem ressignificação, conflitos e redefinição da identidade social 

materna. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste estudo permitiu compreender a vivência de mães diante do 

desmame precoce e desvelar o fenômeno “Sentindo-se culpada e triste”, emergido a partir da 

inter-relação das três categorias que integram o modelo paradigmático, concernentes aos 

componentes: condições, ações-interações e consequências, sendo intituladas, respectivamente:  

Considerando o mito do leite fraco; Sentindo falta de maior tempo da licença-maternidade; 

Destacando a interferência do estresse e preocupação para o insucesso do AME; Buscando 

equilibrar a maternidade com o papel profissional feminino; Vivenciando a influência da rede 

de apoio social; Introduzindo leite artificial e alimentação complementar antes do sexto mês; 

Experenciando sentimentos de culpa e tristeza diante do desmame precoce. 

A escolha pelo referencial metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados, 

proporcionou a descoberta de uma teoria baseada na compreensão da vivência de mães no 

processo do desmame precoce, por meio de conceituações a partir dos dados coletados, que 

sustentaram as categorias, formaram a teoria do estudo e alcance do objetivo proposto. 

Acreditar nessa descoberta significou para a autora transpor limites e superar desafios para 

imersão no método, entretanto, significou uma experiência enriquecedora e singular. 

Os achados do estudo permitiram identificar que o AME configurou-se de forma 

particular e complexa para mulher, sendo um processo que transcendeu a fisiologia, uma vez 

que foi influenciada pela história de vida da mulher/nutriz, os significados construídos 

individualmente e a partir da interação social, as crenças e os mitos transmitidos por gerações 

anteriores e, como as mães agiram em relação à esses fatores, o apoio recebido da rede social, 

que constitui fonte de cuidado à mãe, o manejo clínico diante do ato de aleitar e o respaldo das 

leis de proteção ao AME.  

Outrossim, ainda hoje percebe-se, no imaginário feminino e no seu contexto vivido, que 

o aleitamento é uma prática fundamentada pelos determinantes socioculturais, especialmente a 

figura do leite fraco e o leite insuficiente. Esses apontamentos são pautados pelo 

desconhecimento da composição do leite materno, associado a falta de confiança materna e a 

influência negativa de pessoas do convívio da mulher.  Entende-se o papel que os familiares 

desempenha no contexto da amamentação, como indivíduos que desestimulam e/ou incentivam 

essa prática, a partir da percepção, habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

existência.  

Desse modo, torna-se uma estratégia imprescindível a inserção do núcleo familiar em 

atividades de educação em saúde, que aborde a relevância do AME para a saúde da mulher, 
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criança e família, a influência que exercem no contexto da mulher, especialmente o 

companheiro e parentes próximos à nutriz para o suporte adequado diante das dificuldades, bem 

como, serem fonte de incentivo à amamentação exclusiva, desde o pré-natal. 

O estudo evidenciou que as mães vivenciaram sentimentos negativos de culpa, tristeza 

e preocupação diante da impossibilidade de cumprir as recomendações da amamentação 

exclusiva e pela introdução de uma alimentação complementar na dieta do filho antes de seis 

meses de vida. Igualmente, o retorno ao trabalho antes do sexto mês de vida da criança, 

constituiu uma experiência desafiadora para as participantes do estudo, uma vez que precisaram 

equilibrar os papeis de mulher/nutriz. Soma-se a isso, o apoio ineficaz diante das dificuldades 

durante a lactação, a praticidade e a comodidade que a fórmula é vista na sociedade 

contemporânea e a licença maternidade menor que seis meses. Em contrapartida, alguns 

participantes revelaram medo de prejudicar e da criança não apresentar um desenvolvimento e 

crescimento adequado, por não está sendo amamentada exclusivamente. 

Destarte, à luz do referencial metodológico adotado neste estudo, permitiu-se uma 

compreensão da complexidade e dos múltiplos aspectos que envolvem o AME, vislumbrando 

a necessidade de ressignificar a assistência à saúde materno-infantil, com vistas a não reduzir o 

aleitamento materno a esfera biológica. O aleitamento materno é comumente considerado como 

uma decisão individual e seu sucesso tem a mulher como única responsável, desconsiderando 

como um processo de interação entre o papel do companheiro, da família, do ambiente, da 

sociedade, dos profissionais de saúde e da legislação brasileira inadequada. Evidenciou-se que 

estes fatores, especialmente o suporte dos profissionais de saúde e da família, apresentaram 

papeis substanciais na duração do AME. 

O presente estudo apresenta como limitação um único cenário investigado. Entretanto, 

necessita ser visto com cautela, ponderando as particularidades do método adotado. Desse 

modo, recomenda-se a realização de futuras investigações a fim de aprofundar a temática em 

outros contextos, como em maternidades privadas e/ou com mulheres servidoras públicas. 

Os resultados apresentados podem contribuir para a Enfermagem, especialmente na área 

saúde materno-infantil, a partir da vivência e significados atribuídos pelas mães no tocante a 

interrupção do AME, a partir de reflexões dos profissionais de saúde acerca do cuidado, com 

vistas à uma assistência que transcenda a dimensão biológica e valorize os aspectos subjetivos 

da mulher/nutriz. 

Acredita-se que a produção de conhecimento científico e a construção do modelo teórico 

neste estudo, possam fomentar discussões acerca da temática e subsidiar as práticas de 
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profissionais de saúde, especialmente os que estão em contato direto com a mãe, reduzir os 

índices da mortalidade infantil e aumentar a prevalência do AME. 

Percebe-se que a promoção do AME inicia-se com a disseminação da sua evidência 

comprovada e do seu papel para a saúde da criança, mulher e sociedades. É necessário o 

engajamento de profissionais de saúde, família, gestores e agentes políticos para que possam 

reconhecer o valor do aleitamento como uma estratégia vital e poderosa para prevenção de 

mortes em crianças. Evidenciou-se no estudo, que a relevância da amamentação não é 

reconhecida na maior parte da sociedade e vigorosamente defendida por alguns profissionais 

de saúde, especialmente por alguns pediatras, que induzem às mulheres ao uso de substitutos 

do leite materno antes de seis meses de vida do bebê, levando-as ao questionamento sobre sua 

capacidade de amamentar o seu filho. Assim, é preciso que todos estejam convencidos e 

comprometidos com o AME. 
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APÊNDICE A- INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN 

CEP 59.078-970. Fone: (84) 3115-3196 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

PARTE I 

 

Título da pesquisa: “Vivências de mães na interrupção do Aleitamento Materno Exclusivo: 

Teoria Fundamentada nos Dados”. 

 

Pesquisadoras responsáveis: Prof.ª DrªJovanka Bittencourt Leite de Carvalho e TássiaRegine 

de Morais Alves 

 

Entrevista nº:_________  

Data: ________ 

Horário:______ 

 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

a) Idade:______anos 

b) Situação funcional:  

(   ) empregada  

(   ) desempregada  

(   ) autônoma  
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(   ) outra 

 c) Renda mensal familiar:  

(   ) até 01 salário mínimo 

(   ) de 01 a 02 salários mínimos  

(   ) de 03 a 04 salários mínimos  

(   ) a partir de 05 salários mínimos. 

 

d) Profissão/Ocupação: ___________________ Está trabalhando? (   ) Sim  (   ) Não. 

e) Nível de escolaridade:  

(   ) Não alfabetizada  

(   ) Fundamental completo  

(   ) Fundamental incompleto 

(   ) Médio incompleto  

(   ) Médio completo 

(   ) Superior completo 

(   ) Superior incompleto 

(   ) Pós-Graduação 

 

f) Estado civil:  

(  ) casada  

(  ) solteira 

(  ) união estável  

(  ) divorciada  

(  ) separada 

(  ) viúva 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN 

CEP 59.078-970. Fone: (84) 3115-3196 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

PARTE II 

 

2. QUESTÃO NORTEADORA 

A sra.poderia falar pra mim como é vivenciar a interrupção do aleitamento materno 

exclusivo do se filho? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN 

CEP 59.078-970. Fone: (84) 3115-3196 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Vivências de mães na interrupção 

do Aleitamento Materno Exclusivo: Teoria Fundamentada nos Dados” que tem como 

pesquisador responsável Prof. DrªJovanka Bittencourt Leite de Carvalho. 

Esta pesquisa pretende compreender a vivência de mães na interrupção do aleitamento 

materno exclusivo e construir um modelo teórico explicativo a partir de vivências maternas no 

aleitamento materno. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é compreender os fatores responsáveis por 

baixos índices de aleitamento materno exclusivo sob à égide das mães, tendo em vista que é 

uma prática que não depende somente da decisão materna, mas está interligada a história de 

vida da mulher, aos aspectos emocionais, sociais e econômicos, as representações sociais e 

culturais e à subjetividade de cada indivíduo. 

Caso você decida participar, você deverá responder ao instrumento de coleta de dados 

constituído de duas partes: a primeira referente às características sociodemográficas, e a 

segunda uma entrevista semiestruturada referente ao objeto específico do estudo: Como as mães 

vivenciam a interrupção do aleitamento materno exclusivo, com duração média de sessenta 

minutos que será gravada em dispositivo MP4 após sua autorização.  

Durante a realização da entrevista semiestruturada a previsão de riscos é mínima, o risco 

pode estar relacionado a algum dano moral e constrangimento diante das perguntas.  
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Pode acontecer um desconforto durante nossa interação, devido a lembranças de 

situações dolorosas de serem revivescidas, podendo gerar danos morais ou psíquicos que será 

minimizado a partir da garantia de seu anonimato e confidencialidade das informações, 

momentos de pausa, interrupção da entrevista, além da liberdade e direito de desistência e 

abandono da pesquisa no momento que desejar. Quanto aos benefícios da pesquisa, os 

resultados obtidos poderão permitir em mudanças positivas na assistência prestada para melhor 

atender mãe-filho, uma maior reflexão dos profissionais envolvidos nesse processo, além do 

planejamento das atuais estratégias de promoção ao aleitamento exclusivo, com a finalidade de 

reduzir as taxas de morbidade e mortalidade infantil. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada por profissionais da saúde dos serviçospúblicos, 

incluindo o Núcleo de Assistência à Saúde Família de Caicó/RN, das UnidadesBásicas de Saúde 

de Caicó/RN, sendo o responsável por esta assistência, incluindo acesso aos serviços, 

mobilidade, translado e acompanhamento, o pesquisador responsável, Prof. Drª. Jovanka 

Bittencourt Leite de Carvalho. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Prof. 

Drª. Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho, telefone: (84) 3215-3196 ou para a assistente da 

pesquisa, a mestranda TássiaRegine de Morais Alves, telefone: (84) 9.9937-0506. Você tem o 

direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

 

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal) ___________________ 

(rubrica do Pesquisador) 

 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Prof. Drª. Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios 

que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

“Aleitamento materno exclusivo: vivências de mães na interrupção dessa prática”, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Caicó (RN), ___/___/___. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE C- Termo de autorização para gravação de voz 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, ________________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada “Vivências de mães na interrupção do Aleitamento 

Materno Exclusivo: Teoria Fundamentada nos Dados” poderá trazer e, entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da 

necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os 

pesquisadores Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho e TássiaRegine de Morais Alvesa realizar 

a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho e após esse 

período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Caicó (RN), ___/___/___. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo da “Vivências de mães na interrupção do 

Aleitamento Materno Exclusivo: Teoria Fundamentada nos Dados” declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Caicó (RN), ___/___/___. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D- CARTA DE ANUÊNCIA 
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APÊNDICE E- TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

        Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN 

                                      CEP 59.078-970. Fone: (84) 3115-3196 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

 Mediante este termo eu, Prof. DrªJovanka Bittencourt Leite de Carvalho e meu 

orientando (a) TássiaRegine de Morais Alves, comprometemo-nos a guardar sigilo absoluto 

sobre os dados coletados no setor da Secretaria Municipal de Saúde de Caicó no’ Rio Grande 

do Norte, que serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Vivências de 

mães na interrupção do Aleitamento Materno Exclusivo: Teoria Fundamentada nos 

Dados” durante e após a conclusão da mesma. 

 Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a 

execução do projeto em questão. 

 Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas de 

forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar 

os participantes da pesquisa e a Instituição. 

 

Natal, ___/___/___. 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

Assinatura do orientador e de todos os membros da pesquisa 

 

 

Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho: __________________________________________ 

TássiaRegine de Morais Alves: ________________________________________________ 
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ANEXO A- PARECER CONSUBTANCIADO DO CEP/UFRN 
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