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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento sobre aleitamento 
matemo dos universitários que poderão ter contato com gestantes ou lactantes, e 

que terão a oportunidade única de incentiva-las a amamantar. Este estudo foi 
realizado entre Março/93 e Fevereiro/94, com 40% dos estudantes matriculados 
no semestre 93/l nas duas últimas fases dos cursos de Medicina, Odontologia, 
Nutrição, Enfennagem, Psicologia, Pedagogia e Serviço Social, da UFSC, 
totalizando 142 alunos. 

Observou-se que apenas os estudantes de Medicina, Enfermagem e 

Nutrição sentiam-se aptos a orientar a mãe nutriz. Mais de 60% dos alunos 
deram a resposta certa sobre o tempo ideal de leite matemo exclusivo, ou seja, 
por 4 a 6 meses, sendo que o predomínio de acertos foi observado nos mesmos 
cursos, e quase todos concordavam que esta seria a época ideal para introdução 
de outra alimentação. Quanto ao desmame, a maior recomendação foi para que 
ocorresse aos 12 meses. ` 

Apesar dos estudantes das áreas de Nutrição, Medicina e Enfermagem 
possuírem maior conhecimento sobre aleitamento matemo, ainda 6 neceário 
que haja uma refonnulação nos currículos, reforçando o ensino de 
amamentação, para possibilitar que fiitnramente estes profissionais consigam 
orientar de forma correta a gestante e a lactante.



ABSTRACTS 

The objective of this study was to evaluate the knowledge about 

breastfeeding of the university students , that will have contact with pregnant or 

lactant women, and thus a single oportunity to promote breastfeeding. This 

study was carried out form March /1993 to February/1994 with 40% of the 
students matriculated in the first semester of 1993 in the two last periods of the 

courses of Medicine, Odontology, Nutrition, Nursery, Psicology, Pedagogy and 

Social Assistence of the Federal University of Santa Catarina, with a total of 

142 students. 

It was observed that only the students of Medicine, Nursery and Nutrition 

felt able to give advice to the mothers. More than 60% of the students gave the 
right answer about exclusive breastfeeding ideal duration, that is, 4 to 6 months, 

and the students that showed more knowledge were the same, and almost all 

agreed that this was the time to introduce another kind of food. In relation to 

weaning, the greatest reconnnendation was that it should happen around 12 

months. 

It is concluded that the students of Nutrition, Medicine and Nursery have 

the best knowledge about breastfeeding, but it i still necessary a reformulation 

in the curriculum, reforcing breastfeeding classes to allow these professionals, in 

the finture, to advise correctly pregnants and lactant women.



| - |NTRoDuçÃo 

O aleitamento matemo é um processo único que proporciona a nutrição 
ideal para promover o crescimento e desenvolvimento da criança. O leite 

matemo deve ser dado de forma exclusiva até 4 a 6 meses e, a partir daí, com 
complementação alimentar até os 2 anos de idade (1). 

Dentre as vantagens do aleitamento matemo, pode-se citar a redução na 

incidência e gravidade de doenças infecciosas, diminuindo assim a mortalidade 

infantil(l). Também confere proteção imunológica ao lactente (2), não o expõe a 

proteínas estranhas presentes em outros leites e previne a obesidade, além 

fortalecer o vinculo mãe-filho(3). 

Entretanto, inúmeros obstáculos contribuíram para um declínio do 

aleitamento matemo nas últimas décadas, fazendo com que surgisse uma 
preocupação com o resgate da "cultura de aleitamento" e sua defesa vigorosa 
contra a "cultura da mamadeira" (4). 

Tem-se observado como causas que levam ao desmame precoce no Brasil 

e no mundo, práticas inapropriadas nas matemidades, falta de apoio cultural, 

stress emocional, pressão das propagandas pelas campanhas de alimentos 

infantis, trabalho da mãe localizado longe de casa e o uso de anticoncepcionais 
hormonais (5), entre outros. 

A amamentação tem sido influenciada pelas atitudes e costumes da 

comunidade e do grupo especlfico em que a mulher está inserida (6). Portanto é 

imprescindível o reforço de todas as ações que visem a proteção, promoção e 

apoio ao aleitamento matemo, através de vários setores da sociedade. 

Os profissionais da área da saúde e de outras áreas que lidam diretamente 
com gestantes, parturientes e mães, têm oportunidade singular de influenciar no 
estímulo ao aleitamento. Entretanto, muitas vezes, a mãe desmama
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precocemente seu filho, por orientações inadequadas ou insuficientes destes 

profissionais. Daí a crescente necessidade de se orientar os estudantes 

universitários que serão filturos profissionais nestas áreas, objetivando 

proporcionar o conhecimento necessário obre aleitamento matemo. Assim, ao 

exercer sua profissão, terão condições de servir como educadores e promotores 

do aleitamento matemo.



II - OBJETNOS 

Os objetivos do presente estudo foram: 

1 - Avaliar o conhecimento dos estudantes universitários das áreas de 
saúde, educação e assistência social (que quando formados, poderão ter 
contato com gestantes e mães) sobre aleitamento matemo.

IR_ 2 Levantar as possiveis deficieneias existentes no cun'ículo destes 

estudantes universitarios com relação ao aleitamento materno.



ui - mATER|A|. E mÉ'roDos 

Este é um estudo transversal, retrospectivo e descritivo, realizado no 

periodo entre março/1993 e fevereiro/1994. 

A população estudada foi composta por estudantes da Universidade 

Federal de Santa Catan`na(UFSC), matriculados nas duas últimas fases de 7 

cursos distintos, no 1° semestre de 1993. Os cursos selecionados foram: 

Medicina, Odontologia, Nutrição, Enfermagem, Psicologia, Pedagogia e Serviço 

Social. O critério de escolha desses cursos baseou-se no fato de que estes 
estudantes serão os fiituros profissionais que poderão vir a atuar junto à 

gestante e mãe nutriz, desempenhando papel fundamental no estímulo ao 

aleitamento matemo, seja na área de saúde, educação ou assistência social. 

Junto à coordenadoria dos referidos cursos, foi feito um levantamento dos 
alunos matriculados nas duas últimas fases daquele semestre. A relação obtida 
compreendeu: 87 alunos de Medicina, 82 alunos de Odontologia, ll aluno de 

Nutrição, 30 alunos de Enfermagem, 39 alunos de Psicologia, 64 alunos de 

Pedagogia e 41 alunos de Serviço Social, totalizando 354 alunos matriculados 

no último ano do semestre 93/1. 

Os alunos de cada curso foram dispostos em ordem alfabética e dessa 
fomia numerados, sendo selecionada através de sorteio, uma amostra de 40% 
dos alunos de cada curso, totalizando 142 alunos. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário e o método de coleta 
foi uma entrevista, na qual previamente lhes era explicado o objetivo do 

trabalho. Apenas um aluno de Enfermagem recusou-se a ser entrevistado, 

alegando não ter entendido bem o significado do trabalho, sendo substituído 
pelo aluno subseqüente na lista alfabética (conforme estipulado previamente 

para não respondentes). t
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As seguintes variáveis foram avaliadas. Vide questões (Q) em Anexo I: 

1 - Idenficaçäo (Q1 - Q4); 

2 - Orientação no curso sobre aleitamento matemo (Q5 - Q9); 

3 - Conhecimento sobre alimentação no 1° ano de vida (QIO - Q23); 

4 - Atitude em relação à amamentação (Q24); 

Os dados foram posteriormente codificados, introduzidos no computador e 

submetidos a análise estatística por x* quando necessário.



IV - RESULTADOS 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Dos alunos entrevistados, 64,00% (n==9l) eram do sexo masculino e 

36,00% (n=5l) do sexo feminino. Houve diferença significativa (p < 0,001) 
entre os sexos, encontrando-se maior quantidade de estudantes do sexo 

masculino nas áreas de Odontologia (n=20; 60,61%) e Medicina (n=25; 71,43%) 

e maior de feminino nas áreas de Nutrição (n=4; 100%), Pedagogia (n=26; 

100%), Serviço Social (n=16; 100%), Enfermagem (n=11; 91,67%) e Psicologia 

(n=l 1; 68,75%). 

A media de idade foi de 24,6 anos, variando de um minimo de 20 anos até 
um máximo de 45 anos, não havendo diferença significativa por curso. Dos 
entrevistados, 72,53% (n==103), não exerciam qualquer prática profissional, 
sendo que o restante realizava estágio obrigatório na sua área. 

2. ORIENTAÇÃO NO CURSO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO 
Como pode-se ver na Figura 1, 59,15% (n=89) dos alunos afirmaram ter 

recebido orientação sobre aleitamento, no curso. Todos os alunos de 

Enfermagem (n==l 2), Nutrição (n=4) e Medicina (n=35), com exceção de apenas 
um do curso de Medicina, referiram ter recebido infonnaçöes sobre aleitamento 
matemo.
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Figufll I RESPUSTAS DOS ESTUDÀHTES UNIVERSITÁRIOS 
SOBRE A EIIISTENCIA DE ÀULA DE ÀLEITAHEIITD 
HATERND ND CURSO 
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Quanto à âapacidade de orientar a mãe lactante, 47,89% (n=68) sentiam-se 

aptos a orientar. A aptidão foi observada principalmente nos curso de Nutrição 

(n=4; 100%), Medicina (n=32; 91,43%) e Enfermagem (n=9; 75,00%). Apenas 

12,00% dos alunos de Odontologia (n=4) sentiam-se aptos a oriemar a mãe 

nutriz. Houve diferença significativa entre o curso e a aptidão para orientar a 

mãe nutriz (Figura 2). 

Não houve associação significativa entre sexo e aptidão para orientar a 

lactante. 
\ × 

Mesmo entre os alunos que sentiam-se aptos a orientar a mãe que está 

amamentando, 73,53% (n=50) gostariam de receber mais informações sobre 

aleitamento materno (tabela I). , J/ M 
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Figura 2 RESPOSTA DOS UNIVERSITÁRIOS QUÀNTÚ A 
CAPACIDADE DE DRIEHTAR ÀS HÀES SOBRE 
ALEITAHENTÚ PIATERNU 
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3. CONHECIMENTO SOBRE ALl1\/[ENT AÇÃO NO PRIMEIRO ANO 
DE VIDA 

Frente a uma mãe nutriz, 61,26% (n=96) dos estudantes aconselhariam a 

dar leite matemo (LM) exclusivo até 4 a 6 meses de idade. Apenas 5,00% (n=7) 
o consideraram ideal após o 6° mês. Ao discriminar-se a análise para cada 
curso especificamente, observa-se que 100% (n=4) dos estudantes de nutrição 
consideraram 4 a 6 meses como sendo tempo ideal de LM exclusivo, enquanto 
88,56% (n=3l) dos estudantes de Medicina e 74,95%(n=7) dos estudantes de 

Enfermagem assim o consideraram. Dos estudantes de Odontologia, 27,27% 
(n=9) recomendariam LM exclusivo apenas até os 3 meses de idade, ocorrendo 
o mesmo com 25,00% (n=4) dos alunos de Psicologia, mas nestes mesmos 
cursos metade dos alunos recomendariam amamentação exclusiva até 4 a 6 

meses (Figura 3). 
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Dos que consideraram 4 a 6 meses o tempo ideal de aleitamento matemo 

exclusivo, 82,35% (n=84) concordam que esta seja a época ideal para se 

introduzir outros alimentos (Figura 4). 
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UBS: 1 1 .2E-'38 nao responderam e 2.1 195 deram outras respostas. 

Quanto a epoca ideal para suspensão total do LM (desmame), 32,38% 
(n=46) dos entrevistados sugeriu que deva ocorrer ante de 1 ano de idade, e 

18,30% (n=26), após 1 ano de idade. Na figura 5, ao se analisar separadamente 
cada curso, observa-se que entre 10 e 12 meses foi a época mais recomendada 

para o desmame, alcançando maior irequência nos cursos de Picologia (n=6; 

37,5%), Medicina (n=l0; 28,75%) e Odontologia (n=8; 29,24%). Não houve 

diferença ignificativa entre os cursos.
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Figura 5 oPm|›.O nos umvfiasrràmns SOBRE â EPOOA MEWIINA 
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No que diz respeito a introdução do leite de vaca (LV) na 
alimentação da 

l ã com o desmame, observou-se que dos que 
criança, e sua re aç o 

recomendariam a suspensão de LM entre 10 e 12 meses, 31,42% (n=ll) 

achavam que o LV deveria ser introduzido até os 6 meses. Alguns 
entrevistados 

(5,63%; n=8) suspenderiam o LM e só depois de um certo tempo 
introduziriam 

o LV. 

LM e LV, 79,53% (n=1l3) dos entrevistados 
LV, não havendo diferença 

Frente a comparação entre 

consideravam o LM mais nutritivo que o 

significativa entre os cursos. Dos estudantes, 34,50% (n==49) 
consideravam o 

8% 
LV mais aguado que o LM. Ainda comparando os dois tipos 

de leite, 14,7 

(n=2l) dos alunos achavam que o LM satisfaz menos a criança que o LV, 
sendo 

que esta freqüência aumenta para 60,00% (n=2l) 
quando considerados apenas 

os alunos de Medicina. Quando questionados sobre a 
facilidade de manuseio de
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um e de outro, 71,12% (n=l0l) consideraram amamentar mais fácil do que 
preparar uma mamadeira, mas apenas 46,15% (n=12) dos alunos de Pedagogia 
foram desta opinião. 

Ao se analisar o tempo de aleitamento matemo exclusivo recomendado 
pelos entrevistados que consideraram o LM menos nutritivo, 85,00% (n=17) o 

recomendariam de fomia exclusiva até os 4 a 6 meses de idade. 

A maioria dos estudantes da área de saúde, excetuando-se Odontologia, 
não ofertariam chá ou água durante amamentação exclusiva. 

Quando questionados se a mãe esta apta a amamentar quando nasce seu 
ñlho, 78,87% (n=l12) consideraram que uma mãe está apta (Figura 6). Desses 
62,00% (n=70) justificaram que a mãe está fisiológicamente preparada para tal. 
Dos que responderam negativamente, 55,55% (n=l 5) alegaram que há falta de 
conhecimento e preparo das gestantes no pré-natal. 

4. ATITUDE EM ru:‹:LAçÃo A AMAMENTAÇÃO 
Ao se depararem com uma mãe amamentando em público, 64,08% (n=9l) 

dos entrevistados reagiriam naturalmente, e 34,51% (n=¬49) teriam uma reação 
de admiração. Quando analisados isoladamente, mais da metade dos alunos de 

nutrição e enfermagem admirariam uma mãe amamentando em público. Apenas 
dois alunos se constrangeriam diante desta situação.
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V - DISCUSSÃO 

ou O 

l - IDENTIFICAÇAO E CURRICULO 

Um predomínio do sexo masculino foi verificado apenas nas áreas de 
Medicina e Odontologia, com prevalência do sexo feminino nas demais áreas . 

Issler observou que entre adolescentes, os de sexo feminino tinham um 
conhecimento melhor sobre a pratica do aleitamento matemo e para justificá-lo, 
o autor alegou que esta prática implica na participação fisica direta da mulher, o 

que a envolve emocionalmente muito mais que ao homem (7). No presente 
estudo, o que influenciou a opinião dos universitários foi o conteúdo curricular 

e não o sexo, comprovando a importância de uma boa orientação durante o 

curso. Os currículos onde maior ênfase foi dada ao aleitamento matemo foram 
os dos cursos de Medicina, Enfermagem e Nutrição e os alunos destes cursos 
demonstraram o melhor conhecimento sobre o assunto. 

Quanto à atividade profissional, poder-se-ia dizer que nenhum dos 

universitários teve contato regular junto a gestantes e lactantes, pois a maioria 

só estudava, e os que trabalhavam o faziam como parte do estágio do próprio 
curso. 

Apesar dos universitários das outras áreas terem referido haver recebido 

aula de aleitamento matemo em seus cursos, constatou-se que o tipo de 

conhecimento aprendido não era consistente, e portanto, não os preparava para 

um possível confronto no sentido de incentivo ao aleitamento matemo. 

É interessante ressaltar que de uma maneira geral, o universitários 

sentem-se inseguros para aconselhar a gestante ou a mãe sobre a amamentação. 

Por outro lado, todos mostraram bastante interesse em aprender técnicas e 

métodos adequados para este tipo de orientação.
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2 - coN1~1Ec1MEN'ro E ATITUDE EM RELAÇÃO À 
AMAMENTAÇÃO 

A maioria dos universitários dos cursos de Medicina, Enfermagem e 

Nutrição consideram 4 a 6 meses como o tempo ideal de aleitamento matemo 
exclusivo. Já um grande número de estudante de Odontologia e Psicologia 

recomendariam que o LM deixasse de ser exclusivo precocemente (3 meses de 
idade). Alguns alunos desses cursos preconizaram o tempo de aleitamento 

matemo exclusivo por mais de 12 mese de idade. Entre os estudantes existe 

uma concordância entre a época de suspensão do aleitamento matemo exclusivo 
e o inicio da introdução de outros alimentos, que deveria ocorrer entre os 4 aos 

6 meses. 

Quanto ao desmame, a maior parte dos universitários recomendaria 12 

meses como a época ideal. Em geral, eles não relacionam a suspensão do leite 
matemo com a substituição dele por leite de vaca, sendo que alguns até mesmo 
preconizam que o leite de vaca não seja introduzido. Ao compararem as 
propriedades de um e de outro, notou-se que os estudantes tinham conhecimento 
da superioridade do LM. 

Inúmeros pesquisadores (l,3,8,10) preconizam como tempo ideal de 

aleitamento matemo exclusivo 4 a 6 meses, pois até esta época ele é suficiente 
para garantir à criança, bom ganho pôndero-estatural, além de suas inúmeras 
vantagens (proteção imunológica, redução da incidência de doenças infecciosas, 

não exposição do bebê a proteinas estranhas presentes em outros leites, etc.). A 
partir dal, o LM deve ser complementado por não garantir um crescimento ideal 
quando ofertado excluivamente além deste período. Já o desmame deve 
ocorrer aos 2 anos, segundo o consenso a que se chegou na Declaração de 

Innocenti (1). O período de desmame deve ser encarado como uma época 
delicada na vida da criança, devendo ser um processo gradual (8). Apesar da 
concordância, pesquisadores como Brakohiapa concluíram que amamentar
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crianças com mais de 12 meses pode causar ma-nutrição, se a criança não 
aceitar complementação (ll e 12), ressaltando que nem toda criança que mama 
com l ano deve ser desmamada, mas a que recusa persistentemente a 

suplementação alimentar o deverá (13). 

Em relação à prática do desmame há duas alegações muito comuns feitas 
pelas mães: o leite secou (l7,l8) ou o leite é fraco e ou insuficiente (10,22). 
São aspectos que devem ser incorporados ao ensino para tomarem os 

universitários familiarizados com as dificuldades das lactantes. Apesar de 
fatores simples, é preocupante a constatação de Singhal que em seu estudo, 1/4 
dos profissionais da saúde não puderam enumerar qualidades do LM, nem 
mesmo confirma-las após enumeradas (19). O que se observa, é que ao menor 
sinal de problema com os filhos, as mães ão encorajadas, mesmo por 
profisionais, a introduzir alimentação suplementar (10). 

Assim, toma-se fundamental a formação de profisionais capacitado, que 
possam argumentar com a Iactante sobre os beneficios do aleitamento matemo, 
bem como encoraja-las a superar as dificuldades encontradas (20). 

Os entrevistados, na sua maioria, consideraram que a mãe está apta a 
amamentar quando tem seu filho. Esta aptidão, segundo eles, é fisiológica, 

independendo de uma orientação e preparo adequados. 

Os universitários estão corretos ao afrmarem que a mãe está 

fisiologicamente apta a amamentar quando tem seu filho, porém devem ter a 
consciência de que este fator isolado não garante o sucesso do aleitamento. 
Atualmente a mulher é influenciada de inúmeras formas, seja no seu ambiente 
de trabalho, na sua familia, seja através da midia, e se não for adequadamente 
incentivada durante o pré-natal por profissionais aptos a isso, o seu preparo 
psicológico não será suficiente para que o fisiológico se efetive e ela consiga 
amamentar.
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' A prática do aleitamento, que sofreu uma queda neste século, vem 
recuperando sua posição a partir da década de 70. Há 2 anos, no Brasil, ela 
conta com o apoio da Nonna Brasileira para Comercialização de Alimento 
para Lactantes, cujo objetivo é proteger e incentivar a amamentação mediante a 

regulamentação da promoção comercial e uso apropriado dos alimentos que são 
colocados à venda como substitutos ou complementos do LM (14). 

Ainda para garantir o incentivo ao aleitamento matemo, a Nomia Brasileira 
para Comercialização de Alimentos para Lactentes, no seu artigo 23, diz que as 
instituições de ensino devem incluir a divulgação e estratégias de cumprimento 
da mesma, como parte do conteúdo programático das disciplinas que abordam a 

alimentação infantil (14). 

Para que se obtenha êxito na promoção e apoio ao aleitamento matemo 
deve-se intervir o mais cedo possivel, já no periodo pré-reprodutivo, através da 
educação dos adolescentes em matéria de sexualidade, reprodução e 

maternidade, continuando no período pré-natal, onde a opção pelo aleitamento 

deve er estimulada nas consultas pré-nataise nos cursos de preparação para o 
parto (3).No período puerperal imediato estudos demonstram (5,l5) que a 

amamentação 6 mais freqüente e prolongada quando o contato mãe-filho ocorre 
logo após o nascimento, de modo que a 1* mamada aos seio ocorra antes de 12 
horas apó o nascimento (de preferência logo após o nascimento), condições 

que devem ser propiciadas pelos profissionais que entram em contato com as 
puórperas. Passada essa fase, é fundamental o acompanhamento sistemático e 

programado da criança no centro de saúde, para evitar o desmame precoce (16). 

Beaudry e colaboradores, através de um estudo realizado no Canadá, 
comprovou que quanto maior o conhecimento da lactante sobre a importância 

do leite matemo e modo adequado de preparação para amamentação, maior o 

tempo de aleitamento (21).
'
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Junto ao conteúdo teórico, também seria de fiidamental importância a 

criação de um programa prático onde sob supervisão, os universitários 

entrariam em contato com a gestante e a lactante, vivenciando seus problemas e 

dúvidas, e juntos encontrando soluções viáveis para a manutenção do 

aleitamento matemo.



VI - CONCLUSÃO 

- Os estudantes das áreas de Medicina, Enfemiagem e, especialmente 

Nutrição, detêm o maior conhecimento teórico em relação ao aleitamento 

matemo. Os demais cursos necessitam de um maior incentivo curricular quanto 
a amamentação. 

- Em todos os cursos deve haver uma maior ênfase prática possibilitanto 
que os alunos entrem em contato com gestantes e lactantes, e vivenciem 

precocemente as dificuldades em se orientar as mulheres nutrizes. Desta forma, 
tomar-se-ão mais preparados a enfrentar, no futuro, a realidade profisgional. 

.ø/ 

Informações simples e rápidas passadas às mães são importantes para 

prolongar o tempo de aleitamento matemo e isto pode ser conseguido por estes 
futuros profissionais através de um preparo adequado.
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VM-ANEXOS 

ANEXOI 

Bcntfiftlçin ` 

1. Sexo ( )F ( )M 
2. Idade: anos 
3. Estudante de V 

4._Você trabalha? ( ) Não ( ) Sim. O que 
faz? 

Orlsllrçio Io Chun :ein Alrbncnb llfikriø 

5. No seu curso, você recebeu alguma aula sobre aleitamento? 
()Sim ()Não ()NãoLembra 

6. Em qual fase? 
7. Você gostaria de ter recebido mais informações sobre a alimentação no primeiro ano de vida? 

( )Sim ( )Nao 
8. Com os conhecimentos adquiridos no curso, você se sente capaz de orientar uma mãe sobre a 
alimentação no primeiro mês de vida? 
( ) Sim ( )Nao 

9. Frente a urna mãe com dúvida emrelação a alimentação ideal no prirneiro mês de vida, qual a sua 
orientação: 

( ) estimula a optar pelo leite materno (LM) 
( ) estimula a optar pelo leite de vaca 
( ) estimula a optar pela associaçio de ambos 
( )não se sente apto(a) a orientar 
( )tanto faz 

(íoulschuúuvin ns abkelhçân nvpfisüv cn de dia: 
l0.Se você tivesse um filho agora, que tipo de alimentação preferiria ofertar' no primeiro mês a ele? 

( ) leite matemo ( ) leite empó 
( ) leite de vaca ( ) outra Qual? 

ll.Por quanto tempo você acha que urna mãe pode dar só leite materno a seu 
filho? ' 

l2.Com que idade você acha que uma mae deve desmamar (suspender o LM) o seu 
bebê? 

l3.Com que idade deve introduzir ouua alimentação? 
l4.Quando você acha que o leite de vaca deve ser introduzido na alimentação da 

criança? 
l5.Em relação ao leite de vaca, você acha que ele é menos nutritivo que o LM? 

( )Sim ( )Nao ( )Amesma coisa ( ) Não sabe 
16. Que ele da menos trabalho que amamentar? 

( )Sim ( )Não ( )Amesma coisa ( )Nao sabe 
l'7.Que ele satisfaz mais a criança que o LM? 

( )Sim ( )Não ( )Amesma coisa ( )Nao sabe 
l8.Que ele é mais aguado que o LM? 

( )Sim ( )Não ( )Amesma coisa ( )Não sabe 
l9.Que a criança gosta mais do leite de vaca do que do LM? 

( ) Sim ( )Nlo ( )Amesma coisa ( )Não sabe 
20.Você acha que deve oferecer chá ou agua quando se da só o LM? 

()Sim ()Não ~()Nlosabe 
21 .Até que idade você acha que a criança pode mamar na mamadeira?



22.Você acha que quando uma mãe tem seu bebê ela está apta a amamentà-lo? ( ) Sim ( )Não 
23.Por que? 

Afltdc em :viação 0 øncnnhçüo: 
24.Se você visse uma mãe amamentando em público, que reação teria: 

( ) de constrangimento ( ) nenhuma (nonml) 
( ) de admiração
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