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RESUMO 

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, 

afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a eficaz intervenção para 

redução da mortalidade infantil. Entretanto o leite materno é fundamental para 

a promoção e proteção da saúde das crianças ao longo da vida. Sendo assim, 

materiais educativos de qualidade são ferramentas essenciais como suporte na 

conscientização do público. Pois então, escolhemos métodos práticos e on-line 

para gestantes e mães que ainda amamentam, com o objetivo de orientar e 

conscientizar. Foram elaborados dois questionários online, sendo o segundo 

acompanhado por um vídeo. 

Participaram do estudo 111 mulheres, sendo elas gestantes, puérperas, 

mulheres que amamentam e em planejamento familiar. Inicialmente, foi 

aplicado um questionário on-line contendo algumas perguntas que tiveram 

intuito de analisar o nível de conhecimento prévio sobre amamentação, e o 

segundo questionário com um vídeo serviu para compararmos as respostas 

atuais com as anteriores.  

De acordo com os resultados obtidos na coleta de dados online, as 

mulheres apresentavam baixo conhecimento, mas encontramos nesta 

pesquisa, um elevado grau de conhecimento sobre amamentação.  

Concluímos que através de um vídeo explicativo conseguimos 

conscientizar gestantes e mães que amamentam, explicando o que é o 

aleitamento materno; sua importância; mitos e crenças que cercam esse 

assunto; tipos de leite; duração correta da amamentação; dentre outros 

assuntos voltado ao tema. Em ambos tivemos um resultado positivo e 

conseguimos atingir nosso objetivo. 

Palavras-chave:  Aleitamento Materno. Gestantes. Mães. Questionário. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Breastfeeding is the wisest natural strategy of bonding affection, protection 

and nutrition for the child and constitutes an effective intervention to reduce infant 

mortality. However, breast milk is essential for the promotion and protection of 

children’s health throughout life. Therefore, quality educational materials are 

essential tools to support public awareness. So, we chose practical and online 

methods for pregnant women and mothers who are still breastfeeding, in order to 

guide and raise awareness. Two online questionnaires were prepared, the second 

of which was accompanied by a video.  

111 women participated in the study, being pregnant women, puerperal 

women, women who breastfeed and in family planning. Initially, an online 

questionnaire was applied containing some questions that were intended to 

analyze the level of prior knowledge about breastfeeding, and the second 

questionnaire with a video was used to compare the current answers with the 

previous ones. 

According to the results obtained in the online data collection, women had 

low knowledge, but we found in this research, a high degree of knowledge about 

breastfeeding. 

We concluded that through an explanatory video we managed to raise 

awareness of pregnant women and breastfeeding mothers, explaining what 

breastfeeding is; your importance; myths and beliefs surrounding this issue; types 

of milk; correct duration of breastfeeding; among other subjects related to the 

theme. We both had a positive result and managed to achieve our goal. 

Keywords: Breastfeeding. Pregnant women. Mothers. Quiz. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, 

afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica 

e eficaz intervenção para redução da mortalidade infantil.  Amamentar é muito 

mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda 

entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua 

habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde 

física e psíquica da mãe. O aleitamento materno é fundamental para a 

promoção e proteção da saúde das crianças ao longo da vida. (CASTRO; 

ARAÚJO, 2009, p11). 

Segundo o Ministério da Saúde (2009). O leite materno é o alimento 

ideal para todas as crianças e pode garantir o desenvolvimento saudável do 

bebê até os dois anos de vida, tornando a amamentação um processo de 

grande importância na saúde do bebê. As mães têm muitos motivos para 

amamentar, não só em benefício de sua própria saúde, mas também da saúde 

de seu filho.    

Para a criança: os benefícios são muitos visto que o leite materno é o 

mais nutritivo até seus seis meses de vida e é de extrema importância. O leite 

materno também protege contra as infecções, as alergias, algumas doenças 

crônicas e cânceres infantis. (Castro, 2013, p.9 ). 

Para a mãe: o fato de amamentar ajudar na recuperação pós-parto, em 

longo prazo diminui os riscos de obesidade, da osteoporose, de câncer de 

mama e de ovário. O aleitamento ajuda a mãe a desenvolver um sentimento de 

vínculo mais forte em relação ao seu bebê com a produção da ocitocina.  

(Castro, 2013, p.9). 

Atualmente, apenas 38% dos bebês são alimentos exclusivamente com 

leite materno até os seis meses na região das Américas e só 32% continuam 

amamentando até os 24 meses. O aleitamento materno é vital para a saúde e 

desenvolvimentos das crianças ao longo de toda a vida e reduz os cursos para 

os sistemas de saúde, famílias e governos. 23 países no mundo superam a 
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taxa de 60% de amamentação exclusiva em crianças menores de 6 meses, 

segundo a organização. Brasil não está nesse grupo. (OPAS/OMS, 2018). 

 Hoje, somente 38,6% dos bebê brasileiros se alimentam somente com 

leite materno isso nos seus primeiros 5 meses de vida, segundo o relatório  

divulgado pela Organização Mundial da Saúde(OMS, 2017) a taxa é 

considerada abaixo do ideal, porém pode ser considerada regular com relação 

a outros países, visto que a média mundial de amamentação nos primeiros 6 

meses de vida fica em torno dos 20 a 40% (essa diferença no número de 

meses se deve ao fato de que os dados disponíveis enão são padronizados). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) ressaltou ainda que apenas 23 países 

no mundo superam a taxa de 60% de amamentação exclusiva nos primeiros 

meses. A organização Mundial da Saúde  analisou a amamentação em 194 

países. (OLIVEIRA, 2017). 

O Brasil sai à frente em regulamentações e diretrizes governamentais 

para a área. O Brasil atingiu a marca de 100% na implementação de melhorias 

em comunidades para incentivar o aleitamento materno. (OMS, 2017). 

Outro ponto importante divulgado pela OMS é que nenhum país segue 

inteiramente as diretrizes para a amamentação. (OMS, 2017). 

 

1.1. Duração da amamentação 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde 

recomendam aleitamento materno exclusivo por seis meses e complementado até 

os dois anos ou mais. (BRASIL, 2009, p.12). 

Não há vantagens em se introduzir bebidas ou alimentos complementares 

antes dos seis meses. O uso da água e chá diminui o efeito protetor e aumenta o 

risco de doenças e a introdução precoce de outros alimentos está associada a: 

● Maior número de episódios de diarreia; 

● Maior número de hospitalizações por doenças respiratórias; 
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● Risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem nutricionalmente 

inferiores ao leite materno, como, por exemplo, quando os alimentos são 

muito diluídos; 

● Menor absorção de nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e 

o zinco; 

● Menor eficácia da lactação como método anticoncepcional; 

● Menor duração do aleitamento materno; 

(BRASIL, 2009, p.13). 

 

No segundo ano de vida, o leite materno continua sendo importante fonte 

de nutrientes. Estima-se que dois copos (500ml) de leite materno no segundo ano 

de vida fornecem 95% das necessidades de vitamina C, 45% das de vitamina A, 

38% das de proteína e 31% do total de energia. Além disso, o leite materno 

continua protegendo contra doenças infecciosas. (BRASIL, 2009). 

1.2. Características e funções do leite materno 

O leite materno é adequado a todas as necessidades do bebê, devendo ser 

iniciada logo após o nascimento (primeira hora pós-parto). As etapas da produção 

do leite materno são denominadas de: colostro, leite de transição e leite maduro. 

O leite materno produzido pela mãe é específico para as necessidades do seu 

bebê e o melhor alimento que ela pode oferecer, tem aumentado o número de 

crianças amamentadas ao peito, o que é ótimo, pois já estão cientificamente 

demonstradas as inúmeras vantagens do aleitamento materno na saúde da 

mulher e da criança. (BRASIL, 2009).  

1.3. Técnica de amamentação 

1.3.1 Boa Pega 

A técnica de amamentação, ou seja, a maneira que a mãe e o bebê se 

posicionam para amamentar e a pega é essencial para que o bebê possa se 

alimentar. Uma posição inadequada da mãe ou do bebê na amamentação dificulta 

o posicionamento correto da boca do bebê em relação ao mamilo e à aréola, 

resultando no que se denomina de “má pega”. Além de dificultar a retirado do leite, 

a má pega tem como consequências feridas no mamilo. Portanto quando se tem 

uma boa pega o mamilo fica em uma posição dentro da boca da criança que o 
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protege da fricção e compressão, prevenindo, assim, lesões mamilares. (BRASIL, 

2009, p.21). 

De acordo com Ministério da Saúde em 2009, para uma boa pega é necessário: 

● As roupas da mãe e do bebê tem que ser adequadas, de modo que facilite 

o acesso do bebê ao peito;  

● A mãe tem que está confortavelmente posicionada, relaxada, bem apoiada; 

● O corpo do bebê próximo do corpo da mãe; 

● O corpo e a cabeça do bebê tem que estar alinhados; 

● O rosto do bebê tem que estar de frente para a mama, com nariz na altura 

do mamilo; 

● Mais aréola visível acima da boca do bebê; 

● Boca bem aberta; 

● O lábio inferior tem que estar virado para fora; 

● Queixo tocando a mama. 

Devem-se evitar técnicas inadequadas de amamentação como: 

● As bochechas do bebê encovadas a cada sucção; 

● Tendo ruídos da língua; 

● A Mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada; 

● Os Mamilos com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas ou achatadas 

quando o bebê solta a mama; 

● Tendo dores na amamentação. 

Caso a mama esteja muito cheia, podendo estar tensa, endurecida, 

dificultando à pega. Neste caso é recomendável, antes da amamentação a retirar 

um pouco do leite. (BRASIL, 2009, p.25). 

1.3.2. Tipos de mamas 

Portanto, temos vários tipos de mamas, cujo são os semi-protuso, 

estimulado, protuso e invertido. Dificilmente mamilos planos e invertidos 

impossibilitam a amamentação, porém vem sendo uma grande dificuldade de 

mulheres na amamentação. Se o mamilo for invertido, é importante procurar ajuda 

especializada, de preferência assim que o bebê nascer, ainda na maternidade. 

(BRASIL, 2009). 
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1.3.3. Ordenha do leite materno  

• Lave bem as mãos e seque-as; 

• Faça massagem suave em todo peito; 

• Massageia a auréola com movimentos circulares utilizando a 

ponta dos dedos; 

• Coloque o polegar e o indicador na linha que divide auréola do 

restante do peito e aperte suavemente um dedo contra o outro; 

• O leite inicialmente sai em gotas e logo após em pequenos jatos; 

(GANDOLFI, 2018). 

1.3.4 conservação e armazenamento do leite  

A realização do armazenamento é essencial o uso de frascos de vidro com 

tampa de plástico. O preparo é simples, ferver o vidro e tampa por 15 minutos, 

após iniciar fervura. Escorrer em pano limpo até secar e fechar o vidro sem tocar 

na parte interna. (BRASIL, 2009, p.26). 

A conservação do leite deve ser feita da seguinte maneira: 

● Na geladeira: 12 horas; 

● No freezer: até 15 dias; 

O leite deve ser aquecido em banho-maria antes de ser oferecido ao bebê e 

deve-se oferecer em copinho ou xícara; (BRASIL, 2009). 

1.3.5 Bebes com leporino 

No caso de bebês com lábio leporino, na amamentação as mães pode usar 

um polegar para ajudar o bebê a não se engasgar. O bebê deve se alimentar 

sentado, para que o leite não vá para seu nariz. Os bebês com uma fenda palatina 

levam um risco do leite que sai da cavidade nasal devido à diferença no palato 

(telhado da boca). Os hospitais podem caber o bebê com um adaptador bucal 

chamado um obturador que caiba na fenda. Isto impede para trás o fluxo do leite e 

ajuda o bebê a engolir o leite. Usar bocais especiais pode ajudar bebês com e/ou 

o palato de fissura congénita do lábio superior. Estes vêm em formas, em 

tamanhos, e em texturas diferentes. Os furos podem igualmente ser diferentes que 

regulam o fluxo do leite. Eles podem ser de duas formas - em linha reta bocais 

“padrão” ou largamente horizontalmente bocais “ortodônticos”. (MANDAL, 2019).  
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 1.4. Vantagens 

1.4.1. Vantagens do leite materno 

A amamentação não é vantajosa apenas sob o ponto de vista da saúde 

física do bebê: é por meio do ato de amamentar que a mãe estabelece seu 

primeiro elo físico com a criança, construindo mais rapidamente uma relação de 

afeto e carinho. Essa intensa proximidade com a mãe irá tornar-se a base do 

desenvolvimento de sua afetividade e de sua inteligência, no primeiro ano de vida. 

(BRASIL, 2011). 

1.4.2. Para a saúde do bebê 

É o melhor dos alimentos para o bebê e o mais completo. Isto é tão 

verdadeiro que a criança pode alimentar-se apenas com o leite materno, não 

precisando comer ou beber mais nada - nem mesmo tomar água ou chazinhos 

nos primeiros seis meses de vida. Contém tudo o que o bebê necessita para se 

nutrir, crescer e se desenvolver com saúde. Do ponto de vista nutricional, tem 

qualidade e quantidade de gorduras importantes para o desenvolvimento cerebral 

da criança e também todos os demais nutrientes necessários para seu 

crescimento e desenvolvimento, além de não conter impurezas. (BRASIL, 2011). 

1.4.3. Para a saúde da mamãe 

Enquanto amamenta, a mulher geralmente fica mais protegida de uma nova 

gravidez nos primeiros meses após o parto, bem como apresenta menor 

probabilidade de desenvolver câncer de mama. (BRASIL, 2011). 

 

1.5. Mitos e crenças 

1.5.2. A crença do leite fraco 

A figura do leite fraco, nos dias de hoje, é uma das principais causas da 

complementação precoce alegada pelas mães. A aparência aguada do leite 

materno, principalmente do colostro, faz com que a mãe considere seu leite 

inferior, acreditando que não serve para atender às demandas da criança por 

diferir do leite popularmente conhecido como leite forte – o leite de vaca. Essa 

afirmação é falsa, não existe leite fraco, cada mãe produz o leite que seu bebê 
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precisa e na quantidade certa contendo substancias essenciais para a nutrição 

das crianças. (SOUZA; MINARDI; PRIORE; 2008). 

1.5.3. O mito do leite insuficiente 

O mito de o leite não sustentar o bebê, por parecer ter pouca quantidade e 

pelo choro do bebê, que geralmente é associado à fome ou ao fato de o leite não 

estar sendo adequado às necessidades da criança, acaba gerando essa 

afirmação das mães sobre o seu leite não ser o suficiente. (SOUZA; MINARDI; 

PRIORE; 2008). 

1.5.4. O mito "o bebê não quis pegar o peito" 

A amamentação, segundo o "conhecimento popular", é considerada uma 

prática natural e de fácil execução, basta a mãe "oferecer o peito, o leite sai e o 

bebê mama". Porém, os recém-nascidos, em seus primeiros dias de vida, podem 

ter dificuldade para sugar, por não estarem acostumados com aquela situação. Eis 

então que surge o mito de o bebê não querer pegar peito, como um dos principais 

fatores para a complementação precoce. Nesse caso recomendam-se as mães 

com essa dificuldade procurar orientações sobre a boa pega. (SOUZA; MINARDI; 

PRIORE; 2008). 

1.5.5. A crença "os seios caem com a lactação" 

A imagem que a gestante tem do seu corpo pode interferir na sua visão 

durante o aleitamento materno, de modo que quando essa percepção é negativa, 

aleitar causa flacidez na mama, ficando caídas, tornando-as feias, podendo 

contribuir para o insucesso da lactação. (SOUZA; MINARDI; PRIORE; 2008). 

Não é a amamentação que faz os peitos caírem, o fator essencial para que o 

seio da mulher se modifique é o genético (se sua mãe tem seios flácidos você também 

tem maior propensão de ter, independente da amamentação). Outro fator é o número 

de gestações (quanto mais filhos você tem, maior é o risco de seus seios ficarem mais 

flácidos), isso porque os seios crescem durante a gravidez e o “estica e volta” faz a 

pele não voltar como antes. (MARTINI, 2015). 
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1.6. Mães com HIV/AIDS 

De 2000 até novembro de 2006 notificaram-se no país 7.217 gestantes 

soropositivas para o HIV. Com o aumento dos casos em gestantes, a transmissão 

vertical (TV) do HIV tornou-se uma preocupação nacional. Como determinado pelo 

Ministério da Saúde para a redução da transmissão vertical, no pós-parto os filhos 

nascidos de mães infectadas pelo HIV devem receber AZT (Zidovudina) solução 

oral. Este deve ser iniciado nas primeiras oito horas após o parto e deve ser 

mantidos até os 42 dias de vida da criança. Em face da sua condição, as mães 

são desencorajadas a não amamentar e nem doar seu leite. É contraindicado o 

aleitamento cruzado (aleitamento por outra mulher). É recomendado que as 

crianças nascidas expostas ao HIV fossem alimentadas com leite artificial (fórmula 

infantil e/ou leite de vaca) e receber alimentação complementar, preparados de 

maneira adequada para sua idade. (MOURA, 2009, p.3).  

As mães precisam receber informações precocemente sobre os riscos 

adicionais da amamentação natural, assim como ser orientadas sobre preparação 

da fórmula láctea infantil ainda na maternidade. Uma das intervenções mais 

efetivas para evitar a não realização da amamentação natural é começar a 

orientação para o aleitamento artificial durante o pré-natal e manter essa 

orientação mesmo após o nascimento. (MOURA, 2009, p.3).   

1.7. Desmame precoce 

A amamentação não é totalmente instintiva no ser humano, muitas vezes 

deve ser aprendida para ser prolongada com êxito, considerando- se que a 

maioria das nutrizes precisa de esforço e apoio constantes. Nesse sentido, as 

mulheres, ao se depararem pela primeira vez com o aleitamento materno, 

requerem que lhes sejam apresentadas modelos ou guias práticos de como 

devem conduzir-se nesse processo, que na maioria das vezes tem como primeira 

referencia o meio familiar, as amizades e vizinhança nos quais estão inseridas. 

Nesse contexto, observa-se a necessidade de rever o posicionamento do 

profissional diante da mulher que deseja amamentar. E torna-se preciso 

reconhecer que, por ser uma pratica complexa, não se deve reduzir apenas aos 

aspectos biológicos, mas incluir a valorização dos fatores psicológicos e 

socioculturais. Além disso, é fundamental que o profissional permita que a mulher 

coloque suas vivencias e experiências anteriores, uma vez que a decisão de 



14 
 

amamentar está diretamente relacionada ao que ela já́ viveu. (ARAÚJO, 2008, 

p.3).  

1.7.1 O que é desmame precoce?  

O desmame precoce é o abandono, total ou parcial, do aleitamento materno 

antes de o bebê completar seis meses de vida. (ARAÚJO, 2008, p.3).  

1.7.2 Os fatores mais frequentes  

Enfocando os relatos das mulheres relacionadas ao desmame precoce, a 

maioria declara que desmamou seus filhos alegando enfermidades associadas 

geralmente a medicamentos utilizados, o trabalho fora de casa e ao oferecimento 

por parte das avós de outro tipo de alimento para o lactante. As mães geralmente 

apresentem noção das vantagens do aleitamento materno e referem doenças 

maternas ou da criança e o trabalho fora do lar como problemas pouco frequentes 

em relação à manutenção do aleitamento. Em contrapartida, apontam como 

relevantes, para a efetivação do desmame precoce, os problemas relacionados à 

“falta de leite”, “leite fraco”, problemas mamários e a recusa do bebê em pegar o 

peito. (ARAÚJO, 2008, p.4).  
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo geral 

Orientar e conscientizar gestantes, puérperas e mulheres que 

amamentam e em planejamento familiar. 

2.2. Objetivos específicos  

● Desmistificar crenças sobre aleitamento;  

● Demonstrar a técnica correta de amamentar o bebê e ordenha 

manual;  

● Explicar maneiras de prevenir problemas mamários relacionados à 

amamentação;  

● Conscientizar sobre o desmame precoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3. METODOLOGIA 

 

Foram elaborados dois questionários on-line, sendo o segundo 

acompanhado por um vídeo. 

Participaram do estudo 264 mulheres, sendo elas gestantes, puérperas, 

mulheres que amamentam e em planejamento familiar. 

Inicialmente, foi aplicado um formulário online contendo algumas perguntas 

que tiveram intuito de analisar o nível de conhecimento prévio sobre 

amamentação. 

Depois de alguns dias foi aplicado outro questionário acompanhado de um 

vídeo contendo as informações necessárias que as mães necessitam saber para 

amamentar o seu bebê, tirando dúvidas sobre alguns mitos e crenças entre outros 

aspectos. 

 O questionário on-line junto do vídeo serviu para compararmos as 

respostas atuais com as anteriores, tendo assim a intenção de ajudá-las a adquirir 

as informações necessárias para uma melhor amamentação para seus bebês. 

O primeiro questionário (APÊNDICE A) é composto por 11 perguntas, com 

questões simples de amamentação. 

O segundo questionário (APÊNDICE B) é composto por 11 perguntas, mais 

objetivas de amamentação sobre a ordenha do leite, desmame precoce, duração 

da amamentação, etc.  

Divulgamos os questionários para 264 pessoas por meio de rede social 

WhatsApp®. Obtivemos total de 111 respostas dos questionários, de mulheres 

contribuíram para nossa pesquisa.  

O primeiro questionário ficou disponível do dia 15/06 ao dia 18/06 e o 

segundo do dia 19/06 ao dia 23/06. 

Esse método foi escolhido por circunstâncias vivenciadas atualmente, 

conseguindo manter assim a distância correta, além de ser uma maneira prática e 

rápida, não leva muito tempo e as mulheres poderem participar, o que torna essa 



17 
 

metodologia muito prática. Os questionários e o vídeo foram compartilhados 

através de nossas rede social rede social WhatsApp® o que tornou fácil o acesso 

e visualização desses meios.  
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4. JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Conselho Federal de Nutricionistas, deliberando sobre a 

atuação do Técnico em Nutrição e Dietética - 605- Art. 6°; Atuação do TND. 

  

É importante, pois tem um papel de orientar e conscientizar 

gestantes, puérperas, mulheres que amamentam e em planejamento 

familiar sobre a importância da amamentação e seus benefícios para ela e 

para o seu bebê. Através do contato mãe e filho (pele a pele) e a 

amamentação correta, ao longo do tempo o número de mortalidade de 

bebês recém-nascidos e lactentes irá diminuindo. 

 

Resolução Conselho Federal de Nutricionistas Nº 605 - Art. 6º Os 

TND poderão participar de pesquisas e estudos relacionados à sua área de 

atuação.  
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5. RESULTADOS 

 

O questionário foi enviado para 263 pessoas e foram obtidas 111 

respostas no questionário 1, 111 respostas no questionário 2, etc. 

 

Encontramos nessa pesquisa, elevado grau de conhecimento sobre 

a amamentação no questionário 1, conforme podemos observar abaixo:  

 

Gráfico 1- A importância da amamentação 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020 

No gráfico 1, observa-se que 97% das participantes alegam saber 

que a amamentação é importante, enquanto que apenas 3% negam. 

 

Gráfico 2- Dificuldade em amamentação 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020 

97%

3%

Sabe por que amamentar 
é importante?

Sim

Não

28%

72%

Você teve/ tem 
dificuldade em 

amamentar?

Sim

Não
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No gráfico 2, observa-se que 28% das participantes alegam ter tido 

ou possui dificuldades na amamentação , enquanto que apenas 82% 

negam. 

Gráfico 3- Leite “fraco” 

  

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 3, observa-se que 36% das participantes alegam acreditar 

em casos de “leite fraco”, enquanto que apenas 75% negam. 

 

Comparando respostas dos questionários anteriores pode-se 

observar que: nosso objetivo foi atingido com sucesso de maneira eficaz.  

Observe nesse exemplo onde as mulheres tiveram um conhecimento 

após nosso vídeo: 

• Primeiro questionário antes do vídeo  

Gráfico 4- Duração do l materno exclusivo 

           

98%

2%

Você acredita que em 
alguns casos o leite é 

"fraco"?

Sim

Não

4%

74%

2%
21%

Qual é a duração do 
aleitamento materno 

exclusivo?

Até 3 meses

Até 6 meses

Até 5 meses

Até 1 ano
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Fonte: Do autor, 2020 

• Segundo questionário com a aplicação do vídeo  

Gráfico 5- Duração do aleitamento materno exclusivo 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020 

 

No questionário com perguntas mais objetivas e acompanhadas do 

vídeo tivemos um ótimo resultado de aprendizado das mulheres após 

assistir o vídeo, o que torna o objetivo dessa pesquisa atingido com 

sucesso conforme podemos ver nos gráficos abaixo: 

Gráfico 6- Boa Pega 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020 

1%

88%

9%
2%

Qual é a duração do 
aleitamento materno 

exclusivo?

Até 5 meses

Até 6 meses

Até 1 ano
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8%

96%

5%

Entre essas duas imagens 
qual a pega do bebê está 

correta?

A segunda imagem

A primeira imagem

Ambas imagens
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No gráfico 6, observa-se que 96% das participantes acertaram a 

pergunta proposta no questionário, enquanto 13% erraram. 

Gráfico 7- Posições corretas 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020 

No gráfico 7, observa-se que 91% das participantes acertaram a 

questão, enquanto 9% erraram. 

Gráfico 8- Ordenha do Leite Materno 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020  

No gráfico 8, observa-se que 77% das participantes acertaram a 

pergunta proposta no questionário, enquanto 16% erraram. 

91%

1 8%
0%

Quais  posições para 
amamentar estão 

corretas?

 1, 4 e 6

Apenas 4 e 5

Todas as posições

1%10%
5%

77%

Qual dessas alternativas o passa-
passo da ordenha do leite materno 

está correto? 1- Higienize as mãos; 2- Faça massagens 
circulares nas mamas; 3-Coloque a mão em 
formato de “C”

1-Faça massagens nas mamas; 2- puxe o
mamilo; 3-Repita o processo várias vezes até
extrair a quantidade necessária; 4-Ao
concluir, colocar algumas gotas de leite nos
mamilos e secar ao ar livre.
1-Puxe o mamilo; 2- Repita o processo até sair
o leite; 3- Ao concluir passe papel higiênico
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Gráfico 9- Desmame precoce 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020 

No gráfico 9, observa-se que 84% das participantes acertaram a 

pergunta proposta no questionário, enquanto 27% erraram. 

 

6. DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados obtidos na coleta de dados online, por 

meio de questionários autoaplicáveis, verificamos que foi possível orientar e 

conscientizar as gestantes, puérperas, mulheres que amamentam e em 

planejamento familiar.  A comparação das respostas do questionário 1 (65%) 

com as respostas do questionário 2 (95%) mostram que houve melhor 

compreensão das informações abordadas, etc.  

A eficiência do instrumento aplicado é verificada após a aplicação do 

vídeo no questionário 2, tendo 90% de acerto nas questões objetivas.  

O vídeo elaborado especificamente para este fim desmistificou as 

crenças sobre aleitamento, demonstrou a técnica correta de amamentar o bebê 

e ordenha manual explicou as maneiras de prevenir problemas mamários 

relacionados à amamentação.  

12%
8%

7%

84%

Quais fatores levam o 
Desmame precoce? I-

Estética; II- Trabalho; III-
Enfermidade; IV- Leite …

I, II e III

II e III

III, IV e V

Todas ( I,II , III, IV e V)
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Ainda, a elevada quantidade de respostas corretas para questões que 

eram necessárias as informação do vídeo, aplicadas no segundo questionário  

mostra que foi possível conscientizar sobre o desmame precoce. 

 

7. CONCLUSÃO 

Através de uma simples pesquisa de campo e estudo sobre o tema 

(Aleitamento materno), concluímos que tal tema é de extrema importância, 

tanto para a mulher gestante ou para a mulher em planejamento familiar e 

de importância maior ainda para o bebê. Através do aleitamento e do 

contato pele a pele com a mãe, o bebê tem um desenvolvimento melhor e 

com isso a sua imunidade fica ainda mais forte contra possíveis 

complicações ao longo do seu crescimento. Em nossa metodologia com os 

dois questionários juntamente com o vídeo, notamos resultados 

gratificantes. No primeiro questionário (simples, sem vídeo), as respostas 

pareciam confusas e com nitidez leiga, já no segundo questionario com o 

auxílio do vídeo, notamos um grande aumento de conhecimento que foi 

bastante gratificante para nossa pesquisa. O aleitamento materno é um 

assunto que toda a população poderia entender e ter tal conhecimento de 

sua importância, mas sabemos que não é possível acesso a informações 

fáceis para algumas pessoas, se fosse possível, isso certamente mudaria 

inúmeros casos de crianças com desnutrição e baixo peso.  

Com a nossa pesquisa conseguimos atingir nosso objetivo de 

conscientizar mulheres e até mesmo a família num todo. Atingindo assim, 

metas e obtendo resultados positivos. 
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APÊNDICE A – Questionário online 1 
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APÊNDICE B – Questionário online 2 
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