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RESUMO 
 
 

A alimentação adequada da criança em seu primeiro ano de vida é fundamental para promover 
o crescimento e desenvolvimento adequado. Até os seis meses de vida, o leite materno deve 
ser a única fonte alimentar, pois sozinho é capaz de nutrir adequadamente as crianças, além 
de favorecer a proteção contra doenças (AGOSTONI et al., 2008). A introdução de alimentos 
deve ser iniciada no sexto mês de vida, a fim de complementar as necessidades nutricionais do 
lactente. A partir dessa idade a criança já desenvolve reflexos necessários para a deglutição, 
podendo reconhecer novos sabores e texturas (BRASIL, 2009). Vários fatores podem 
influenciar na pratica ou não do aleitamento materno e na introdução da alimentação 
complementar. As mães podem alegar a causa do desmame precoce queixas como: leite 
incapaz de suprir as necessidades do lactente; demora da “descida do leite”; manejo; mamilos 
machucados. Além disso, a escolaridade, situação instável com o companheiro, saúde mental, 
alcoolismo e trabalho fora de casa. São situações que podem ter grande peso nas tomadas de 
decisões sobre alimentação complementar (BRASIL, 2009). Os fatores que interferem nas 
práticas maternas adequadas de alimentação complementar é o conhecimento das mães sobre 
a alimentação infantil, as condições de saúde do bebê e da mãe, os valores culturais, as 
crenças, os tabus, o estilo de vida da mãe ou de quem cuida da criança, os recursos 
disponíveis para o preparo dos alimentos complementares em condições adequadas inclusive 
higiênicas, a disponibilidade das mães em cuidar da criança e dos afazeres domésticos, o 
poder aquisitivo das famílias, as recomendações familiares dos amigos e profissionais de 
saúde, a volta da mãe ao trabalho, a insegurança da mãe, sua escolaridade e a recusa da 
criança a receber outro tipo de alimento a não ser o leite materno (SANTOS, 2004). O presente 
trabalho teve por objetivo identificar as práticas e percepções maternas sobre a alimentação no 
primeiro ano de vida. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo descritiva e 
exploratória. Após aprovação pelo Comitê de Ética, os dados foram coletados em uma Unidade 
Básica de Saúde sob a Estratégia de Saúde de Família do município de Pindamonhangaba/SP 
por meio de entrevista semi-estruturada com mães de lactentes que aguardavam para a 
consulta de puericultura. A entrevista foi gravada em mídia digital e posteriormente transcrita 
para análise. Participaram da pesquisa 22 mães com idade entre 18 e 35 anos, com filhos de 
cinco dias a 12 meses de vida. O significado da amamentação para as mães está pautado no 
afeto, amor e vinculo ao filho e as atitudes sobre o aleitamento materno foram positivas, uma 
vez que o grupo declarou a importância do leite materno para a saúde e crescimento da 
criança. Ao questionar os motivos que podem levar a mulher a não amamentar o grupo 
declarou a falta de afeto, estresse, depressão e intercorrencias como ingurgitamento mamário 
e rachaduras. Sobre os conhecimentos maternos sobre amamentação apenas três mães 
disseram que o leite deve ser dado até dois anos ou mais. Em relação à alimentação 
complementar, papas liquidificadas ainda estão presentes, assim como a crença de que a 
carne não deva ser oferecida nesta fase da vida de seus filhos. Conclui-se que o grupo social 
em questão tem atitudes positivas em relação ao aleitamento materno, mas as informações e 
apoio relacionados à amamentação e alimentação completar devem ser reforçados pelos 
profissionais de saúde que acompanham a díade.  


