
 

 

 

 
Resumo

Identificar o conhecimento e as práticas das mulheres grávidas e cuidadores de crianças menores de dois anos de amamentação

Caldas residentes em cinco municípios com as maiores taxas de mortalidade materna e prevalência de baixo peso ao nascer em

2011. Métodos: Estudo transversal, com abordagem qualitativa e quantitativa em 31 grávidas, 90 mulheres em lactação e 14

cuidadores de crianças menores de 2 anos que frequentam instituições e programas em vários níveis de cuidados de saúde

Marulanda, Risaralda, Pácora, Manizales e Palestina. As variáveis foram: município de residência, status socioeconômico, idade

das mães ou cuidadores, o nível de escolaridade das mães ou cuidadores, cuidadores ocupação, os cuidadores de parentesco

com o usuário FAMI, estado civil e os conhecimentos e práticas sobre aleitamento materno. Resultados: Os participantes

concordaram com o valor e os benefícios do aleitamento materno para o bebê e a mãe. As principais distorções entre

conhecimentos e práticas foram encontradas em um tempo adequado para amamentar exclusivamente o bebê, nas técnicas de

amamentação, no processo de desmame e como eles ajudam a reduzir o leite. Também para ser levantada durante seis meses

sem alimentação incluir outros alimentos, embora na prática não atingida por diversas razões. Conclusões: Os resultados deste

estudo reforçam ainda mais o papel fundamental desempenhado pelos profissionais de saúde e instituições de prestação de

cuidados de promover o aleitamento materno exclusivo por meio do ensino de técnicas de amamentação de sucesso.
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