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A influência da interação social na construção do significado  
da amamentação
Hospital Universitário – UFMA

Eremita Val Rafael, Raimunda Magalhães Silva, Zeni Carvalho Lamy, Marinese Hermínia Santos, Vanda Maria F Simões

Introdução: A amamentação é um ato biologicamente 
determinado, porém social e culturalmente condicionado, 
apresentando variações entre as diversas sociedades humanas 
e estratos sociais.

Objetivo: Analisar a influência da interação social na 
construção do significado da amamentação.

Métodos: Pesquisa qualitativa exploratória na Unidade 
Materno Infantil do HU-UFMA com primíparas maiores de 
19 anos, com filhos de até 6 meses de idade em aleitamento 
exclusivo no momento da entrada no estudo. Utilizou-se 
observação participante e entrevista semi-estruturada com 
11 mulheres acompanhadas durante três meses, com idade 
entre 19 e 38 anos, de baixa renda. A análise temática uti-
lizou a perspectiva teórica do Interacionismo Simbólico.

Resultados: Os resultados evidenciaram que a mulher 
age em relação ao aleitamento baseada no significado que 
este ato tem para ela, evidenciando o dever e a afetividade. O 
suporte recebido pela família, profissionais de saúde, amigos 
e no trabalho são determinantes no sucesso ou insucesso da 
amamentação.

Conclusões: A amamentação é um ato construído com 
base nas interações ao longo da vida de uma mulher, sendo 
significativos a cultura, a sociedade em que vive e o valor 
atribuído ao aleitamento. O ato de amamentar depende da 
história pessoal de cada mulher, é influenciado pelas pessoas 
que a cercam e construído desde a infância. O sucesso da 
amamentação depende, portanto, da díade mãe-bebê, do 
companheiro, da família e da rede social de apoio.
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Prevalência da anemia em lactentes da cidade de Campinas 
Unicamp – Ciped

Regina Esteves Jordão, Julia Laura Bernardi, Antônio Azevedo Barros Filho

Introdução: A Organização Mundial da Saúde indica que 
a incidência mundial de anemia em lactentes está em torno 
de 43%, com variação para cada país. Em São Paulo, 57% das 
crianças entre 6 e 24 meses de idade apresentam anemia.

Objetivo: Determinar a prevalência de anemia em 
crianças em fase de amamentação, correlacionada ao nível 
socioeconômico da família.

Métodos: 439 crianças com idade entre 6 e 24 meses, 
moradoras de uma cidade do interior do Estado, foram 
submetidas à coleta sanguínea por punção capilar, através 
do hemoglobinômetro digital portátil HEMOCUE. Foram 
consideradas anêmicas as que apresentaram níveis de hemo-
globina inferiores a 11 g/dL. Os dados foram analisados por 
meio de freqüência absoluta e percentual.

Resultados: Dos 439 investigados, a anemia foi preva-
lente em 65,9% dos casos (para 30,8%, os níveis capilares 
estavam entre 10 e 10,9 g/dL; 22,1% apresentaram hemo-
globina entre 9 e 9,9 g/dL e para 13% os valores foram de 
5 a 8,9 g/dL). A renda predominante foi de até seis salários 
mínimos para 74,6% dos casos e a escolaridade materna 
ficou, em 44,5%, entre 9 e 11 anos de estudo.

Conclusões: A renda familiar e a escolaridade materna 
influenciaram a alta prevalência de anemia encontrada nas 
crianças moradoras do Município. Esta informação alerta 
para que possamos direcionar, com maior precisão, os 
programas de prevenção e de combate desta enfermidade 
no Município, uma vez que estamos acima das médias 
mundial e nacional.
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Prevalência do desmame e introdução complementar de alimentos 
no município de Campinas
Unicamp - Ciped

Julia Laura Bernardi, Antônio Azevedo Barros Filho

Introdução: Apesar das iniciativas de incentivo e de 
promoção do aleitamento materno no Brasil, os dados 
mostram que estamos aquém das recomendações propostas 
pela Organização Mundial. Segundo o Ministério da Saúde, 
a prevalência do aleitamento materno exclusivo em nosso 
país é de 53,1% para o primeiro mês de vida e 21,6% para 
o segundo e terceiro mês, respectivamente.

Objetivo: Avaliar a condição do aleitamento materno 
e determinar a idade mediana da introdução de alimentos 
complementares, para crianças menores de dois anos.

Métodos: 2.857 lactentes moradores de uma cidade do 
interior do Estado foram avaliados quanto ao aleitamento 
materno e à época de introdução dos alimentos complemen-
tares para sua dieta por meio de um questionário estruturado 

aplicado às mães. Para a análise dos dados, utilizou-se a tábua 
de sobrevida por Kaplan Méier e Log Rank, com nível de 
significância de 5%.

Resultados: A mediana do aleitamento materno exclusivo 
foi de 90 dias (EP 1,2 e IC 87,6-92,4) e a do predominante 
e do geral foi, em ambos os casos, de 120 dias (EP 1,2 e IC 
117–122,3; EP 1,6 e IC 116,9–123,1, respectivamente). 
Com 120 dias introduziu-se água, chá e leite em pó na dieta. 
Suco com 150 dias, papa salgada e vegetais com 180 dias e 
guloseimas com 360 dias.

Conclusões: A mediana do aleitamento exclusivo está 
inadequada em relação ao recomendado mundialmente, 
porém está melhor que em outros locais do País, em especial 
quando combinada à época de introdução alimentar.
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