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Introdução: A alimentação de crianças no primeiro semestre de vida tem sido o centro
das reuniões científicas nos últimos anos. Nestes encontros são apresentados os
benefícios do aleitamento natural exclusivo. Estudiosos e profissionais que
acompanham o crescimento e o desenvolvimento infantil tem constatado que a
amamentação exclusiva até o sexto mês de vida do bebê, complementando com outros
alimentos até os dois anos são importantes mecanismos de redução das taxas de
mortalidade, especialmente no primeiro ano de vida.  Objetivo: Avaliar a situação do
aleitamento materno no município de Timóteo em Minas Gerais, em crianças de zero a
seis meses, na perspectiva das mães usuárias dos serviços da Atenção Básica de Saúde
do município. Metodologia: Propõe-se este estudo qualitativo exploratório. Como
sujeitos deste estudo serão consideradas todas as mães, maiores de 18 anos, de crianças
de 0 a 6 meses de idade que residem na área urbana do município de Timóteo,
freqüentadoras das unidades básicas de saúde. Será feito um levantamento de dados
nas salas de vacina das unidades de saúde, onde terá o número de mães cadastradas
com as crianças de 0 a 6 meses de idade. A partir desta população será feita uma carta
a cada uma dessas mães a participarem da pesquisa, marcando uma reunião para
esclarecimento e abordagem sobre a proposta. Resultados: A pesquisa ainda não possui
resultados. Os dados serão coletados e analisados após o parecer final do comitê de
ética. Conclusão: Espera-se que seja um bom trabalho desenvolvido atingindo os
objetivos e contribuindo com o município com definições de estratégias de promoção e
incentivo ao aleitamento materno de forma mais efetiva.

Palavras-chave: Aleitamento materno. Desmame precoce. Lactente. 
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