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Introdução: Resultados de pesquisas realizadas por esse grupo de estudo apontam
dúvidas sobre aleitamento materno e alimentação complementar por parte de gestantes
e puérperas da região. Outro dado encontrado é o fato de não haver políticas públicas
específicas e nem coleta de dados sobre aleitamento. Levando a reflexão sobre o que
falta para as gestantes e puérperas terem acesso ao aprendizado em aleitamento. Para
tanto é necessário saber se o profissional de saúde tem conhecimento suficiente sobre
aleitamento materno. Objetivo: Verificar o conhecimento em aleitamento materno dos
profissionais de equipes saúde da família, bem como avaliar a necessidade de um
treinamento para profissionais da saúde de uma cidade de Minas Gerais. Metodologia:
A pesquisa realizada é de natureza descritiva transversal, quanti-qualitativa. A amostra
será composta por profissionais integrantes de equipes saúde da família de uma cidade
de Minas Gerais. O questionário utilizado foi adaptado de Becker, 2001 e Percegani,
2002. Todos os cuidados éticos foram considerados para realização da pesquisa.
Resultados: Até o presente momento foi realizado levantamento bibliográfico,
adaptação do questionário utilizado, assinatura da carta de autorização para realização
da pesquisa, coleta e tabulação parcial dos dados.
A coleta de dados teve inicio no dia 14 de maio de 2013. Já responderam o
questionário 59 pessoas, sendo 50 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 9
Profissionais de Nível Técnico e Superior (PNTS). 
Sobre o perfil parcial da população estudada, a maioria são mulheres com idade entre
18 e 39 anos. Sobre capacitação, dos ACS 40% nunca recebeu treinamento em
aleitamento materno, e entre os PNTS 44% já realizaram cursos ou treinamento pelo
menos três vezes.
Das questões que avaliam o conhecimento, o maior índice de erros sugerem dúvidas
por parte dos agentes comunitários da saúde em duração da mamada em cada seio,
questões sobre complementação alimentar para o lactente, influencia da participação
familiar e valores culturais no aleitamento materno. Os PNTS obtiveram melhor
desempenho nas questões analisadas, porém muitos erraram questões relacionadas à
complementação.
 Conclusão: Os dados coletados até o momento demonstraram que os ACS e PNTS
apresentam dúvidas sobre aleitamento materno. 
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