
CONHECIMENTO MATERNO SOBRE ALIMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR- COMPARAÇÃO ENTRE MÃES E
CUIDADORES DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UMA

UNIDADE PÚBLICA E EM UMA PARTICULAR.

Luana Évelin de Oliveira CUNHA (UnilesteMG); Anna Eliza Duarte SOARES (UnilesteMG);

Geusliane Aiala COSTA (UnilesteMG); Ering Júnior Barros COELHO (UnilesteMG); Nilma Maria

Vargas LESSA (UnilesteMG)

Introdução: O leite materno é o alimento principal na alimentação de crianças menores
de dois anos de idade. A alimentação complementar é definida como alimentação no
período em que outros alimentos ou líquidos são oferecidos à criança, em adição ao
leite materno. Deve-se iniciar com alimentos ricos em energia, proteínas e
micronutrientes, sendo isentos de contaminação e em qualidade e quantidade
apropriadas à criança, e quando oferecida em tempo oportuno apresenta muitos
benefícios, que idealmente, não deve ser iniciada antes dos seis meses, pois pode
conduzir a malefícios.  Objetivo: A presente pesquisa teve como objetivo verificar o
conhecimento sobre alimentação complementar entre as mães e/ou cuidadores de
crianças (responsáveis legais pela criança) atendidas em uma unidade básica de saúde
(UBS) e uma clínica particular. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva
transversal, quanti-qualitativa, desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde (UBS)
e em uma Clínica Particular de Pediatria, cujo médico proprietário realiza o
atendimento, sendo ambos os serviços de um município de MG. Os dados foram
coletados no período de agosto a setembro de 2011 através de um questionário
semi-estruturado e analisados empregando-se estatística descritiva e inferencial,
utilizando-se o software SPSS, versão 11.0 e Microsoft Excel. As variáveis qualitativas
foram descritas através de frequência absoluta e relativa. Para verificar a associação
entre as variáveis qualitativas aplicou-se o teste qui-quadrado, adotando nível de
significância de 5%. Resultados: A maioria das mães e/ou cuidadores da UBS
possuíam idade entre 31-35 anos, enquanto na clinica particular, a maioria possuíam
idade entre 26-30 anos, e em ambos os serviços a maioria das mães eram casadas,
tinha ensino médio completo e a renda familiar era mais que 1 até 3 salários mínimos.
A maioria das entrevistadas relatou não ter nenhuma dúvida com relação a alimentação
complementar e não amamentaram exclusivamente até o sexto mês. Em ambos os
serviços, a maioria das mães disseram introduzir legumes e frutas após o aleitamento
exclusivo, e relataram usar a mamadeira como utensílio para oferecer a alimentação.
Quando questionadas sobre a introdução de leite de vaca antes do sexto mês, a maioria
das mães e/ou cuidadores responderam não introduzir, porém das mães da UBS que
disseram introduzir, duas relataram que houve aparecimento de diarréia, além disso, a
maioria das entrevistadas, de ambos os serviços relataram não introduzir alimentos
industrializados antes do sexto mês. Houve associação estatisticamente significante em
apenas uma questão referente ao período de aleitamento materno exclusivo, e as
demais questões não apresentaram diferença. Conclusão: Ao comparar as respostas das
mães e/ou cuidadores, observou-se que houve associação estatisticamente significante
somente na questão referente ao período de aleitamento exclusivo, não havendo
associação para as demais questões. Conclui-se que não há diferença entre os
conhecimentos de alimentação complementar ente mães e/ou cuidadores atendidas em
ambos os serviços.

13ª Semana de Iniciação Científica e 4ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011



Palavras-chave: Mães e/ou cuidadores. Alimentação complementar. Leite materno. 

Agências de fomento: FAPEMIG

13ª Semana de Iniciação Científica e 4ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


