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Introdu~ao:

Apesar de todas as evidencias cientificas provando as vantagens da amamenta~ao sabre outras formas de alimentar a crian~a pequena. as taxas de aleitamento materna
esta.o bastante aquem do recomendado. e para melhoria de seus indices faz-se necessaria a

Costa,CRO ': Meire lles.R.MS '2: Soares.l.C ';

participa<;ao ativa dos profissionais de saude , pro porcionando orienta<;oes e suporte opor-

Vie ira,E.MS. '

Autores

tunas para gestantes e lactentes. Objetivo: Identifi car as difi culdades de academicos do curso de M edicina re lacionadas ao A leitamento Materna a fi m de facilitar as discuss6es sabre 0

Institui~io

te ma. Metodos: Foi realizado um estudo transversal. atraves da coleta de dados por meio

1- Centro Universit,kio de Volta Redonda-

de um questionario dirigido a 60 academ icos do internato do Curso de Medicina do Centro

UniFOA - Programa de Mestrado Pro ~ ssional

Universitario de Volta Redonda, no pen'odo de agos to de 20 I I a man;:o de 20 12, contendo

em Emino em C iencias da Saude e do Me io

duas questoes relativas ao conteudo curricular sobre aleitamento mate rna e quinze questoes

Ambiente

objetivas ag rupadas em areas tematicas: tecnicas de

amamenta~ao. compos i ~ao

te rno, s i tua~oes praticas. contrai nd i ca~ao ao ale itamento materna e

leg i s l a~ao.

do le ite ma-

Resultados:

98% dos alunos a~rmaram te r i nforma~o e s sobre aleitamento materna na grade curricu lar
e 80% dos alunos assegu raram te r conhecimento su ~ c i e nte para orientar a pratica do ale itamento mate rna exclusivo. A porcentagem de acertos por area te matica foi de 9 1,66% para
contraindica<;:ao do aleitamento mate rno: 90% para leg i s l a~ao: 85% para tecnicas de amamenta~ao; 56.38% para s i tua~o e s praticas que envolvem 0 manejo cl inico do aleitamento mate rno e 45% para composi<;:ao do le ite materno. No desempenho global. a media de acertos
dos alunos concentrou-se na faixa de 5 1-80% e nao houve pontos percentuais men ores ou
iguais a 20%. Conclusio: Sabendo-se que a

forma~ao

do profissional, na

gradua~ao,

rela<;:ao ao ale itamento mate rna precisa ser mais atendida, ha necessidade de

em

amp l i a~ao

da

discus sao do tema com a inclusao de novas fe rT amentas didaticas nos cursos da area Medica.

Revista de Pediatria SOPER} - dez 2012

2- Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
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