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O(a) enfermeiro(a) tem um importante papel durante o pré-natal frente a amamentação, são 

por meio de suas práticas e atitudes que estes profissionais podem incentivar a amamentação e 

apoiar as nutrizes, evitando assim dúvidas e o desmame precoce. Nesse sentido, este estudo 

teve como objetivo geral: avaliar a atuação do(a) enfermeiro(a) na promoção e apoio ao 

aleitamento materno em consultas do pré natal. E como objetivos específicos: traçar o perfil 

socioprofissional dos enfermeiros(as); descrever as ações utilizadas pelo enfermeiro(a) quanto 

ao incentivo do aleitamento materno exclusivo e conhecer as estratégias utilizadas por  esses 

para diminuição de crenças e tabus quanto ao ato de amamentar. Tratou-se de um estudo de 

natureza descritiva, com abordagem qualitativa. O espaço onde se processou a investigação de 

campo foi em um município do Recôncavo da Bahia. Os participantes do estudo foram 

enfermeiros (as) que trabalham nas UBS. Como instrumento de coleta de dados foi feito um 

roteiro de uma entrevista semiestruturada, no qual foi abordado questões relativas à temática. 

A pesquisa encontra-se em andamento, dessa maneira os dados serão ainda organizados e 

analisados segundo a técnica de análise de conteúdo de Minayo, em que se baseia nas 

seguintes etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados e 

interpretação. Espera-se que o estudo possibilite vastas discussões a respeito da Assistência de 

Enfermagem e importância do aleitamento materno, pois na prática, ainda precisam ser 

discutidas informações pertinentes para a evolução do tema no âmbito acadêmico, social e 

profissional, para que o conhecimento referente à temática seja incorporado. Isto ajudará a 

melhorar e aperfeiçoar a assistência, incentivando e demonstrando a relevância da 

amamentação.  
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