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Resumo 

O projeto CEPP incentiva o aleitamento materno entre 
gestantes e puérperas da região dos Campos Gerais. 
Analisou-se os dados sociodemográficos coletados pelo 
CEPP nos anos 2018 e 2019. O estudo conclui que o 
perfil das mulheres atendidas é de baixa escolarização, 
com vínculo conjugal, e de baixa renda. A determinação 
social do aleitamento materno deve ser considerada nas 
consultas de pré-natal e puerpério. 

Introdução  

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 
e a OMS (2018) registraram que, no Brasil, apenas 
38,6% das crianças permanecem em AME até o 6º mês 
de vida. Este relatório mostra também que os países 
desenvolvidos, e os em desenvolvimento, apresentam 
índices menores de AM do que países menos 
desenvolvidos. Existem diversos fatores que precisam 
estar presentes para que o aleitamento materno ocorra: 
ambiente em que a criança e a mãe estão inseridas, as 
condições do parto, a personalidade da mãe e  presença 
do pai (SALES e SEIXAS, 2008; ANDRADE, et al., 2009; 
FALEIROS, TREZZA e CARANDINA, 2006). 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil 
sociodemográfico de puérperas atendidas pelo projeto 
CEPP/UEPG que incentiva o aleitamento materno. 

Material e Métodos 

Os dados foram descritos com medidas de 
frequência e tendência central. A associação foi 
verificada com o teste de qui-quadrado, e o cálculo das 
razões de prevalências, com intervalo de confiança (IC) 
de 95%. Os testes foram considerados significativos 
quando p<0,05 e as análises foram realizadas no SPSS 
21.0 (IBM, 2012). 

Resultados e Discussão 

A idade média das mães foi de 24,9±5,9 anos. 
As características mais frequentes foram etnia branca 
(64,5%), casadas (33,9%), com ensino fundamental 
(40,4%), não trabalham (70,3%) e do lar (59,5%). Entre 
as que relataram trabalhar, 75,0% tinham carteira 
assinada. A renda mais frequente foi entre 1-2 salários-
mínimos (68,4%). A maioria residia em residência própria 
(73,2%). 

Comparando estes dados com os resultados de 
um estudo realizado na região oeste do Paraná, 
podemos observar que a etnia branca é a mais 
encontrada nos dois estudos e que a maioria das 
puérperas atendidas possuem companheiro. Com 

relação à escolaridade, o maior número de puérperas 
completou o ensino fundamental (HOREWICZ1, et al., 
2019). Essas informações estão diretamente 
relacionadas com o aleitamento materno, pois, quando a 
mãe possui companheiro e mais anos de estudos, a mãe 
possui um apoio maior do companheiro e maior pode ser 
entendimento dela com relação ao aleitamento materno.  

Mulheres de baixa renda frequentam menos as 
consultas de pré-natal, onde são orientadas sobre a 
gestação, parto, aleitamento materno, pós-parto e 
puerpério (VISNARDI E TRALD, 2019).  

Conclusão 

Com os resultados sociodemográficos 
encontrados, foi possível observar que o perfil da 
população atendida pelo projeto CEPP na região dos 
Campos Gerais está relacionada a mães menos 
escolarizadas, de baixa renda, brancas, e sem atividade 
laboral fora de casa, em sua maioria.  A associação 
destes fatores com o aleitamento materno pode indicar a 
necessidade de continuidade do projeto com enfoque 
para as especificidades atendidas, bem como orientar os 
municípios no pré-natal.  
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