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RESUMO  

 
A saúde materno-infantil é uma das primeiras áreas de atenção à saúde no país, e suas ações como a 
imunização e a amamentação ainda precisam ser fortalecidas. A adesão a essas ações, usualmente, 
dependem da mãe, e é sabido que ambas impactam positivamente no crescimento e desenvolvimento 
saudável da criança. Diante desse contexto, compreender os fatores que levam a não adesão das mães pode 
contribuir para alterar a realidade, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS), devido a proximidade 
desse ponto de atenção a mulher e sua família desde a gestação. Assim, o presente estudo tem como objetivo 
geral analisar os fatores extrínsecos e intrínsecos que influenciam na adesão vacinal e no aleitamento 
materno. Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva com abordagem qualitativa a ser realizada com 
gestantes e as puérperas que frequentam uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada em Maringá-PR. 
O estudo seguirá todos os preceitos éticos da resolução 466/2012 e será realizado por meio de uma entrevista 
individual utilizando um roteiro semi-estruturado, composto por questões de caracterização e sobre os 
conhecimentos acerca da vacinação e do aleitamento materno. Os dados serão coletados e analisados por 
análise temática de conteúdo, organizado em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) 
tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Espera-se identificar os fatores influentes na adesão ao 
aleitamento e a vacinação na perspectiva das mães, os quais poderão subsidiar as ações dos profissionais 
de saúde da APS. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Vacinação; Amamentação; Atenção Primária à Saúde. 

 
1        INTRODUÇÃO  
 

A saúde da materno-infantil é uma das áreas de maior atenção da Saúde Pública 
brasileira, desde o início de sua organização. A partir da criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) muitas intervenções nessa área foram realizadas fortalecendo a atenção pré-natal, 
a assistência ao parto e saúde materna e infantil, articulando o setor saúde com outros a 
fim da redução da pobreza e da mortalidade materno-infantil. Essas ações permitiram a 
queda nas taxas de fecundidade, mortalidade, universalização da atenção pré-natal e 
hospitalar ao parto, acesso à contracepção e aleitamento materno, diminuição das 
hospitalizações por aborto e por subnutrição infantil (LEAL, et al., 2018). 

O pré-natal garante tanto às gestantes como as crianças atendimento de saúde 
preventivo, com identificação de situações de risco e acesso aos serviços de saúde 
necessários. Além disso, o contato rotineiro com os profissionais permite a gestante ter 
maior conhecimento desse momento de sua vida, bem como os cuidados que serão 
necessários ao recém-nascido. Dentre as ações com maior impacto na saúde das crianças, 
destacam-se ao aleitamento materno e o Programa Nacional de Imunização. Ambas as 
ações dependem da adesão materna e familiar para contemplar as crianças, por isso 
precisam ser estimuladas e orientadas desde a gestação e reforçadas em todos os contatos 
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da mãe-família com o serviço de saúde (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013; COUTO; 
BARBIERI, 2015). 

A percepção das mães em relação à eficácia e a necessidade da vacinação tem 
influência direta na diminuição no número de imunizações. A crença de que não é essencial 
vacinar as crianças pelo fato de certas doenças terem recebido o certificado de erradicação 
e alguns movimentos sociais, fizeram com que novos surtos surjam, e o país corra o risco 
de perder tal certificação. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017, casos de sarampo 
foram confirmados, configurando um surto no estado de Roraima (BRASIL, 2017), tal fato 
pode levar a contaminação de toda população. 

Além da imunização, outro importante ponto a ser discutido no âmbito da saúde da 
criança, é o aleitamento materno. Este é considerado essencial para o desenvolvimento e 
maturação da criança, além de estimular o vínculo entre a mãe e filho. Contudo, assim 
como a vacinação fatores culturais e socioeconômicos, ainda influenciam sua adesão, 
necessitando de programas e incentivos do governo para as mães que amamentam (SILVA 
JÚNIOR, 2013; ALENCAR, et al., 2017; MENEZES; SOARES, 2018). 

Segundo o Ministério da Saúde (2015), o aleitamento materno deve ser realizado até 
os dois anos ou mais, devendo ser exclusivo durante os primeiros seis meses de vida. 
Introduzir alimentos complementares antes dos seis meses pode trazer prejuízos à saúde 
da criança, e estão associadas a episódios de diarreia, doenças respiratórias, risco de 
desnutrição, menor absorção de nutrientes e ineficácia da amamentação como método 
anticoncepcional. Cabe ao profissional de saúde promover suporte ativo, inclusive 
emocional, para que as mães sintam-se confiantes a adotar a prática saudável de 
amamentação (BRASIL, 2015). 

Diante de todos os benefícios do aleitamento materno e da adesão vacinal na saúde 
infantil, faz-se necessário compreender os fatores intrínsecos e extrínsecos que levam a 
não realização e adesão aos mesmos por parte das mães. Com esses dados será possível 
compreender o contexto e intervir de modo eficaz, junto com os profissionais do serviço. 
Para tal, o presente estudo tem como objetivo geral analisar os fatores extrínsecos e 
intrínsecos que influenciam na adesão vacinal e no aleitamento materno. 
 

 
2      MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. A natureza qualitativa, tal qual inerente 
a este trabalho, não pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas, em 
virtude de focar-se às situações complexas e estritamente particulares (GIL, 2017), como 
os influentes na adesão vacinal e ao aleitamento por mães. Enquanto pesquisa qualitativa, 
não se buscou a generalização, e sim a compreensão intensa do fenômeno de interesse 
(APPOLINÁRIO, 2009), a fim de obter interpretação ampla dos dados, mediante a ligação 
harmônica com os conhecimentos disponíveis (GIL, 2017). 

Para tanto, foi realizado delineamento metodológico constituído em pesquisa 
exploratório-descritiva, almejando descrever minuciosamente o fenômeno dos influentes da 
adesão materna, dando precedência ao caráter representativo sistemático (MARCONI; 
LAKATOS, 2017).  

Os participantes do estudo serão as gestantes e mães, que utilizam uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) localizada em Maringá-PR, para realizar pré-natal, puericultura e 
vacinação. Critérios de inclusão: realizar pré-natal e puericultura na UBS; ser mãe de 
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criança menor de 5 anos. Critério de exclusão: não realizar pré-natal ou puerpério 
exclusivamente no serviço público de saúde. 

O local de pesquisa será uma UBS localizada em Maringá-PR, a mesma possui 
organização semanal para consultas de pré-natal e puericultura, realizadas pelos 
profissionais enfermeiro e médico, a vacinação é realizada pelos técnicos de enfermagem 
todos os dias.  

Os dados serão coletados utilizando roteiro semi-estruturado elaborado pelos 
pesquisadores, composto de questões de caracterização e referentes à adesão à vacinação 
e ao aleitamento materno, bem como os mitos e tabus que os envolve. Os participantes 
serão abordados na UBS enquanto aguardam o atendimento, a entrevista será gravada em 
áudio e realizada em sala reservada da UBS. 

Os dados serão transcritos na íntegra, e analisados por análise temática de conteúdo 
(BARDIN, 2011), a o qual as organiza em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do 
material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

O estudo somente será iniciado após assinatura da autorização para a realização da 
pesquisa da Assessoria de Formação e Capacitação Permanente dos Trabalhadores de 
Saúde (CECAPS), órgão competente da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá-PR e 
do parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Maringá 
(CEP/UNICESUMAR). Os participantes serão incluídos no estudo após assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLE), o qual contém a identificação da 
equipe pesquisadora, os objetivos do estudo e a descrição do desenvolvimento da 
pesquisa, deixando claras as garantias e os direitos relativos à livre participação, bem 
como, total liberdade de desistir em qualquer momento do estudo, assegurando-lhe o 
anonimato e a confidencialidade nas informações obtidas.  
 
3       RESULTADOS ESPERADOS  
 

O desmame precoce e a não adesão vacinal interferem no processo de 
desenvolvimento e crescimento saudável das crianças, aumentando, assim, o risco de 
doenças e de mortalidade. Diante disso, com o apoio dos programas de saúde, é 
fundamental que os profissionais incentivem as práticas de aleitamento materno e da 
vacinação infantil, seguindo Calendário Nacional de Vacinação, desde o acompanhamento 
do pré-natal, dando continuidade a esses cuidados na assistência domiciliar pós-natal e 
nas consultas de puericultura. 

Assim, espera-se, com esse estudo, identificar os influentes extrínsecos e 
intrínsecos de mães usuárias do serviço de saúde público no que se refere ao aleitamento 
materno e adesão vacinal do seu filho. Permitindo assim, a compreensão desse fenômeno, 
e subsidiando ações educativas a fim de alterar tal realidade. 
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