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RESUMO

O AME é a melhor maneira de proporcionar o alimento ideal para o crescimento e

desenvolvimento dos RN, além de trazer benefícios para a mãe. A OMS recomenda o AME

até os seis meses de vida. O abandono do aleitamento materno, ainda, é responsável por um

alto índice de morbidade e mortalidade. O sucesso do início e manutenção da amamentação

depende de parcerias realizadas pelos profissionais da saúde, puérperas e demais familiares,

evitando o desmame precoce. Objetivo do trabalho: estabelecer estratégias educativas para

incentivar  o  aleitamento  materno  em gestantes  e  mães  de  bebês  até  seis  meses  de  vida.

Percebe-se que a educação em saúde é de extrema importância para assegurar o sucesso da

amamentação. É um estudo de intervenção na comunidade. Realizado no Posto Maciel de

Brito no município de Fortaleza-Ceará. A população será constituída por gestantes e mães de

bebês até seis meses de vida. Serão realizadas reuniões com a equipe de saúde com discussão

sobre  aleitamento  materno  e  desenvolvidas  atividades  educativas,  através  de  grupos  com

palestras, distribuição de folders, vídeos educativos, abordagem durante as consultas e visitas

domiciliares.  A intervenção  será  avaliada  com a  aplicação  de  um questionário.  Pesquisa

realizada  conforme  a  resolução  196/96  sobre  pesquisa  com  seres  humanos.  Com  esta

intervenção,  espera-se  haver  uma melhor  adesão dessas  pacientes  ao  AME,  com impacto

direto no aumento no número de mães que praticam o aleitamento materno. 

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Educação em Saúde. Lactação.
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RESUMEN/ABSTRACT

The EBF is the best way of providing ideal food for the growth and development of infants,

and  bring  benefits  to  the  mother.  The  WHO recommends  EBF until  six  months  of  life.

Encouraging the EBF by health professionals has been important for the maintenance of EBF,

avoiding early weaning. The abandonment of breastfeeding also is responsible for a high rate

of morbidity and mortality. The success of the initiation and maintenance of breastfeeding

depends  on  partnerships  conducted  by  health  professionals,  mothers  and  other  family

members. Aim of the work: to establish educational strategies to encourage breastfeeding in

pregnant  women  and  mothers  of  babies  up  to  six  months.  It  was  observed  that  health

education is of upmost importance to ensure successful breastfeeding. This is an intervention

project in the community. It will be conduct at Maciel de Brito primary health care family

center in Fortaleza-Ceará. The population will  consist of pregnant women and mothers of

babies  up  to  six  months.  Meetings  will  be  held  with  health  professionals  to  discuss

breastfeeding and the development of educational activities by lectures, folders distribution,

educational videos, appointment and home visits. The intervention will be assessed with a

questionnaire. The project will be carried out according to the resolution 196/96 on research

involving human beings. With this intervention, it is expected to achieve a better adherence of

patients to AME. This would have a direct impact on the number of mothers who practice

breastfeeding.

Keywords ou Palavras clave: Breastfeeding. Health education. Lactation.
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O AME é a melhor maneira de proporcionar o alimento ideal para o crescimento e

desenvolvimento  dos  recém-nascidos,  além  de  trazer  benefícios  para  a  mãe.  A  OMS

recomenda o AME até os seis meses de vida. A partir dos seis meses até dois anos de idade a

criança deve receber alimentação complementar ao leite materno (OMS; 2003). 

Para  que  esse  processo  seja  facilitado,  o  UNICEF  e  a  OMS  recomendam

amamentação exclusiva (apenas leite materno, sem nenhum outro alimento ou líquido, nem

mesmo água); que a amamentação aconteça sob livre demanda; que o início da amamentação

aconteça nas primeiras horas de vida; não usar mamadeiras ou chupetas (OMS; 2003). A OMS

também recomenda colocar os bebês em contato com as mães (pele a pele) imediatamente

após o parto. Assim, nesse momento, é fundamental que a mãe receba orientações, ajuda da

equipe de profissionais para facilitar nesse processo. Esse oferecimento de ajuda para que as

mães  iniciem o  aleitamento  materno  na  primeira  hora  de  vida  é  o  passo  4  da  Iniciativa

Hospital  Amigo  da  Criança  (IHAC),  sendo  uma  prática  que  pode  reduzir  em,

aproximadamente, 22% a mortalidade neonatal. Uma das maneiras de maior custo-benefício

para melhorar a saúde infantil é a promoção do aleitamento materno na primeira hora de vida

(BOCCOLINI et al; 2012).

A introdução precoce de alimentos complementares em lactentes traz malefícios

relacionados  à  morbimortalidade  infantil.  Além  disso,  as  famílias  com  menor  poder

aquisitivo,  certamente,  já  não  têm  muitas  condições  de  obter  alimentos  adequados,

prejudicando ainda mais a alimentação dessas crianças (SILVEIRA, LAMOUNIER; 2004)

Apesar de haver incentivo ao aleitamento materno crescente desde a década de

oitenta,  o  Brasil  ainda  registra  baixos  índices  de  amamentação  exclusiva.  Mesmo  esses

índices  estando  abaixo  do  preconizado  pela  OMS,  eles  mostram-se  elevados  quando

comparados com dados de estudos investigativos sobre o índice de aleitamento entre crianças

brasileiras cujas mães não estão vinculadas a programas de incentivo para a manutenção dessa

prática. Assim, esse estímulo ao AME tem sido importante para a manutenção dessa prática e

para  evitar  o  desmame  precoce  (BRASILEIRO  et  al;  2010).  Também,  de  acordo  com

CIAMPO (2008), apesar da ampla de divulgação do aleitamento materno em programas de

televisão, nas maternidades, nos postos de saúde com programas de puericultura, na prática, o

aleitamento materno ainda não atingiu a frequência desejável, apesar de vir evoluindo nos

últimos anos.

2 PROBLEMA
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Ao fazer levantamento bibliográfico referente ao aleitamento materno em revistas

da área, encontrei muitos artigos relacionados a esse tema. Apesar de ser um assunto muito

comum, é relevante, porque o abandono do aleitamento materno, ainda, é responsável por um

alto índice de morbidade e mortalidade, afetando o crescimento e o desenvolvimento normal

da criança, principalmente, em países subdesenvolvidos. 

A prática do aleitamento materno traz inúmeros benefícios para a mãe, para o

bebê e para toda a família.  Além dos benefícios imunológicos,  nutricionais,  emocionais e

socioeconômicos, amplamente divulgados na literatura. Também o aleitamento materno tem

efeitos positivos no desenvolvimento craniofacial, motor-oral do recém-nascido e tem efeitos

na saúde fonoaudiológica. 

De acordo com Saes (2006), o ato de amamentar estimula a promoção do vínculo

entre mãe e filho, vínculo esse que se inicia na gestação e se fortalece com a amamentação,

principalmente, quando iniciado precocemente.

Logo,  o  sucesso  do  início  e  a  manutenção  da  amamentação  dependem  das

condutas seguidas, envolvendo profissionais, puérperas e demais familiares.

3 JUSTIFICATIVA
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O aleitamento  materno  apesar  de  ser  um tema comum,  é  um assunto  de  grande

relevância, porque a prática do AME traz muitos benefícios para a saúde da criança e da mãe,

evitando, ainda, um percentual significativo de mortes por agravos que poderiam ser evitados

caso a criança tivesse tido um AME. O aleitamento materno é responsável pela prevenção de

mais de seis milhões de mortes em crianças menores de doze meses por ano (GIUGLIANI;

1994).

De acordo com a OMS toda criança deveria ter AME até o sexto mês de vida. A

partir do sexto mês de vida até dois anos de idade deveriam ser acrescidos outros alimentos ao

leite materno. Todavia, no nosso país essa realidade está um pouco longe. De acordo com

Carvalho (2006), as crianças, no Brasil, são amamentadas, em média, 23 dias. Tal realidade

reforça a necessidade da equipe de profissionais de saúde esclarecer o benefício e importância

do AME para  as  gestantes  e  mães  com bebês  até  o  sexto  mês  para  praticarem o  AME,

incentivando, aconselhando com o objetivo de garantir o sucesso do aleitamento. 

Há muitas leis, de acordo com a Constituição Brasileira, que asseguram o direito das

mães amamentarem seus filhos. Assim os profissionais de saúde precisam está empenhados

no momento do atendimento à mulheres no pré-natal e no pós-natal para informar, esclarecer

dúvidas,  mostrar  as  vantagens  do  AME e  os  malefícios  da  introdução  de  complementos

precocemente. Além disso, dá apoio para que as mulheres que estejam amamentando superem

os obstáculos e não desistam diante das adversidades durante o processo de amamentação. 

O sucesso do início e manutenção da amamentação dependem de parcerias realizadas

pelos profissionais da saúde, puérperas e demais familiares. 

Assim,  esse  trabalho  tem  o  objetivo  de  estabelecer  estratégias  educativas  para

incentivar o aleitamento materno em gestantes e mães de bebês até seis meses de vida.

4 OBJETIVOS
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4.1 OBJETIVO GERAL

-  Estabelecer  estratégias  educativas  para  incentivar  o  aleitamento  materno  em

gestantes e mães de bebês até seis meses de vida

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estimular ações educativas para melhorar a adesão ao aleitamento materno
- Organizar grupos para gestantes e mães de bebês até seis meses de vida para realizar

orientações sobre o aleitamento materno exclusivo
- Incentivar  os profissionais  de saúde quanto ao incentivo ao aleitamento materno

exclusivo até o sexto mês de vida
- Capacitar os agentes comunitários de saúde para incentivarem o aleitamento materno

durante suas visitas domiciliares
- Auxiliar gestantes e mães na compreensão dos benefícios do aleitamento materno

exclusivo até o sexto mês de vida
- Reduzir o desmame precoce 
- Contribuir para diminuir a rejeição ao aleitamento materno 
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5 REVISÃO DE LITERATURA

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde

(MS)  é  recomendado  o  aleitamento  materno  exclusivo  (AME)  até  o  sexto  mês  de  vida,

objetivando garantir crescimento e desenvolvimento adequado para o bebê, reduzir morbidade

e mortalidade e implicações para a saúde materna (BROILO et al; 2013). Depois dos seis

meses  é  recomendado  que  a  criança  receba  alimentação  complementar,  nutricionalmente

adequada,  juntamente com a amamentação, até pelo menos os dois anos de idade (OMS;

2003, CIAMPO; 2008). Após os seis meses de vida, a criança já apresenta habilidade para

ingerir  outros alimentos e necessita de nutrientes que não são supridos pelo leite materno

(CARVALHO; 2006).

O leite  materno  fornece  todos  os  nutrientes  que  o  recém-nascido  precisa  nos

primeiros meses de vida e continua a fornecer muitas das necessidades na segunda metade do

primeiro ano de vida e no segundo ano de vida. Ajuda também a reduzir diarréia e pneumonia,

ajuda na recuperação de enfermidades, otimiza o ganho de peso, apresenta fácil digestão e

evita infecções decorrente da limpeza inadequada de mamadeiras. Além disso, aproxima mais

a mãe e o bebê (OMS, 2003).

De acordo com Pinto (2008) há categorias de aleitamento materno:

-  Aleitamento  materno:  o  bebê  recebe  leite  materno diretamente  da  mama ou

extraído dela, independente de outros alimentos líquidos, sólidos ou semi-sólidos que possa

receber.

 - Aleitamento materno exclusivo: o bebê recebe apenas leite materno (da mãe ou

de outra pessoa) diretamente da mama ou extraído dela, e nenhum outro líquido ou sólido à

exceção de suplementos vitamínicos ou medicamentos.

-  Aleitamento materno predominante:  a  fonte predominante da alimentação do

bebê é o leite materno diretamente da mama ou extraído dela, embora possa receber água ou

soluções aquosas (água açucarada, chá, sucos de frutas), sais de reidratação oral, suplementos

vitamínicos e minerais e soro glicosado. Não abrange alimentos semi-sólidos, como papas ou

sopa, nem leite não humano.

- Aleitamento materno misto ou parcial: a criança recebe leite materno e outros

tipos de leites. 

- Aleitamento materno total: aleitamento materno exclusivo e aleitamento materno

predominante.
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-  Aleitamento  materno  complementado:  o  bebê  recebe  leite  materno  e  outros

alimentos líquidos, sólidos ou semi-sólidos, incluindo leite não humano. 

O aleitamento  materno  traz  muitos  benefícios  para  a  saúde da  criança,  sendo

responsável pela prevenção de mais de seis milhões de mortes em crianças menores de doze

meses a cada ano. A contribuição do leite materno para a sobrevivência das crianças depende

do tempo de amamentação,  da  idade  e  do  tipo  de  população.  Possui  todos  os  elementos

essenciais  para  o  bom  crescimento  e  desenvolvimento  das  crianças,  além  de  ser  mais

facilmente digerido (GIUGLIANI; 1994). 
A amamentação  protege  contra  diversas  infecções  comuns  na  infância,  como

diarréia,  otite  média,  doença  respiratória,  infecção neonatal,  diminuindo a  mortalidade  de

lactentes  (CARVALHO;  2006).  A  amamentação  também  ajuda  na  recuperação  de

enfermidades.  As crianças  alimentadas  com leite  materno geralmente  dobram de peso do

nascimento ao sexto mês de vida. Além disso, o leite materno é barato e não corre risco de ser

contaminado, como pode acontecer com o leite em pó que é dado em mamadeira (OMS;

2003).
De acordo com Brito et al (2013), há forte evidência epidemiológica da proteção

do leite materno em relação às infecções gastrointestinais, principalmente, em populações de

baixa renda, em que a criança recebe além do leite da mãe, qualquer outro alimento, mesmo

água e chá. Há também associação entre ausência de aleitamento materno com maior risco de

desidratação. Giugliani (1994), além de prevenir doenças no início da vida, o aleitamento

parece diminuir o risco de algumas doenças crônicas e imunológicas, como doenças auto-

imunes, doença celíaca, doença de crohn, retocolite ulcerativa, diabetes melitus e linfoma.

Também parece  ter  influência  em diminuir  alergias  alimentares  em crianças  alimentadas,

exclusivamente, com leite materno até seis meses.
O aleitamento materno traz benefícios não só para a criança,  mas para a mãe

também.  As  vantagens  mais  frequentes  encontradas  são  involução  uterina  mais  rápida,

proteção  contra  anemia,  menor  incidência  de  câncer  de  mama e  ovário,  além de  ser  um

excelente  método anticoncepcional  desde  que ocorra  AME.  Sabe-se que as  mulheres  que

amamentam de forma exclusiva têm 98% de proteção contra  gravidez nos  primeiros  seis

meses após o parto (CARVAHO; 2006, GIUGLIANI; 1994) .
A amamentação também é responsável por aumentar o vínculo mãe-filho. Traz um

impacto psicológico positivo para esse binômio.

De  acordo  com  Giugliani  (2004),  as  famílias  extensas  foram  gradativamente

substituídas por famílias nucleares, assim as mulheres tornam-se mães com pouca habilidade
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em conduzir a amamentação diante das adversidades. Há vários tipos de problemas mamários

comuns durante a lactação que devem ser corretamente abordados para evitar o abandono da

amamentação.  Os  principais  agravos  mamários  são  ingurgitamento  mamário,  dor/trauma

mamilar, infecção mamilar  por  staphylococcus aureus,  candidíase,  fenômeno de Raynaud,

bloqueio  dos  ductos  lactíferos,  mastite,  abscesso  mamários,  galactocele  e  hipogalactia.  O

principal motivo que as mães relatam para a suspensão do AME é a queixa de “pouco leite”.

Na maioria das vezes é uma percepção errônea da mãe, fazendo com que outras fórmulas

infantis sejam acrescentadas desnecessariamente. 

Nesse contexto, percebe-se que a educação em saúde, feita por profissionais da

saúde,  é  de  extrema  importância  para  assegurar  o  sucesso  da  amamentação,  evitando

desistências do AME que poderiam ser evitadas apenas com esclarecimentos. 
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6 METODOLOGIA

6.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo de intervenção na comunidade (projeto de intervenção), que

tem como objetivo estabelecer estratégias educativas para incentivar o aleitamento materno

em gestantes e mães de bebês até seis meses de vida.

6.2 Cenário da pesquisa

O plano de intervenção será realizado no Posto Maciel de Brito, localizado no

Conjunto Ceará pertencente à regional V no município de Fortaleza-Ceará. De acordo com o

IBGE (2013), Fortaleza tem uma população estimada de 2.551.805 habitantes. A unidade de

saúde referida funciona de 07:00h às 19:00h, atendendo uma população de, aproximadamente,

8070 famílias cadastradas, sendo composta por equipes de saúde da família formadas por:

médico,  enfermeira,  odontóloga,  técnica  de  saúde bucal,  técnicos  de  enfermagem,  agente

comunitário de saúde.

6.3 Participantes da pesquisa

A população do estudo será constituída por gestantes que estão cadastradas no

programa de pré-natal e mães de bebês até seis meses de vida que têm seus filhos cadastrados

no programa de puericultura, em torno de 200 participantes, acompanhadas no Posto de Saúde

Maciel de Brito, localizado no Bairro Conjunto Ceará. Outras participantes não cadastradas a

esses  programas,  mas  identificadas  pelos  ACSs  serão  convidadas  a  participar  durante  as

visitas domiciliares.

6.4 Descrição da Intervenção

Esse projeto de intervenção será constituído por algumas etapas:

1) Capacitação dos agentes comunitários de saúde sobre aleitamento materno.

2) Formação  de  grupos  de  gestantes  e  mães  de  bebês  até  seis  meses  de  idade  para

orientações  sobre  o aleitamento materno,  explicando os  benefícios  do aleitamento,

além de esclarecer dúvida. 

14
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Serão realizadas reuniões com a equipe de saúde, especialmente, com os agentes

de saúde com discussão sobre aleitamento materno, benefícios do AME, complicações da

técnica do aleitamento e impacto positivo na saúde da mãe e do bebê. A equipe toda tem de

estar orientada para incentivar o aleitamento materno, oferecendo apoio às mães para evitar o

desmame precoce. Posteriormente, serão desenvolvidas atividades educativas, tanto em nível

de  UBS  quanto  em  encontros  com  a  comunidade,  através  de  grupos  com  palestras,

distribuição  de  folders,  vídeos  educativos,  abordagem  durante  as  consultas  e  visitas

domiciliares, com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, conscientizando as gestantes

e as mães que estão amamentando sobre a importância do AME, a técnica de aleitamento e o

impacto que isso traz na saúde da mãe e do bebê, como de toda a família. 

Será  buscada  uma  parceria  com  a  equipe  de  enfermagem,  odontólogos  para

prestar  apoio  às  realizações  das  oficinas,  palestras  nos  grupos,  orientações  sobre  a

constituição do leite materno comparando com o leite artificial duas vezes por semana.

Também será preciso suporte de material e ajuda finaceira junto à Secretaria de

Saúde  do  Município  para  obtenção  e  confecção  de  materiais  educativos,  para  ajudar  na

implementação das práticas educativas na UBS e na comunidade.

A intervenção será avaliada com a aplicação de um questionário às mães de bebês

até seis meses de vida e às gestantes, independente do mês de gestação em que se encontram,

antes da intervenção e, a reaplicação do mesmo questionário após a intervenção, no parto e

nas consultas de puericulturas.  

Esse  instrumento  constará  de  questões  relacionadas  ao  desejo  e  a  prática  de

amamentar e atitude negativa ou positiva da gestante/mãe em relação a amamentação, avaliar

as condições das mamas que poderiam dificultar o ato de amamentar, avaliar a taxa de adesão

ao AME quando comparado ao período anterior ao projeto. Espera-se haver impacto positivo

no aumento da adesão ao AME e redução do desmame precoce.

Inicialmente  será  feito  um  levantamento  de  uma  amostra  na  comunidade  de

quantas mães de bebês de 0 a 6 meses estão amamentando exclusivamente nessa determinada

área.  Seis  meses  após,  será  reaplicado  um  questionário  nessa  mesma  área  para  saber  o

percentual de mães que estão amamentando exclusivamente.
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6.5 Recursos Humanos e Materias

- Recursos Humanos: profissionais de saúde e gestantes / mães de bebês até 6 meses de vida

- Recursos Materiais: cartazes, álbuns seriados, vídeos

6.6 Aspectos éticos e legais

Todos  os  procedimentos  da  pesquisa  serão  realizados  conforme  a  resolução

196/96 sobre pesquisa com seres humanos. O termo de consentimento livre e esclarecido será

apresentado  a  todas  as  participantes,  informando  sobre  a  pesquisa:  objetivos,  benefícios,

ausência de riscos, anonimato dos sujeitos, além da garantia do sigilo das informações.

Segundo a Resolução número 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, pesquisa

envolvendo seres humanos é aquela que “individual ou coletivamente, envolva o ser humano,

de  forma  direta  ou  indireta,  em  sua  totalidade  ou  parte  dele,  incluindo  o  manejo  de

informações  ou  materiais”.  Desta  forma,  os  procedimentos  incluem,  entre  outros,  os  de

natureza  ambiental,  nutricional,  educacional,  sociológica,  econômica,  física,  psíquica  ou

biológica,  sejam  eles  farmacológicos,  clínicos  ou  cirúrgicos  e  de  finalidade  preventiva,

diagnóstica ou terapêutica (BRASIL, 1996).
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7 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE
ATIVIDADES / MÊS

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Elaboração do Projeto de
Intervenção

X X

Conseguir  recursos
financeiros e materiais

X

Capacitação dos Agentes X

Formação dos Grupos de

Gestante/ Mães

X X X X X X X X

Identificação da Mães que
estão em AME 

X

Aplicação  de
Questionário

X X

Reaplicação  de
Questionário

X X

Análise dos Resultados X

Divulgação  dos
Resultados / Publicação

X
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS

Para  a  realização  do  Projeto  de  Intervenção  serão  desenvolvidas  atividades

educativas, tanto em nível de UBS quanto em encontros com a comunidade, através de grupos

com palestras. Será necessário o uso de folders, vídeos educativos, banners, álbuns seriados

para facilitar a abordagem do assunto, facilitando o processo de aprendizagem. A estimativa

de gastos é de, aproximadamente, um mil reais para a implantação do projeto.

Será preciso suporte de material e ajuda finaceira junto à Secretaria de Saúde do

Município para obtenção e confecção de materiais educativos, para ajudar na implementação

das práticas educativas na UBS e na comunidade.

- Recursos Humanos: profissionais de saúde e gestantes / mães de bebês até 6 meses de vida

- Recursos Materiais: cartazes, álbuns seriados, vídeos, folders
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9 RESULTADOS ESPERADOS

Com esta intervenção, espera-se haver uma melhor adesão dessas pacientes ao

AME,  com impacto  direto  no  aumento  do  número  de  mães  que  praticam o  aleitamento

materno. Como elas terão um acesso maior aos profissionais de saúde, terão um conhecimento

maior sobre os benefícios do AME e sobre a técnica do aleitamento, evitando o desmame

precoce, e nos casos em que ocorram adversidades, elas terão um suporte de ajuda, orientação

para prosseguir com o AME.

Esperamos que as crianças que foram amamentadas adoeçam menos de infecções,

como diarréias, pneumonias, otites. Também, espera-se que tenham um sistema imunológico

mais fortalecido e que seja menor o número de doenças alérgicas. Quanto à dentição e à fala

também é esperado que seja menor o número de casos de crianças com problemas na arcada

dentária, cáries e distúrbios da fala.

  Assim espera-se que haja um impacto positivo para a prática do aleitamento

materno, pois quando a mãe possui a percepção de que a alimentação é importante para a

saúde  da  criança,  ela  vai  aderir  mais  a  prática  do  aleitamento.  O  não  entendimento  da

importância da alimentação para o crescimento e desenvolvimento saudáveis é uma barreira

para a adesão materna. 
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