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RESUMO 

 

Na saúde da criança, a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida tem 
sido abordada em inúmeros artigos, principalmente sob o ponto de vista nutricional, imunológico e 
psicossocial; portanto, é um assunto de interesse multiprofissional. Contudo, segundo estudo da 
Organização Mundial de Saúde de 2012 e evidência na literatura especializada, além de relatos de 
enfermeiras que atuam no âmbito do Sistema Único de Saúde no Município de Piracuruca – PI, 
observa-se um importante aumento do desmame precoce pelas nutrizes. Com o propósito de reverter 
tal situação, o presente trabalho tem como objetivo propor um plano de intervenção visando 
disseminar, entre as nutrizes, uma cultura de aleitamento materno exclusivo pelo menos até os seis 
meses de vida. Trata-se de um Plano Operativo constituído a partir de atividades educativas voltadas 
para a compreensão pelas nutrizes da importância do aleitamento para a saúde da criança, além de 
converter o aleitamento, sob a ótica da nutriz, em um momento de descontração e experiência de 
aproximação afetiva. 
 

Palavras-chave: Aleitamento Materno Exclusivo. Equipe Multiprofissional. Amamentação. 

 

 

ABSTRACT 
 

In the health of the child, the importance of exclusive breastfeeding until the six months of life 
has been approached in numerous articles, mainly from the nutritional, immunological and 
psychosocial point of view; therefore, it is a matter of multiprofessional interest. However, 
according to a study by the World Health Organization 2012 and evidence in the specialized 
literature, in addition to reports of nurses working within the Unified Health System in the 
Municipality of Piracuruca - PI, there is an important increase in early weaning by nursing 
mothers. With the purpose of reversing this situation, the present work aims to propose an 
intervention plan aimed at disseminating among the nursing mothers a culture of exclusive 
breastfeeding until at least six months of life. It is an Operative Plan based on educational 
activities aimed at the understanding by the mothers of the importance of breastfeeding for the 
child's health, in addition to converting breastfeeding, from the point of view of the nursing 
mother, in a moment of relaxation and experience of approximation affective. 
 
Keywords: Exclusive Breastfeeding. Multiprofessional team. breast-feeding. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Na Saúde da Criança, a importância do Aleitamento Materno Exclusivo até os seis 

meses de vida tem sido abordada em inúmeros artigos, principalmente sob o ponto de vista 

nutricional, imunológico e psicossocial; portanto, é um assunto de interesse multiprofissional. O 

mesmo é uma das estratégias mais efetivas de vínculo, nutrição e proteção para mãe e filho que 

podemos incentivar, além da eficácia econômica, facilidade de acesso ao alimento entre outros 

motivos comprovadamente científico. Lamentavelmente o desmame precoce pelas nutrizes aumentou 

consideravelmente, no entanto com o interesse de aumentar essa demanda os profissionais de saúde 

promovem inúmeras ações para reverter essa lamentável situação, o que ainda esta muito difícil.  

No Brasil foi verificado que embora a maioria das mulheres inicie o aleitamento materno, 

mais da metade das crianças já não se encontra em amamentação exclusiva no primeiro mês de vida 

por inúmeros fatores. Com a tendência da prática da amamentação no país, estamos longe de 

cumprir a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a amamentação exclusiva 

até o sexto mês de vida e a continuidade do aleitamento materno até o segundo ano devida ou mais 

(Chaves et al, 2012). 

As ações de incentivo, promoção e apoio ao aleitamento materno devem ocorrer no 

conjunto das ações dos profissionais de saúde, desde o pré-natal, durante o pré-parto, e no 

nascimento, assim como nas imunizações, teste do pezinho e retorno para a consulta de puericultura. 

É importante também que a equipe de saúde realize o papel de acolhimento de mães e bebês, 

sempre acessível para escuta, esclarecimento de dúvidas e medo, incentivar a troca de experiências 

entre outras trocas.  

A importância do leite humano como fonte de alimento, proteção contra doenças, fazem 

com que inúmeros especialistas recomendem a amamentação exclusiva, por quatro a seis meses de 

vida do bebê. O seu sucesso depende de inúmeros fatores, relacionados à mãe, à criança, ao 

ambiente, às condições de nascimento e pós-parto, além de outros fatores. 

A Maternidade São Raimundo, localizada no Bairro Fatima do Município de Piracuruca é 

responsável por atendimento em urgências obstétricas para a população de Piracuruca, e recebe 

pacientes de cidade vizinhas como São José do Divino e São João da Fronteira. A Maternidade 

busca diminuir ou evitar índices de mortalidade materna, humanizar a assistência com um 

atendimento de excelência prestado por toda a equipe multiprofissional as mulheres gestantes 

garantindo, assim um atendimento, no Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o seu ciclo 

gravídico/puerperal aos serviços de saúde do SUS.  

Realizei com puérperas e visitas domiciliares em puericulturas que observei durante sete 

meses em que trabalho na mesma maternidade e nas Unidades de Saúde, que mães de crianças de 

0 a 2 anos pertencentes ao Município de Piracuruca que há um índice elevado de desmame precoce, 

sendo que os principais motivos relatados pelas mães para a interrupção do aleitamento foram a falta 

de leite e o retorno ao trabalho.  



A relevância deste estudo tem como justificativa a evidência na literatura da baixa 

adesão das mães à prática do aleitamento materno, de acordo com os dados analisados em artigos e 

no Ministério da Saúde e as queixas relatadas pelas enfermeiras do Município são: baixa adesão aos 

grupos de gestantes, falta de incentivo ao aleitamento materno no pré-natal, falta de estímulo ao 

contato mãe/bebê, desconhecimento da técnica correta de aleitamento (posição, pega, etc), apoio 

familiar ineficaz, pessoas próximas desestimulando o aleitamento materno, retorno à licença 

maternidade antes que a criança complete os seis meses de idade, baixa adesão das mães ao 

acompanhamento de puericultura na Equipe de Saúde da Família e instabilidade emocional, 

insegurança e despreparo da mãe para o cuidado com os recém-nascidos no puerpério.  

Nesse sentido, merece uma abordagem diferenciada, devido aos problemas de curto, 

médio e longo prazo para crianças que não recebem o aleitamento materno exclusivo por um período 

de no mínimo quatro a seis meses após o nascimento. Este trabalho se justifica pela necessidade 

identificada de orientar as mães sobre a importância do aleitamento materno, além de orientações 

acerca de técnicas corretas para amamentação através deste Projeto de Intervenção. 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste projeto é o de propor um plano de intervenção visando aumento 

no numero de aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida. Os objetivos específicos 

deste projeto são: Orientar sobre a importância do Aleitamento Materno Exclusivo, além das 

consequências do desmame precoce; Aumentar o interesse nas mulheres que frequentam as 

Unidades Básicas de Saúde a prática do aleitamento; Mobilizar e envolver membros da equipe de 

saúde e outros setores da comunidade; Reafirmar e fortalecer esta parceria para entender as visões 

sobre o macro problema, estabelecendo causas, consequências e possíveis soluções.  

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
A Rede Nacional de Bancos de Leite Humano (REDEBLH) foi criada em 1998 já em 

1999, o Ministério da Saúde passou a ser o responsável pela coordenação nacional da Semana 

Mundial da Amamentação (SMAM) que geralmente ocorre em agosto de cada ano, sendo o desse 

ano até chamado de Agosto Dourado.  A Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao 

Aleitamento Materno (2006) teve suas ações prioritárias definido entre a Coordenação da Área 

Temática de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, o Comitê Nacional de Aleitamento Materno e 

as Coordenações das Áreas de Saúde da Criança.  

Observou-se que essa política contempla as seguintes estratégias: Rede Amamenta 

Brasil, REDEBLH, IHAC, Proteção Legal ao Aleitamento Materno, Mobilização Social, Monitoramento 

dos Indicadores de Aleitamento Materno (BRASIL, 2011c). A Rede Amamenta Brasil (RAM), por meio 



da Portaria 2799 de 18 de novembro de 2008, com vistas à criação de ações de promoção, proteção 

e apoio ao Aleitamento Materno nas Unidades Básicas de Saúde sugere que uma estrutura em rede 

implica dizer que os integrantes se ligam horizontalmente a todos os outros, diretamente ou por meio 

dos que os cercam. Os componentes desta rede devem definir em conjunto os objetivos, associar as 

pessoas, grupos ou organizações disponíveis ao redor desses objetivos e estabelecer fluxos de 

acordo com a necessidade e gravidade de cada situação.  

[...] A Rede Amamenta Brasil surgiu da necessidade de a 

amamentação ser compreendida pelos profissionais e pela sociedade como um 

processo não apenas biológico, mas também social e cultural, e da necessidade de 

se estabelecer uma estratégia nacional de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno na atenção básica (BRASIL, 2011a,p. 4 -5). 

Esta estratégia nacional tem como um de seus fundamentos a formação de tutores que 

realizarão as oficinas nas UBS´s, tornando-se responsáveis pelo acompanhamento das ações de 

promoção, proteção e apoio ao AM e pelo monitoramento do índice de AM nesses cenários 

capacitados. Para que as ações de promoção do AM aconteçam, cada UBS pactuará ações para a 

promoção do AM dentro da sua realidade ( BRASIL, 2011c). 

Nas duas últimas décadas, foi observado um pequeno aumento nos índices de 

aleitamento materno em vários países da América do Sul e foi devido a adoção de políticas públicas 

intersetoriais, implementadas na década de 1980 (LUTTER et al, 2011). 

Apesar de uma evolução favorável de alguns indicadores e das medidas implantadas 

visando ao incentivo ao aleitamento materno, a América do Sul ainda é caracterizada por baixos 

índices e duração do aleitamento materno exclusivo e total, acompanhada de introdução precoce de 

leite de outros animais, especialmente leite de vaca, e de alimentos sólidos com baixa densidade de 

micronutrientes acarretando no surgimento de anemia ferropriva mais frequente em menores de 02 

anos (PAHO, 2013).  

A lactação é um acontecimento complexo e influenciado por inúmeros fatores, tais como: 

sociais, demográficos, culturais e psicológicos da mãe e da família, que influencia sua duração 

(WARREN et al, 2014). Alguns desses fatores que levam ao desmame precoce merecem destaque 

devido à possibilidade de intervenção pela equipe de saúde, dentre elas encontram-se o 

desconhecimento ou desvalorização da mulher sobre a importância do aleitamento para a sua própria 

saúde a e de seu filho, a pega e a posição inadequadas e também a dificuldade de dialogo e 

convencimento dos profissionais de saúde em relação à mãe e o bebe. 

Segundo o Ministério da Saúde (2012), para o estímulo da lactação e a permanência da 

amamentação é necessário que os profissionais de saúde tenham, além de habilidades e conheci-

mentos sobre aleitamento materno, capacidade de se comunicar de forma clara com a gestante, 

desde o pré-natal, por meio do aconselhamento em amamentação, e continuar por várias semanas 

após o parto. 

Mesmo a amamentação exclusiva seja uma das formas mais eficazes de contribuir para 

melhoria do estado de saúde da criança, das mães, das famílias e da sociedade em geral ainda é 

muito frequente o abandono precoce do aleitamento materno em nosso cotidiano e para elevar a sua 



prevalência e duração é necessário o apoio de profissionais de Saúde o que observa-se ser bastante 

difícil (GALVÃO, 2012).  

O aleitamento materno na espécie humana não é um ato puramente instintivo envolve 

um processo de profunda aprendizagem entre mãe e filho e o sucesso dependerão do desejo da mãe 

em amamentar, informações, tradições e cultura da mulher e apoio dos familiares (ALVES; MOULIN; 

SANTOS, 2013). É um alimento perfeito para crianças nos primeiros meses de vida, devido aos 

inúmeros benefícios imunológicos, nutricionais e econômicos, além dos aspectos positivos na relação 

mãe e filho/ filho e familia, sendo, portanto, fundamental para o adequado crescimento e 

desenvolvimento do recém-nascido.  

Os tipos aleitamentos materno existente são: aleitamento materno exclusivo, aleitamento 

materno predominante, aleitamento misto ou parcial e aleitamento complementado. O aleitamento 

materno exclusivo é aquele que ocorre quando a criança recebe apenas o leite materno, podendo ser 

oferecido diretamente do seio e/ou extraído e oferecido em outro recipiente. No aleitamento materno 

predominante a criança recebe o leite materno e também água e/ou bebidas a base de água, no 

aleitamento misto ou parcial a criança além do leite materno recebe o leite artificial e o aleitamento 

complementado é quando a criança recebe o leite materno e alimentos sólidos e/ou semi sólidos com 

intuito de complementá-lo e não substituí-lo (BRASIL, 2012).  

Segundo Alves (2013) o crescimento e desenvolvimento adequado de uma criança com 

o suprimento de suas necessidades biológicas, estímulos afetivos e socioculturais e estes são 

indicadores muito sensíveis da qualidade de vida de uma população e organização dos serviços de 

saúde. Para que isso ocorra existem vários protocolos que podem auxiliar. 

Os fatores que podem atuar fazendo com que seja difícil o estabelecimento deste 

processo por um longo período, são inúmeros. Entre os fatores, a falta de conhecimento das mães 

sobre a importância/ vantagens do aleitamento. Aliado a estes, considera-se que uma das causas 

mais importantes da interrupção na amamentação seja a prática incorreta da sua técnica, a qual gera 

inúmeros problemas nos seios, dificulta o reflexo dos hormônios de produção e ejeção do leite, 

levando a mãe a acreditar que seja incapaz de amamentar (WARREN PL et al, 2014). 

Se o binômio mãe/bebê assumir posicionamento inadequado na amamentação leva a 

„‟má pega‟‟, ou seja, posicionamento incorreto da boca do bebê em relação ao mamilo e à aréola, 

que por sua vez dificulta o esvaziamento da mama e este esvaziamento ineficaz resulta em 

diminuição da produção de leite. O bebê com pega inadequada é capaz de obter o leite anterior, 

porém tem dificuldade de retirar o leite posterior, que é mais calórico, e isto impede que ele ganhe o 

peso esperado para idade (BRASIL, 2012). 

O aleitamento materno tem sido mundialmente enfatizado em diversos documentos da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) que recomenda o aleitamento materno exclusivo por seis 

meses de vida (OMS, UNICEF, 2012).  Ainda hoje na rotina do dia a dia nos deparamos com 

puérperas que ainda convivem com a falta de informações e de segurança sobre essas vantagens do 

leite materno, devido ás crenças, culturais trazidos pelos mais velhos. O leite humano é constituído de 

uma verdadeira fonte de vitaminas, sendo capaz de suprir todas as necessidades que a criança 

precisa principalmente em relação às vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, E, niacina e ácido fólico. 



O aleitamento materno sempre foi considerado um processo pelo qual o lactente recebe 

leite materno independentemente de consumir outros alimentos, e aleitamento materno exclusivo o 

processo em que o bebê recebe leite materno de sua mãe ou nutriz ou leite materno extraído, sem 

receber nenhum outro líquido ou sólido, exceto vitaminas, complementos minerais ou medicamentos 

(OMS, 2012).  

A amamentação na primeira hora de vida é recomendada e baseia-se na capacidade de 

interação dos recém-nascidos (RN) com suas mães nos primeiros minutos de vida. Esse contato é 

importante para o estabelecimento do vínculo mãe-bebê, além de aumentar a duração do aleitamento 

materno (BOCCOLINI et al, 2013). 

A partir da realidade do desmame precoce, observou-se a importância de 

desenvolvimento de ações pró-amamentação, vidando sustentar a pratica do aleitamento por seis 

meses, devendo estas serem  promovidas, principalmente, pelos profissionais de Atenção Básica 

num processo contínuo desde o pré natal até a puericultura ( FONSECA-MACHADO et al, 2012) 

Não se pode ignorar que o ato de amamentar é rodeado de crenças, mitos que muitas 

vezes influenciam de forma negativa a sua importância e benefícios. É comum, no cotidiano de uma 

Unidade de Saúde, observar que o uso de chá, leites artificiais e frutas nos primeiros seis meses de 

vida de um bebê, sendo este realizado de complementar ou substituto, Percebe-se ainda muita 

resistência das puérperas, que se encontram sob muita influencia dos parentes e do meio como um 

todo.  

De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 40,1% das 

crianças menores de 6 meses e 77,1% das crianças de 6 a 12 meses consumiram leite não materno 

no dia anterior à entrevista, sendo que 62,4% e 77,1% dessas crianças, respectivamente, 

consumiram leite de vaca, que não é recomendado no primeiro ano de vida Também foi observado 

que apenas 12,7% das crianças de 6 a 59 meses consumiam diariamente verduras de folhas, 21,8% 

legumes e 44,6% frutas (BORTOLINI et al., 2013).  

Práticas alimentares inadequadas nos primeiros anos de vida estão intimamente 

relacionadas à morbimortalidade de crianças, representada por doenças infecciosas, afecções 

respiratórias, cárie dental, desnutrição, excesso de peso e carências específicas de micronutrientes 

como as de ferro, zinco e vitamina A. Atualmente, no Brasil, 50% das crianças menores de 2 anos 

apresentam anemia por deficiência de ferro e 20% apresentam hipovitaminose A (MARCONDES, 

2012). 

Cabe ao Ministério da Saúde à proposta de educação permanente em saúde, as 

Unidades Básicas de Saúde deverão propor oficinas de trabalho, onde toda a equipe discuta em seu 

processo de trabalho às ações de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno. Onde, cada 

equipe apresentará suas dificuldades e acertos e consequentemente procura as soluções a partir da 

sua realidade. O profissional de saúde que atua junto à mulher que amamenta deve ter habilidade 

científica, técnica e de relacionamento para assistir, além da mulher, o seu companheiro, filhos, 

família e comunidade, reunindo os diferentes segmentos que compõem a extensa rede biológica do 

Aleitamento Materno além do social (BRASIL, 2011a, p. 8). 



A UBS que cumprir com as metas pactuadas e promover o aumento dos índices de 

Aleitamento Materno na Unidade passam por uma avaliação do Ministério da Saúde, conjuntamente 

com a Secretaria Estadual de Saúde e poderá ser credenciada como UBS da Rede Amamenta Brasil. 

A certificação tem validade por um ano e pode ser renovada anualmente, desde que a Unidade de 

Saúde permaneça com as ações de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e mantenha 

alto os índices do mesmo.  

Assim, pode-se concluir que as ações de promoção do AM, são inicialmente 

coordenadas pela Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. Esta 

política compreende as seguintes estratégias: Rede Amamenta Brasil, Rede Brasileira de Bancos de 

Leite Humano, Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Proteção Legal ao Aleitamento Materno, 

Mobilização Social e Monitoramento dos Indicadores de Aleitamento Materno (BRASIL, 2011a). 

Como profissional de saúde, as ações de prevenção devem ser intensificadas quanto à 

divulgação dos agravos que causa o aleitamento artificial. Além disso, deve conter os seguintes 

esclarecimentos que são: a mãe que substituir o leite materno pelo artificial estará contribuindo para o 

adoecimento das crianças como as diarreias e infecção respiratória, desnutrição e deficiência de 

vitamina A, maior mortalidade neonatal e infantil; o aleitamento artificial não protege da gravidez 

futura, interfere no vínculo afetivo mãe / filho, traz mais risco de alergia e intolerância a leite, maior 

risco de doenças crônicas, obesidade, menor desempenho em testes de inteligência, maior risco de 

anemia, câncer de ovário e de mama. 

O desafio para os próximos anos é estabelecer programas que consigam modificar o 

complexo panorama nutricional do Brasil, que lida com a coexistência de alta prevalência de excesso 

de peso e de carência de micronutrientes (fome oculta). O incentivo ao aleitamento materno é a 

estratégia mais importante para reduzir a incidência de distúrbios nutricionais.  

As leis do Brasil fortalecem o direito social e contribui para o exercício da cidadania e 

controle de propagação das informações inadequada para a saúde de população infantil e ampara 

legalmente as mães a criar vínculo com o filho, no que se refere ao direito de amamentar e cuidar das 

crianças, que são o futuro do nosso país (OMS, 2012).  

A OMS / UNICEF, criou os dez passos para o sucesso da amamentação e que devemos 

valorizar e complementar as pratica educativas de acordo com a necessidade individual das 

puérperas, que são as seguintes:  

1. Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, a qual deve ser 

rotineiramente transmitida a toda a equipa de cuidados de saúde.  

2. Treinar toda a equipa de cuidados de saúde, capacitando-a para implementar 

esta norma. 

3. Informar todas as grávidas atendidas sobre as vantagens e a pratica da 

amamentação. 

4. Ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto. 

5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo que 

tenham de ser separadas de seus filhos.  

6. Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite 

materno, a não ser que seja por indicação médica.  



7. Praticar o alojamento conjunto - permitir que mães e os bebés permaneçam 

juntos 24 horas por dia.  

8. Encorajar a amamentação sob livre demanda (sempre que o bebé quiser).  

9. Não dar bicos artificiais (tetinas) ou chupetas a crianças amamentadas.  

10. Encorajar a criação de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães 

devem ser encaminhadas por ocasião da alta hospitalar. 

Os profissionais de saúde devem sentir-se corresponsáveis e planejar ações de 

promoção às gestantes dos benefícios do aleitamento materno e prevenção de agravos pela falta da 

lactação de até no mínimo seis meses de vida da criança, agendar no serviço de pré-natais, consultas 

médicas e de enfermagem, realizar reuniões de grupo de gestantes periodicamente envolvendo a 

família, responsáveis, lideranças e comunidade, nas igrejas, associações de bairro e unidade de 

saúde para que todos conheçam a necessidade e fortaleça as orientações na sua região e 

vizinhança, participar intensamente de visita domiciliar junto aos ACS e equipe de saúde para 

monitorar e acompanhar as práticas ensinadas e captar as gestantes que se recusam a se envolver 

nas práticas de amamentação (OMS, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PLANO OPERATIVO 

Essa etapa é de grande importância para a realização do plano de intervenção, neste 

foram designados à situação problema, os objetivos, metas/prazos, as ações estratégicas e os 

responsáveis por cada etapa. 

 

Situação 
problema  

OBJETIVOS  METAS/ 
PRAZOS  

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS  

RESPONSÁVEIS  

Abandono 
precoce do leite 
Materno  

Orientar sobre a 
importância do 
Aleitamento 
Materno 
Exclusivo, além 
dos malefícios 
decorrente do 
desmame 
precoce. 

Diariamente na 
Maternidade e 
mensalmente 
nas reuniões nos 
Postos de 
Saúde. 

 

Roda de conversa 
nos dias de 
atendimento com 
a equipe da 
Maternidade com 
diversos temas 
voltados para o 
acolhimento, a 
importância de um 
bom pré-natal e a 
importância do 
Aleitamento 
Materno até os 
seis meses. 

 

Nutricionista e 
Enfermeira 

Mitos sobre o 
Aleitamento 
Materno 

Aumentar o 
interesse nas 
mulheres que 
frequentam as 
Unidades Básicas 
de Saúde a 
prática do 
aleitamento. 

Encontros de 
forma mensal 
nas reuniões de 
pré natal. 

ESF e NASF 

Ausência nas 
reuniões  com 
as gestantes a 
frequência do 
tema. 

 
Mobilizar e 
envolver 
membros da 
equipe de saúde 
e outros setores 
da comunidade.  

Encontros 
Mensais  

Ofertar o Curso de 
Gestante na 
Maternidade onde 
mensalmente 
iremos abordar 
temas diversos 
mas toda reunião 
abordar o tema e a 
importância do 
Aleitamento 

Capacitações ou 
reuniões 
bimestrais com as 
Equipes de Saúde 
da Família sobre o 
tema. 

NASF, enfermeira, 
obstetra, técnicas 
de enfermagens e 
nutricionista 

Ausência do 
Vinculo da 
Maternidade 
com as 
gestantes no 
período do pré-
natal 

Reafirmar e 
fortalecer esta 
parceria para 
entender as 
visões sobre o 
macro problema, 
estabelecendo 
causas, 
consequências e 
possíveis 
soluções.  

NASF, Equipes de 
Saúde da Família e 
Profissionais da 
Maternidade. 

 

 

4. PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO  

 

Diante da problemática apresentada, decidiu-se por realizar atividades de educação em 

saúde no Auditório do Centro da Mulher localizado ao lado da Maternidade São Raimundo além das 

reuniões mensais nos postos de saúde nas consultas de Pré Natal. 

As reuniões iniciaram em agosto deste ano justamente devido ao mês dourado- referente 

ao Aleitamento Materno. Na primeira reunião convidamos todas as gestantes do município e a 



presença de 35 nutrizes onde foram abordados temas focados no Aleitamento Materno. Agora só 

reunimos as gestantes do Município com a ajuda das 12 ESF do município de Piracuruca-PI.  

Para controle do projeto organizamos uma pequena tabela que foi anexada no cartão de 

gestante de todas as participantes, onde marca as quantidades de reuniões que a mesma participa.  

Como citado anteriormente, já acontecem às reuniões de forma mensal com gestantes e 

nutrizes, e serão aperfeiçoadas as ações já existentes. Dessa forma, serão aproveitadas as usuárias 

participantes dos encontros que somam em torno de 50 mulheres, para executar a ação de educação 

em saúde que acontecerá às quintas-feiras mensalmente. 

Para o evento, permanece sendo utilizado como espaço o Auditório do Centro da 

Mulher. Serão utilizados mesas, cadeiras, data show com slides e vídeos sobre o tema em questão, 

distribuição de panfletos como material informativo. Teremos a participação de um profissional 

médico Obstetra, o qual abordará o tema ”A importância do Aleitamento Materno”, com as nutrizes e 

gestantes. As enfermeiras abordarão os temas “Vinculo afetivo mãe-filho”, benefícios do aleitamento 

materno para ambos. Como estratégia para alcançar o publico alvo, será utilizada uma maquete do 

seio, para ensinar a técnica correta da amamentação para as mulheres. 

Os Agentes Comunitários de Saúde participarão, ajudando na recepção e acolhimento 

das mulheres. A finalização do evento se dará com a participação das usuárias com questionamentos 

acerca da temática. 

No decorrer da reunião, serão realizadas dinâmicas de grupos  com as gestantes onde 

focaremos sobre as principais vantagens do aleitamento materno em cada aspecto: bebê, mãe, 

família e nação, totalizando essa dinâmica fará com que todos participem. 

Num primeiro momento os participantes receberão convites acompanhados da 

programação, constando data e horários dos encontros, os Agentes Comunitários de saúde farão a 

entrega dos convites. Tem-se a expectativa de uma média de 80 mulheres, sendo elas gestantes e 

nutrizes, em um período de 5 meses. 

Espera-se que as usuárias desenvolvam todas as técnicas que irão aprender no decorrer 

desses cinco meses, que elas possam se conscientizar da verdadeira importância do aleitamento 

materno para a vida e futuro de seus filhos e também da importância para elas como mulheres e 

mães. 

 

     5. CONCLUSÃO 

 

Amamentar é o primeiro evento social da vida da criança, no qual merece igual destaque 

os aspectos psicológicos que resultam da interação mãe-filho. Será de fundamental importância a 

execução desse projeto de intervenção voltadas para mães e futuras mamães, a fim de desperta-las 

para um melhor relacionamento com o bebê e assegurar o Aleitamento Materno no período 

preconizado pela OMS.  Além de que a realização de atividades educativas pode provocar a 

curiosidade das mulheres e proporcionar momentos de descontração e de troca de experiências 

vivenciadas por cada mulher em diferentes momentos de suas vidas. 
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