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RESUMO 

 
 
Cuidado humanizado, o uso de tecnologias e o domínio de conhecimentos 

específicos são elementos essenciais para a equipe de enfermagem que presta 

assistência ao Pré Natal e a criança . Neste sentido este trabalho objetiva 

conhecer e analisar os saberes e práticas do enfermeiro na amamentação 

exclusiva até os 06 meses de vida da criança. Trata-se de um estudo de revisão 

literária com abordagem qualitativa e com plano operacional para melhor 

entender as ações, conhecimentos do enfermeiro sobre a amamentação 

exclusiva. A partir da revisão literária apresentada, sugere-se que os 

profissionais enfermeiros sejam capacitados para uma assistência Humanizada 

que atenda as necessidades da criança e da sua família voltando-se para um 

cuidado que os considere de forma holística, envolva os pais no processo de 

amamentação exclusiva nos 06 primeiros meses de vida da criança, esclareça 

suas dúvidas, e ofereça o apoio que se fizer necessário para se tornar cada vez 

mais fortalecida a prática do aleitamento materno exclusivo.  

DESCRITORES: Humanização da assistência; Recém-nascido; Amamentação 

Exclusiva. 

    ABSTRACT 



Humanized care, the use of technologies and the mastery of specific knowledge 

are essential elements for the nursing team that provides assistance to Prenatal 

care and the child. In this sense, this work aims to know and analyze nurses' 

knowledge and practices in exclusive breastfeeding up to the 6 months of the 

child's life. This is a literary review study with a qualitative approach and with 

operational plan to better understand the actions, nurses' knowledge about 

exclusive breastfeeding. Based on the literary review presented, it is suggested 

that nurses be trained to a Humanized care that meets the needs of the child and 

his / her family, turning to a care that considers them in a holistic way, involving 

the parents in the breastfeeding process exclusive in the first six months of the 

child's life, clarify their doubts, and offer the support that is necessary to become 

more and more strengthened the practice of exclusive breastfeeding. 

 
DESCRIPTORS: Humanization of care; Newborn; Exclusive breastfeeding. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Cuidado humanizado, domínio de conhecimentos específicos, atenção 

integral são elementos essenciais para a equipe da Estratégia Saúde da Família, 

que presta assistência a criança, alcançar os objetivos e a detectar alterações 

extemporâneas  desenvolvidas na criança. Desta forma, a participação de uma 

equipe multiprofissional com ações assistenciais humanizadas será de grande 

importância para que haja redução de agravos e riscos de morbimortalidade na 

infância. 

 De acordo com Collet et al (2016) a Atenção Primária à Saúde (APS) 

passou a ser moldada a partir da realização da grande Conferência Internacional, 

que ocorreu em 1978, em Alma Ata. Ao ser realizada, objetivou-se a 

implementação de novos modelos de assistência, para que esses modelos se 

adequassem e atendessem às necessidades gerais da população. Desta forma, 

no Brasil houve a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, sendo 

embasado em alguns princípios: universalidade, equidade e integralidade. Desta 

forma, o Programa Saúde da Família (PSF), hoje Estratégia Saúde da Família 



(ESF), surgiu e é considerado um marco na política da saúde do Brasil, pois foi 

realizada uma reorganização na realização da atenção à saúde na Atenção 

Primária de Saúde.  

 Para Dornelles et al (2015) a Estratégia Saúde da Família se constitui em 

uma proposição contrária ao modelo tradicional de assistência que se pauta na 

ciência biomédica. Esta última, por sua vez, é reconhecida por ser fragmentada, 

hospitalocêntrica, tecnicista e ter como centro e foco apenas a doença. Desta 

forma, a ciência biomédica se mostrou e tornou-se incapaz de atingir seus 

objetivos e de atender, de forma resolutiva e justa, as necessidades de saúde da 

comunidade.  

 Para caracterizar a Estratégia Saúde da Família destaca-se a mudança 

nas práticas, o entendimento de saúde, o propósito assumido para o trabalho 

assistencial, o significado do que é o objeto do trabalho em saúde, adota uma 

compreensão mais ampla do processo saúde doença, estende-se com uma 

equipe multiprofissional e com uma atuação interdisciplinar, coloca em seu 

escopo ações curativas e de promoção e de prevenção de doenças e que é uma 

ação multiprofissional voltada para uma assistência ampliada, prestada às 

pessoas e para uma população de uma determinada área delimitada. 

(DORNELLES et al, 2015) 

 Segundo Ministério da Saúde (2015) o PNAISC (Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Criança) foi criado e tem como objetivo a promoção 

e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, de acordo com a atenção 

e os cuidados integrais da gestação aos 09 anos de vida, dando uma ênfase 

maior na primeira infância e às populações de maior risco, objetivando a redução 

da morbimortalidade. 

 

 

 

 METODOLOGIA 

 

Será realizado um plano operativo contemplando os objetivos específicos, 

com metas, prazos e seus respectivos responsáveis pela execução das ações 

estratégicas. 



A proposta de intervenção apresentada no plano operativo, conforme 

quadro 01 abaixo, para a situação-problema é os saberes e práticas do 

enfermeiro na amamentação exclusiva até os seis meses de vida da criança. 

 A viabilidade dessa proposta está diretamente relacionada ao 

cumprimento do plano de ações, principalmente em relação ao envolvimento do 

profissional enfermeiro frente a amamentação exclusiva até os 06 meses de vida 

da criança.  

 

Quadro 01: PLANO OPERATIVO – Planilha de Intervenção. 

Situação 
problema 

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

SABERES E 
PRÁTICAS DO 
ENFERMEIRO 

NA 
AMAMENTAÇÃO 
EXCLUSIVA ATÉ 
OS SEIS MESES 

DE VIDA DA 
CRIANÇA 

Capacitar os 
profissionais 
sobre a prática de 
enfermagem em 
relação a 
amamentação 
exclusiva;  

Fortalecer as 
ações e 
estratégias para 
que se promova a 
amamentação 
exclusiva  até os 
06 meses de vida  

Prazo: 30 dias  

 

 

Realizar 
palestras com a 
equipe de 
enfermagem 
para que se 
fortaleça as 
ações de 
promoção do 
aleitamento 
materno 
exclusivo até os 
06 meses de 
vida. 

 

Equipe de 
Enfermagem do 
Módulo 28 (Boa 
Esperança) com a pós 
graduanda 
responsável.  

SABERES E 
PRÁTICAS DO 
ENFERMEIRO 

NA 
AMAMENTAÇÃO 
EXCLUSIVA ATÉ 
OS SEIS MESES 

DE VIDA DA 
CRIANÇA 

Identificar as 
grávidas e 
puérperas da 
comunidade.  

Fortalecer as 
ações e 
estratégias para 
que se promova a 
amamentação 
exclusiva  até os 
06 meses de vida  

Prazo: 30 dias  

Realizar junto 
com a equipe de 
enfermagem 
roda de 
conversa com 
as gestantes 
durante consulta 
de Pré Natal.  

Equipe de 
Enfermagem do 
Módulo 28 (Boa 
Esperança) com a pós 
graduanda 
responsável.  

SABERES E 
PRÁTICAS DO 
ENFERMEIRO 

NA 
AMAMENTAÇÃO 
EXCLUSIVA ATÉ 

Realizar ações 
junto à 
comunidade 
(grávidas e 
puérperas) para 
sensibilizar sobre 

Fortalecer as 
ações e 
estratégias para 
que se promova a 
amamentação 

Realizar junto 
com a equipe de 
enfermagem 
roda de 
conversa. 

Equipe de 
Enfermagem do 
Módulo 28 (Boa 
Esperança) com a pós 



OS SEIS MESES 
DE VIDA DA 
CRIANÇA 

a amamentação 
exclusiva. 

 
 

exclusiva  até os 
06 meses de vida  

Prazo: 30 dias  

graduanda 
responsável.  

 
 
CONCLUSÃO 
 
A partir de um diagnóstico situacional, realizado pela autora durante o Curso de 

Especialização em Saúde da Família e da Comunidade, foi identificado situação-

problema  de saúde na população adscrita na Equipe de Saúde da Família Boa 

Esperança- Módulo 28, onde esse assunto é de acompanhamento adequado 

sobre aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida da 

criança.  

 A partir da identificação dessa situação-problema, é proposto um plano de 

intervenção para melhoria no processo de trabalho para melhor 

acompanhamento e orientação sobre aleitamento materno exclusivo até os 06 

meses de vida da criança no Pré Natal e Puerpério pelo profissional enfermeiro: 

Capacitar os profissionais sobre a prática de enfermagem em relação a 

amamentação exclusiva; Identificar as grávidas e puérperas da comunidade; 

Realizar ações junto à comunidade (grávidas e puérperas) para sensibilizar 

sobre a amamentação exclusiva; Fortalecer as ações e estratégias para que se 

promova a amamentação exclusiva até os 06 meses de vida da criança. Essas 

ações devem ser simultâneas e conta, como fator de viabilidade, a adesão do 

gestor e profissional enfermeiro.  

 Portanto a partir destes resultados sugere-se que os profissionais 

enfermeiros promovam uma ampla divulgação sobre a importância do 

aleitamento materno exclusivo até os 06 meses de vida da criança. Faz-se 

necessário ainda que esses profissionais ofereçam condições para os pais apoio 

e orientações para que não ocorra o desmame precoce,  

Além disso, os profissionais enfermeiros que trabalham na atenção básica 

devem ser capacitados para uma assistência humanizada que atenda a essas 

necessidades das mães e dos parceiros e da criança voltando-se para um 



cuidado que os considere de forma holística, envolvendo os pais no cuidado, 

esclarecendo dúvidas, enfim, dando-lhes o apoio que se fizer necessário. 
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