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Introdução

Contextualização do Problema

Nos primeiros seis meses de vida da criança o aleitamento materno exclusivo e um fator importante para
desenvolvimento psíquico, neurológico e físico da criança, além de proteção contra câncer de colo de útero,
adequada involução uterina, oferece proteção anticoncepcional para as mães e cria um importante vinculo
afetivo inesquecível para a vida da criança, mesmo assim protegendo a criança contra enfermidades
respiratórias e digestivas.

 O abandono precoce deste processo de amamentação que acontece na maioria das crianças da área de
abrangência onde trabalho, que pertence a Equipe de Saúde 3, observa se que, de um total de 53 crianças
menores de um ano 44 deles abandonarão o aleitamento exclusivo antes dos seis meses e deles somente 07
permaneceram com aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. Será motivação para a
conformação do projeto de intervenção, destinado a organizar um grupo educativo para oferecer saberes e
conhecimentos sobre a vital importância do aleitamento materno.

Exemplo da Literatura sobre o Problema: 

A Organização Mundial Da Saúde (OMS) 2015, preconiza o aleitamento materno exclusivo até seis meses de
vida da criança. A década de 80 foi marcada pela criação do Programa Nacional de Incentivo ao aleitamento
materno , na década de 90, são grandes as mudanças no cenário da amamentação, com o lançamento da
Iniciativa Hospital Amigo da Criança (GUINSBURG, 2009). Nas ultimas década aconteceram avanços
importantes para a prática do aleitamento materno, no Brasil, apesar disso, não conseguiu atingir a
recomendação da OMS (NASCIMENTO; PACHECO, LEONE, 2009).

Em 1996, segundo a pesquisa nacional sobre Demografia em Saúde, estudo realizado no Brasil, a
prevalência da amamentação ate seis meses foi de 51% em estudo realizado com 1057 crianças menores de
seis meses no Município do Rio de Janeiro, os resultados apontaram para uma introdução precoce de leite
não materno entre as mães com menos de 8 anos de estudo (WENSEL; BUONGERMINO, 2011).  O leite
humano oferece os nutrientes de que a criança precisa para iniciar uma vida saudável, sendo essencial para o
lactente ate o sexto mês de vida, como alimento exclusivo, representando a forma natural de alimentar a
criança, propiciando crescimento e desenvolvimento adequados (BRASIL, 2013).

O leite materno é rico em minerais, gorduras, vitaminas, enzimas e imunoglobulinas, ajuda a combater
desnutrição, diarreia e pneumonia, no primeiro semestre e essencial e insubstituível para a nutrição
(WENSEL; BUONGERMINO, 2011). A promoção da amamentação na gestação tem impacto positivo nas
prevalências de aleitamento materno, em especialmente entre as primíparas, porém, resulta importante o
projeto de intervenção, para criar mudanças na qualidade de vida das crianças, das mães, e até das famílias
envolvidas em tão decisiva etapa da vida desses pequenos seres, sendo preparados para um futuro melhor.

Justificativa

Estudos realizados no Brasil e no mundo, mostram que a amamentação ajuda a prevenir tanto desnutrição
como obesidade, além de diarreias e infecções respiratórias, que são causas importantes de mortalidade
infantil.



Objetivos

Objetivo geral

Criar ações educativas sobre a importância do aleitamento materno para as mães da USF Parque Suburbano
Município Itapevi 2016. 

Objetivos Específicos

 ● Organizar um grupo educacional sobre importância do aleitamento materno para as crianças, criando
consciência sobre causas frequentes do abandono antes de completar seis meses de vida.

Método

Local

Unidade  Suburbano, Itapevi, São Paulo.

Público-alvo

 O projeto de intervenção envolve mães de crianças menores de um ano, cadastradas pela Equipe de Saúde
Nº 3, da USF Parque Suburbano, e uma equipe formada para a intervenção.

Pacientes participantes

 A população abrangente e constituísse por 53 mães de crianças menores de um ano.

 A equipe envolvida no estudo é composta  pelo Medico, Enfermeira, Agentes comunitários,  NASF, auxiliar
de enfermagem e odontologista e farmacêutico.

Contextos da Intervenção

Foi chamativo o incremento de mães que abandonaram o aleitamento materno antes dos 6 meses de idade, o
que foi encontrado nas avaliações feitas na USF. As mãe tinham conhecimento inadequado sobre a
importância sobre o ato de amamentação nos primeiros 6 meses.

Estratégias e ações

Etapa 1: Na etapa inicial será preciso identificar o grupo de mães cadastradas na USF, que estão  aleitando,
para dirigir as ações preventivas e evitar o abandono  do aleitamento materno exclusivo antes dos 6 meses.

Etapa 2: As mães a serem selecionadas, serão convocadas para Reuniões programadas na USF, para uma
orientação rápida, precisa e dinâmica do objetivo e importância do Projeto de Intervenção e convocar pra 
participação no grupo educativo.

Etapa 3: Serão agendadas consultas para mães de crianças menores de um ano, das 53 mães cadastradas pela
equipe com o objetivo de  proporcionar conhecimento sobre a importância do leite materno, além de orientar 
as causas mais frequentes do abandono precoce.

Etapa 4: Serão convocadas na USF, onde o grupo será chamado com o seguinte titulo: "Aleitamento materno,
melhor qualidade de vida para criança", onde serão discutidos temas que tem a ver com as vantagens e
técnica correta do aleitamento materno.........

Avaliação e monitoramento

O grupo de mães serão orientadas a comparecerem durante a intervenção sobre suas experiências acerca do
aleitamento, além do vinculo afetivo filho e mãe, desenvolvimento, psicológico, neurológico das crianças
alimentadas com o leite materno exclusivo ate seis meses, importância do leite materno, técnica certa e
vantagens, para amamentar e assim fazer uma avaliação constante da efetividade do projeto pela equipe de
saúde da USF.



Resultados esperados

Por meio do trabalho ativo, persistente e continuo da equipe, as integrantes do grupo Aleitamento materno,
melhor qualidades de vida conseguiram conhecimento suficiente sobre quais são as vantagens do aleitamento
materno, tanto para crianças como para mães, a técnica certa do aleitamento, além das causas mais
frequentes do abandono precoce do mesmo.
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