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1. Introdução 

 

Estudos científicos têm mostrado a importância do aleitamento materno para a 
saúde materno-infantil e para o espaçamento das gestações. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a prática da amamentação atualmente 



salva a vida de 6 milhões de crianças a cada ano, prevenindo diarréia e 
infecções respiratórias agudas e sendo responsável por cerca de um terço da 
diminuição da fertilidade observada nas últimas décadas1. 

 
Estudo realizado em 2010 constatou que o aleitamento materno é a estratégia 
que mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e 
psíquica da criança. Estima-se que a amamentação tem o potencial de 
reduzirem 13% as mortes em crianças menores de cinco anos, assim como em 
19 a 22% as mortes neonatais2. 

 
O leite materno é o primeiro alimento natural para as crianças. Fornece toda a 
energia e os nutrientes que a criança precisa nos primeiros meses de vida e 
continua a cobrir metade ou mais das necessidades nutricionais da criança de 
6 a 12 meses e até um terço durante o segundo ano de vida. Promove o 
desenvolvimento sensorial e cognitivo, sendo a mais sábia estratégia natural de 
vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, 
econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil3. 

 
Para que as mães iniciem e mantenham a amamentação exclusiva por seis 
meses, a OMS e o UNICEF recomendam: 

• Que o aleitamento materno seja iniciado na primeira hora de vida; 

• A criança deve receber somente leite materno e nenhum outro alimento 
ou bebida, nem mesmo água; 

• Que o aleitamento materno é feito sob demanda, ou seja, quantas vezes 
a criança quiser, dia e noite; 

• Mamadeiras, bicos e chupetas não devem ser usados3. 

 
Apesar de todas as evidências científicas provando a superioridade do 
aleitamento materno sobre outras formas de alimentar a criança pequena, a 
maioria das crianças brasileiras não é amamentada por dois anos ou mais e 
não recebe leite materno exclusivo nos primeiros seis meses, como recomenda 
a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde4. 

 
O crescente reconhecimento da adequação do leite materno às necessidades 
nutricionais de recém-nascidos e lactentes, tendo em vista a obtenção de um 
padrão de crescimento e desenvolvimento harmônico destas crianças, 
associados a sua provável influência sobre a qualidade de vida futura de cada 
indivíduo, fortalecem a necessidade de promoção dessa prática pelos 
profissionais de saúde. Deve ainda se considerar que o aleitamento materno 
tem impacto positivo na diminuição da ocorrência de doenças, como as 
cardiovasculares, diabetes mellito tipo 2, hipertensão arterial, doenças 
alérgicas e os desvios nutricionais representados pelo sobrepeso e obesidade5. 



 
Com base nessas constatações, a manutenção do aleitamento materno tem 
sido reconhecida como um dos componentes fundamentais dos programas de 
promoção à saúde da criança. Por outro lado, a elaboração destes programas 
e sua maior efetividade dependem do conhecimento e controle dos fatores de 
risco mais freqüentes para o desmame em cada grupo populacional ou 
região6.  

Dentre os fatores maternos de desmame mais estudados estão: menor idade, 
nível socioeconômico e de educação, experiência anterior sem aleitamento 
materno, falta de suporte e incentivo por parte dos profissionais de saúde e 
cultura local, tabagismo e trabalho fora de casa, dentre outros6,7,8,9,10. Em 
relação aos fatores associados ao recém-nascido, têm sido avaliados mais 
freqüentemente: ser produto de gestação múltipla ou primeiro filho e/ou 
prematuro, nascimento por parto cesariano e uso de chupeta6,11,12.  

A manutenção do aleitamento materno nos primeiros anos de vida tem sido 
muito enfatizada nos programas e recomendações de órgãos públicos de 
saúde e pelas diversas sociedades científicas relacionadas à saúde da criança 
nos diversos países. Apesar dos comprovados benefícios do aleitamento, 
programas governamentais no Brasil não conseguem atingir as 
recomendações da OMS. A análise de dados das décadas de 70 e 80 mostrou 
que sua duração mediana, que era de 2,5 meses em 1975, passou para 5,5 
meses em 198913,14.   

Segundo o IBGE de 2014, Hortolândia é um município localizado na região 
metropolitana de Campinas, com uma população de 212.527 habitantes. A 
Unidade de Saúde da Família (USF) Parque do Horto tem um total de 15.000 
habitantes distribuídos em cinco equipes de saúde da família. As crianças 
menores de seis meses somam um total de 40, sendo que 33 são 
amamentadas representando um 82.5%,delas são exclusivamente 
amamentadas somente 10 crianças que corresponde  25%.  

 
É uma realidade a importância da amamentação para mães e crianças, por 
isso a necessidade da promoção do aleitamento materno está relacionada com 
programas educacionais de diversas naturezas e observar a valorização dos 
hábitos culturais ligados a esta prática. Dentre as diversas atividades 
desenvolvidas atualmente pela USF podemos destacar consultas de 
puericultura, grupos de gestantes e crianças, visitas domiciliares,educação em 
saúde, educação continuada e outras.  

Considerando-se a literatura atual sobre a importância do aleitamento materno 
e suas vantagens para a criança, a mãe e a sociedade, nos encorajam a 
realizar um estudo a fim de identificar e avaliar os fatores associados ao 
desmame precoce em bebês cadastrados na unidade de saúde da família 
Parque do Horto, para que as práticas de promoção ao aleitamento materno 
sejam mais efetivas.    

2. Objetivos 

2.1 Geral 



- Diminuir os percentuais de desmame precoce em bebês menores de 6 meses 

cadastrados na Unidade de Saúde da Família Parque do Horto, 

Hortolândia/SP. 

2.2 Específicos 

-Avaliar os fatores de risco associados ao desmame precoce em crianças 

menores de 6 meses cadastradas na USF; 

- Desenvolver a promoção ao aleitamento materno a partir dos fatores de 

desmame precoce identificados; 

- Orientar os benefícios da amamentação exclusiva por seis meses para mãe e 

filho. 

- Incluir os pais, avós e familiares nas orientações sobre aleitamento materno. 

 
3. Metodologia 

3.1 Cenário do estudo 
 
A Unidade de Saúde da Família Parque do Horto, Hortolândia/SP. 
 
3.2 Sujeitos da intervenção 
 
Mães, pais e/ou familiares de crianças menores de 6 meses da aera adscrita a 
USF. 
 
3.3 Estratégias e ações 
 

A intervenção ocorrerá em quatro etapas. 

Etapa 1 

Identificação da população de crianças menores de 6 meses  por meio de uma 

ficha onde os dados necessários serão colhidos em entrevista. 

Etapa 2 

 Os pacientes selecionados serão convocados a unidade prévio consentimento 

informado para descrição rápida e objetiva da importância do projeto de 

intervenção 

Etapa 3  



Implementação do projeto de intervenção educativa nos pacientes identificados 

a traves de reuniões semanais, na unidade de saúde, com toda a equipe da 

Estratégia da Saúde da Família, as mães das crianças e familiares nas quais 

serão discutidas  as vantagens da amamentação. 

Etapa 4 

Avaliar e mostrar o nível de conhecimento após a intervenção educativa. 

 

3.4 Avaliação e Monitoramento 
 
O desenvolvimento do projeto é dinâmico e estará sujeito a intervenções, 

durante as reuniões, as mães e familiares serão estimuladas para participarem 

ativamente, relatando suas experiências vividas com o grupo, indagando 

aspectos positivos e negativos, que permitirá também a avaliação constante. 

Será avaliado se após a intervenção o número de crianças amamentadas será 

superior. 

 

4. Resultados esperados 

Através deste projeto de intervenção a equipe de Parque Do Horto espera 

melhorar o nível de conhecimento sobre a importância e vantagem  do 

aleitamento materno exclusivo em bebês menores de 6 meses e diminuir os 

percentuais de desmame precoce nesta unidade, conscientizando as mães, 

crianças, família e sociedade dos benefícios dessa prática. 

 

 

 

 

 

5. Cronograma 

Atividades Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Elaboração 

do projeto 

X X      

Aprovação 

do projeto 

  X  

 

   

Estudo da X X X X X X X 



Literatura 

Coleta de 

dados  

 

 

 X X   

X 

 

Discussão     X   

Revisão 

Final e 

Digitação 

      

X 

 

Socialização 

do trabalho 

       

X 
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