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1 INTRODUÇAO 
 
1.2 Identificar e apresentar o problema 

 
A forma mais segura, eficaz e completa de atingir crescimento e 

desenvolvimento de um bebê até o sexto mês é garantir o aleitamento materno 
exclusivo (AME). Além disso, estimula o vínculo mãe-bebê, considerado de 
extrema importância para a saúde materna e da criança. (1,2) 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a amamentação 
exclusiva e em livre demanda até os seis meses de idade. A partir desta data 
recomenda-se que a criança comece a receber outros alimentos, mas que 
mantenha a amamentação até os 24 meses ou mais, acrescida de outras 
fontes nutricionais. Junto, ao leite materno e os alimentos complementares são 
fundamentais para o crescimento e desenvolvimento ótimos da criança. (3,4) 

O leite materno é considerado como o alimento ideal para o recém-
nascido, já que é seguro, gratuito e se encontra pronto para consumo; contém 
anticorpos que protegem as crianças de doenças comuns. (5,6) 

O AME não é um comportamento totalmente instintivo; existe um 
importante componente cultural transmitido de geração em geração, que perde 
relevância com o passar dos anos, cedendo espaço para o uso de fórmulas 
infantis. (7) 

Os benefícios da AME, tanto para o recém-nascido como para a mãe, 
têm sido evidenciados em múltiplos estudos; no entanto, esta informação não 
tem contribuído para o incremento do número de mulheres que oferecem esta 
forma de alimentação de maneira exclusiva a seus bebês por seis meses. Este 
problema é mais evidente ao falar de mães adolescentes, quem são 
susceptíveis à influência social, a seu nível de conhecimentos e à qualidade da 
atenção dos serviços de saúde, que podem determinar a decisão de dar, ou 
não, leite materno a seus filhos. (7) 
        Para pôr em contexto esta situação deve ser assinalado que a nível 
mundial se estima que somente 34.8% de crianças recebem AME durante os 
primeiros 6 meses de vida; a maioria recebe algum outro tipo de alimento ou 
líquido nos primeiros meses.(8)  
       Dados obtidos de 64 países indicam que a situação está melhorando. 
Entre 1996 e 2006, a taxa de AME durante os primeiros seis meses de vida 
incrementou-se de 33% a 37%. Especificamente para Latinoamérica e o 
Caraíbas, excluindo Brasil e México, a percentagem de crianças com AME 
incrementou-se de 30% (1996) a 45% (2006). (8) 
      Por isso, instituições como o Fundo Nacional das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) e a OMS promovem diversas ações para fomentar o apoio e 
a orientação às mães, com o fim de assegurar a AME pelos primeiros seis 
meses de vida e prevenir doenças e mortes nos menores de cinco anos de 
idade. (7) 

 
1.2 Justificar a intervenção 

 
A capacitação das adolescentes grávidas em AME nos primeiros meses 

de vida faz-se necessário, com base na sensibilização a respeito dos 
benefícios da amamentação, conseguindo-se assim a prevenção de diversas 
doenças em lactentes, propondo uma campanha que promova sua prática 
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exclusiva por seis meses, com o uso de componentes educativos e o reforço 
da rede de apoio. (9) 

Assim, o desempenho dos profissionais de saúde na promoção do 
aleitamento materno é considerado elemento básico para o sucesso dá 
amamentação, sendo necessária a discussão sobre as demandas de 
assistência a adolescentes e a prática realizada por tais atores. (9)  

Considerando que o preparo para amamentação é fundamental durante 
o pré-natal, os profissionais de saúde devem orientar as adolescentes em 
relação à importância do AME e desmistificar determinados tabus existentes. 
(9).  

O incentivo ao aleitamento materno deve fazer parte do objetivo maior 
que consiste no esforço da autoestima da adolescente e da sua capacidade 
física e emocional par cuidar do filho e amamentar. (6-9) 

Promover o aleitamento materno significa criar valores e 
comportamentos culturais favoráveis para que este possa ser assumido como 
norma, fato que depende, também, das políticas nacionais e recomendações 
de serviços sociais e de saúde. (10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

2 OBJETIVOS 
 
2.1 Geral 

Propor estratégias para melhorar a adesão ao aleitamento materno 
exclusivo em adolescentes. 

 
2.2 Específicos  

Identificar o perfil sociodemográfico das gestantes. 
Identificar as barreiras ao aleitamento materno exclusivo.  
Realizar intervenção educativa para adolescentes grávidas para 

aumentar a adesão ao aleitamento materno exclusivo. 
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3 REVISAO BIBLIOGRÁFICA  
 
Gravidez na adolescência  
 

A UNICEF define como aquela gravidez que acontece em mulheres de 
entre 13 e 19 anos de idade, ou bem aquela que se acontece em mulheres que 
ainda não atingem a maioridade legal. Devido às repercussões que tem sobre 
a saúde, o estado psicossocial da mãe e o produto e, particularmente, sobre o 
projeto de vida das jovens é considerado pela OMS como uma gravidez de 
risco. (11,12)  

O curso da gravidez em adolescentes depende não só das 
características biológicas e psicológicas, senão também das influências 
exercidas pela família e os grupos de amigos. (13)  

Em particular, a adolescente leva um ônus emocional muito forte ao 
cruzar por esta etapa, e para compreender melhor o contexto sobre o qual 
giram suas atitudes descreveremos brevemente suas principais características 
psicossociais.(13) 
 
Perfil da futura mãe adolescente  
 

Particularmente para a adolescente, este período determina como a 
menina entra na condição de mulher e se adapta a ela; é um tempo de 
conciliação com seu corpo, e também com seu papel social. A adolescência 
saudável lhe permitirá atingir a idade adulta sentindo-se sã, segura e facultada 
para expressar suas opiniões e atuar segundo sua própria decisão. (14)  

A gravidez a qualquer idade é um evento psicossocial sumamente 
importante, quando não é planejado e não desejado gera temores e situações 
difíceis de enfrentar. (15,16) 

Um sistema de saúde adequado deve contar com pessoal capacitado 
para manejar esta situação de forma adequada, além de responder a suas 
necessidades de saúde. (17) Neste ponto, está a importância de conhecer os 
amplos benefícios da AME na saúde do novo ser humano e a nova mãe, para 
promovê-los adequadamente e dar a correta orientação. 
 
Aleitamento materno exclusivo e seus benefícios 
 

A importância do AME tem sido amplamente divulgada e documentada 
em diversas publicações. Muitas são as vantagens do AME para a saúde da 
criança e da mãe, como também para a família e a sociedade, uma vez que as 
crianças são amamentadas são menos doentes, há menor despesa familiar e 
dos órgãos públicos com interações e medicamentos. (18) 

LM é a maneira natural de prover aos bebês os nutrimentos necessários 
para seu desenvolvimento, crescimento e saúde ótima. É um alimento seguro, 
pronto para consumir-se, com anticorpos que protegem as crianças de doenças 
comuns, como infecções respiratórias, gastrointestinais e de doenças crônicas 
como cardiopatias isquêmicas, ateroscleroses e diabetes entre outras. (19-22) 

Idealmente, a alimentação ao seio materno deve ser exclusiva (incluindo 
unicamente leite materno extraída do peito, sem nenhum outro tipo de alimento 
ou bebida, a não ser que sejam soluções reidratantes, vitaminas ou xaropes), 
começando durante a primeira hora a partir do nascimento, deve ser a livre 
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demanda enquanto o bebê consuma-a de dia e de noite, e as mamadeiras 
devem ser evitadas. (23,24) 

Assim mesmo, é parte integral do processo reprodutivo com importantes 
envolvimentos para a saúde das mães ao reduzir o risco de câncer de ovário e 
de mama, e diminuir a probabilidade de apresentar obesidade em anos 
posteriores. (25,26) 

Por isso, a OMS e a UNICEF recomendam a alimentação exclusiva ao 
seio materno até os seis meses de idade, a complementando posteriormente 
com alimentos até os dois anos de idade. No entanto, a fórmula láctea cobra 
força, sem ter os mesmos benefícios. (8). 
 
Determinantes para a prática do AME em mães adolescentes  
 

A identificação de determinantes na prática do AME ajuda a desenhar 
intervenções focalizadas que realmente promovam sua prática de maneira 
eficiente.  

São fatores que podem influenciar no AME: adolescentes pertencentes a 
grupos menos favorecidos (com menores rendimentos, educação e 
oportunidades) têm menos informação disponível para tomar uma decisão em 
relação com ao AM (27,28), aprovação de AME por parte de familiares e 
amigos (15,27), estilos de vida e costumes favoráveis (29), o estado nutricional 
da mãe (29) e o apoio do pessoal de saúde para iniciar o AM imediatamente e 
receber a informação oportuna. (30,31) 

É importante considerar que se a socialização e modelagem são 
elementos importantes para promover atitudes positivas, que as adolescentes 
tenham uma exposição a essas imagens positivas na família é vital. (28)  

Ademais, sabe-se que os programas educativos podem beneficiar a 
prática ao se focar em fazer evidentes os benefícios do AM. 
 
Promoção do aleitamento materno  
 

A educação pré-natal em AM propôs-se como uma estratégia útil para 
reduzir os problemas relacionados com a falta de apego, dano aos mamilos, 
confusão e dor ao iniciar o aleitamento. No entanto, a educação por si sozinha 
não é suficiente para assegurar que uma mulher inicie o AM e em alguns casos 
não se sabe a ciência verdadeira se se deve à estratégia educativa ou à 
predisposição da mãe para o AM. (32) 

De maneira resumida, as intervenções exitosas costumam compor-se 
dos seguintes aspectos: intervenção de maneira intermitente, educação 
perinatal e apoio de pares e profissionais de saúde. As estratégias baseadas 
na modificação do comportamento, incrementando a frequência e duração do 
AM, podem favorecer a produção de leite de maneira indireta, bem como 
reduzir a introdução de fórmulas lácteas. (32) 
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4 METODOLOGIA 
 

O projeto de intervenção educativo foi uma atividade organizada para 
trabalhar sobre os problemas identificados, tendo como função transformar 
uma ideia em ação, com o objetivo de incentivar o aleitamento materno 
exclusivo em crianças de zero a seis meses de idade, através do melhor 
acesso e garantia de qualidade no atendimento de gravidas com ênfase nas 
adolescentes. 
 
4.1 Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção 

Gestantes adolescentes, residentes na área de abrangência da Unidade 
de Saúde da Família Gabriel Mesquita, que serão convidadas por agentes de 
saúde que prestam serviço no centro.   
 
4.2 Cenários da intervenção 

Na área de abrangência da Unidade de Saúde da Família Gabriel 
Mesquita, situada no município Vargem Grande do Sul, no nordeste do estado 
de São Paulo. 

Possui população de 7.418 habitantes, sendo que 334 destas são 
crianças de zero a dois anos, 45 crianças menores de seis meses com 51,1% 
com AME e 87 crianças de 6 a 12 meses, com aleitamento complementar e 
destas 202 maiores de um ano de idade.  

No que se refere ao monitoramento das taxas de gravidez, a maior 
quantidade de gestações de alto risco observa-se no grupo de adolescentes 
dentre 15 a 19 anos de idade (n=33). Do total de mulheres deste grupo de 
idade, que se atendem neste centro de saúde (n=264), 11.3% estiveram 
grávidas em 2014. 

 
4.3 Estratégias de ações 

Formada por uma primeira etapa, onde se dará:  
 Explicação a todos os membros sobre o projeto de intervenção, 

objetivos do mesmo e a importância da participação. 
 

Na segunda etapa:  
 Aplicação de questionário semiestruturado, pelos agentes comunitários 

de saúde, com preguntas fechadas e abertas com o objetivo de: 
 Identificar os conhecimentos, atitudes e práticas em relação ao 

AM nas adolescentes grávidas. 
 

Na última etapa onde se dará: 
 Orientação oportuna das mães adolescentes sobre os benefícios da 

AME para seus filhos e para elas mesmas. 
 Avaliação e orientação, sobre amamentação mãe/bebe, posição, pega 

correta, com crianças fundamentalmente até seis meses de idade.  
 Orientação que permita diminuir a percepção das principais barreiras 

sobre amamentação materna. 
 
As estratégias exitosas para promover a AME contemplam diversos 

fatores: 
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 Tempo: sabendo que as mulheres tomam decisão de amamentar 
desde antes de dar a luz, grande parte das intervenções é 
realizada na etapa pré-natal. 

 Apoio de familiares e profissionais da saúde. 
 Educação: educação pré-natal na amamentação se a proposto 

como uma estratégia útil para reduzir os problemas relacionados 
com a falta de apego, dano aos mamilos, confusão e dor ao 
iniciar o aleitamento.  

 
As táticas baseadas na modificação do comportamento serão aplicadas 

em consultas, visitas domiciliares, mediante grupos educativos, cartazes e 
orientação individual, incrementando assim a frequência e duração da 
amamentação materna, o que pode favorecer a produção de leite de maneira 
indireta, do mesmo modo reduzir a introdução de formula láctea. (32) 
 
4.4 Avaliação e monitoramento 

A proposta da avaliação e monitoramento consiste em aplicar um novo 
questionário as adolescentes grávidas pelos agentes comunitários de saúde 
nas visitas domiciliares para conhecer tipo de amamentação oferecida no 
momento às crianças, logo em cada reunião de equipe será discutido a 
aplicação do projeto verificando os principais resultados, coletando de modo 
sistemático as informações sobre as ações, as características e os resultados 
do projeto, e a identificação, esclarecimento e aplicação de critérios.  

Dando seguimento dos resultados, aplicação de atividades de 
promoção, planejamento e melhorias do projeto com o qual se poderá 
determinar de maneira constante e efetiva o desenvolvimento tanto das 
pessoas envolvidas no projeto como o objetivo mesmo. 
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5 RESULTADOS ESPERADOS 
Este projeto promoverá benefícios na saúde atribuídos ao AME. Nossa 

postura de posicionamento é a seguinte: “Queremos que as adolescentes 
grávidas de Vargem Grande do Sul vejam o AME por 6 meses como a melhor 
forma de nutrir a seu bebê e cuidar das doenças, criando um forte laço mãe- 
filho, e que se considere a esta prática como mais importante e benéfico que o 
leite materno e outros líquidos.” 

A vantagem deste tipo de estudo é que permite conhecer o contexto, 
identificando os fatores sociais e culturais que originam os conhecimentos, as 
atitudes e as práticas que se relacionam com diversas situações de saúde e 
doença. Assim mesmo, podem ser identificados lacunas em crenças culturais e 
padrões de comportamento que facilitem ou impossibilitem o entendimento e 
posta em prática de medidas de prevenção de doenças.  
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6 CRONOGRAMA 
 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Elaboração do Projeto x     

Aprovação do Projeto x     

Estudo do referencial teórico / 
Revisão bibliográfica 

x x x   

Coleta de dados    x  

Discussão e Análise dos 
Resultados 

   x  

Revisão final e digitação    x  

Entrega do trabalho final     x 

Socialização do trabalho     x 
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