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            Existe um grande esforço da equipe de saúde  na conscientização das mães a manter o aleitamento exclusivo até o
sexto mês de vida da criança. Porém, percebemos que há um grande número de desmame antes do quarto mês. De
acordo com o Manual do Ministério da Saúde (BRASIL, 1986), conceitua-se desmame a introdução de qualquer outro tipo
de alimento além do leite materno. São diversos motivos, como desconhecimento dos benefícios do aleitamento materno,
recusa, cansaço, introdução de mamadeira. Porém, nota-se que um dos principais motivos é o retorno ao trabalho. Na
sociedade atual, percebemos que, uma grande parte das mulheres, são principal fonte de renda ou complementar do
sustento da família.

             O leite materno é considerado o alimento mais completo e nutritivo para o bebe. Segundo as recomendações da
Organização mundial de saúde, em associação com a UNICEF, crianças devem receber aleitamento materno
exclusivo até aos 6 meses de idade.

           

Segundo Silva e Davim (2012),”na literatura pertinente encontraram-se referências de que as mulheres consideram o
trabalho e continuação do Aleitamento Materno como práticas incompatíveis. Aliado a esse fator a falta de informação
quanto aos direitos e deveres após retorno ao trabalho, carência de suporte oferecido pela empresa, influência familiar, falta
de acompanhamento e apoio dos profissionais da saúde quanto às questões relativas à amamentação.”  

          Por diversas vezes, no acompanhamento e na realização do Pré Natal  na consulta puerperal, percebemos a
angústia de algumas mães, a dificuldade de manter o aleitamento Materno tendo como causa o retorno ao trabalho, a falta
de conhecimento sobre a amamentação, os mitos referentes a produção de leite ( leite fraco), a pega correta durante a
amamentação e o desmame frente ao aparecimento de fissuras mamilares, causando uma série de  dificuldades
enfrentadas nesse período. Esses fatores, vem aumentando consideravelmente a introdução de alimentos complementares
antes do período indicado. 

         Analisando a realidade e o grande índice de desmame precoce, o presente projeto visa realizar ações em
saúde para orientação e esclarecimento de dúvidas das lactentes, dando as mesmas emponderamento e apoio nos
cuidados ao seu filho, e fornecendo a elas conhecimento dos seus direitos como mulher, mãe e trabalhadora.

            

Objetivos:

Objetivo Geral: Intensificar as ações educativas dos profissionais da saúde frente ao desmame precoce relacionado a
diversos fatores, como o retorno ao trabalho.

Objetivos específicos:

1. Realizar grupos educativos voltados a questões acerca da amamentação e armazenamento

2. Abordar e acompanhar as gestantes durante o Pré Natal, abordando e preparando a mãe para o aleitamento.

3. Orientar as puérperas quanto aos seus direitos trabalhistas

 

Justificativa

Diante do exposto, esse estudo é relevante tendo em vista alto percentual de mulheres que realizam o desmame precoce.

 

Métodos:

Local:  UBS Lia Buarque de Macedo Gasparini, no Municipio de Osasco - São Paulo

Público Alvo: Gestantes em acompanhamento de PN, puérperas e mães que amamentam crianças menores de 6 meses de
idade, cadastradas na UBS.

Ações

1 - Identificar mitos,preconceitos e dificuldades da paciente, frente a amamentação, durante a realização do Pré Natal.



2 - Realizar palestras, com rodas de conversas dismistificando mitos, preconceitos e dificuldades frente a amamentação

3 - Realizar cursos de orientação de Pré Natal dentro do Primeiro, Segundo e Terceiro trimestre da gestação, abordando os
benefícios do aleitamento exclusivo tanto para o bebê quanto para a mãe

4 - Identificar as mãe que irão retornar ao trabalho, antes do 6 mes de vida do bebê, orientar sobre as leis e direitos
trabalhistas, ordenha e armazenamento do leite materno, para garantir a amamentação.

Avaliação e Monitoramento: Realizar Visitas domiciliares, consultas de puericultura periódicas, garantindo que as
informações e orientações estão sendo absorvidas e a amamentação esta sendo mantida exclusivamente. Aplicar um
questionário para que seja feito um levantamento das Gestantes e Puéperas do período em que foram realizados as ações
propostas e identificar quantas crianças foram amamentadas exclusivamente até o sexto mês.

 

Resultados Esperados

Com a implantação desse projeto de Intervenção esperamos reduzir consideravelmente o desmame precoce, aumentar o
conhecimento dos benefícios da amamentação exclusiva até o sexto mês, garantindo um alimento necessário para o
crescimento saudável dessas crianças. Orientar as mães que trabalham sobre seus direitos frente a empresa e ensinar a
manter a amamentação, realizando a ordenha e armazenamento correto desse leite.
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Parabéns pelo trabalho. Vamos ao poster.
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