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RESUMO 

A baixa aderência ao aleitamento materno exclusivo (AME) ainda constitui um problema de 

saúde pública no Brasil, podendo sofrer influência de diversos fatores, como história familiar, 

estado emocional da nutriz, conceitos equivocados sobre o tema ou até mesmo dificuldade 

durante a execução a técnica de amamentação. Neste contexto, motivados a promover a saúde 

local e melhorar os indicies do AME na sua comunidade, a Equipe de saúde da família cria este 

projeto com o objetivo de fortalecer as ações relativas ao AME entre os lactentes nos primeiros 

seis meses de vida e o aleitamento como forma complementar após esse período. Foi realizado 

um plano de intervenção que visava captar gestantes e puérperas cadastradas na unidade de 

saúde Antônia Alves do Nascimento, localizado na zona rural do município de Mombaça-Ce e 

elaboradas estratégias para abordar os conhecimentos acerca do aleitamento materno, 

desmitificar conceitos equivocados acerca do assunto e conscientizar a população sobre da 

importância do tema. Foram selecionadas 65 pacientes para o estudo, porem fizeram parte do 

projeto o total de 53 pacientes, com faixa etária de 13 a 42 anos, que foram acompanhadas de 

janeiro de 2016 a outubro de 2016. Após as estratégias realizadas neste período foi possível 

sanar a grande maioria das dúvidas geradas pelas pacientes e com isso proporcionar uma maior 

adesão ao AME.  

Palavras-chave: Aleitamento materno. Promoção de saúde. Nutrição infantil. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The low adherence to exclusive breastfeeding (EB) is still a public health problem, which can 

be influenced by several factors, such as family history, emotional status of the nurse, 

misconceptions about the subject or even difficulty during the execution of the breastfeeding 

technique. In this context, the Family Health Team created this intervention to promote health 

and improve the EB indices in their community, with the objective of strengthening the actions 

related to EB among infants in the first 6 months of life and breastfeeding as after this period. 

An intervention plan was carried out aimed at capturing pregnant and puerperal women 

enrolled in the Antônia Alves do Nascimento health unit, located in the rural area of the 

municipality of Mombaça-CE, and elaborated strategies to address the knowledge about 

breastfeeding, demystify misconceptions and raise awareness about the importance of the 

theme. 65 patients were selected for the study, however, only 53 patients, aged between 13 and 

42 years old, were followed up from january 2016 to october 2016. After the intervention 

strategies carried out in this period, the majority of the doubts generated by the patients can be 

remedied, and this will allow a greater adherence to the EB. 

Keywords: Breastfeeding. Health promotion. Infant nutrition. 
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1 INTRODUÇÃO 

A garantia da saúde da criança em países em desenvolvimento como o Brasil é 

uma das metas que devem ser prioritárias atualmente, uma vez que a desnutrição e a 

mortalidade infantil são problemas de saúde pública de grande relevância. O aleitamento 

materno constitui medida fundamental de proteção e promoção da saúde infantil. O leite 

materno atende plenamente aos aspectos nutricionais, imunológicos, psicológicos e ao 

crescimento e desenvolvimento adequado de uma criança no primeiro ano de vida, período de 

grande vulnerabilidade para a saúde da criança (ABDALA, 2011). 

Hoje, são preconizados dez passos da alimentação saudável para crianças, nos 

quais até os 6 primeiros meses de vida da criança, o MS recomenda mantê-la em aleitamento 

materno exclusivo, sem oferta de água, chás ou qualquer outro alimento. Ao completar 6 

meses, orienta a introdução lenta e gradual de outros alimentos, mantendo o aleitamento 

materno até os dois anos de idade ou mais. (BRASIL, 2013a). 

A baixa aderência ao aleitamento materno exclusivo (AME) ainda constitui um 

problema de saúde pública, que pode ser influenciada por vários fatores, como história 

familiar, estado emocional da nutriz, falta de informação sobre a importância do tema, 

conceitos equivocados ou por dificuldade durante a execução a técnica (SOUZA, 2013).   

Garantir o AME em lactentes até os 6 meses de vida e após esse período o 

aleitamento como fonte complementar da alimentação nestes pacientes constituem uma forma 

de promoção da saúde. Se faz essencial a existência de medidas e estratégias que incentivem o 

aleitamento, afim de tentar diminuir diversos agravos futuros relacionados a nutrição infantil.  

2 PROBLEMA 

Nas últimas décadas, o Brasil passou por grandes mudanças no panorama de 

Saúde pública, apresentando uma progressiva melhoria do índice de mortalidade infantil, 

juntamente ao envelhecimento da população e ao grande aumento na prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis, gerando uma reorganização de prioridades na Agenda de Saúde 

Pública do País. Houve uma relativa redução da preocupação com a atenção à saúde da 

criança, a qual deve ser recuperada com a retomada da valorização da puericultura e da 

atenção à saúde da criança de modo geral (BRASIL, 2012). 

A baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo (AME) no Brasil nos 

mostra a necessidade de se pensar em novas abordagens que estimulem e valorizem as ações 

de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e considerem o contexto de processo 

de trabalho em que elas acontecem, pois, os benefícios do AME até os seis meses são de 

fundamental importância para a Saúde da criança (PEREIRA et al., 2010). 

A ESF trabalha com uma população adscrita ao seu território de abrangência, 

realizando ações de prevenção de doenças, promoção de saúde, e criando vínculos com sua 

população. Faz-se importante a identificação do processo do aleitamento materno no contexto 

sociocultural e familiar, e, a partir dessa compreensão, a realização de uma atenção e cuidado 

integrais com o binômio mãe/bebê e com a sua família. 

O fortalecimento e a disponibilidade de informação sobre campanhas e 

estratégias nacionais já existentes para estímulo e melhoria do aleitamento materno como a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Rede Amamenta e Alimenta Brasil, Rede Cegonha e a 

Política Nacional de Bancos de Leite Humano devem ser frequentemente abordadas pelos 

profissionais de saúde por meio de palestras e nas próprias consultas desde o pré-natal. O 

fortalecimento dessas ações que visam o estímulo ao aleitamento materno é fundamental para 
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melhorar os índices de AME e diminuir as taxas de morbimortalidade infantil (ROCCI, 

FERNANDES, 2014). 

Após realizar a territorialização e acompanhar a rotina de atendimentos na 

unidade de básica de saúde (UBS) Antônia Alves do Nascimento, localizada na zona rural do 

no município de Mombaça-CE, observou-se uma baixa proporção de lactentes que utilizam o 

aleitamento materno como fonte exclusiva de alimentação até os 6 meses de vida e de forma 

complementar após esse período. Cria-se um questionamento de quais os fatores podem ser os 

causadores da falta de adesão por parte dessas pacientes. Seriam os mitos gerados acerca do 

leite materno e seus componentes? Dificuldades de executar a técnica da amamentação ou 

falta de vinculo da mãe com o lactente?  

 

3 JUSTIFICATIVA 

Garantir o início do AME desde a primeira hora de vida extrauterina é a forma 

mais segura, eficaz e completa de alcançar crescimento e desenvolvimento adequados a uma 

criança. O aleitamento materno facilita o estabelecimento do vínculo afetivo entre mãe e filho 

e uma maior união entre ambos, criando uma ligação emocional que pode facilitar o 

desenvolvimento da criança, trazendo benefícios não apenas para criança, mas também para a 

mãe (PONTES et al., 2013). 

A amamentação é um exercício diário, exigindo persistência e insistência, para 

o qual mulheres precisam ser estimuladas, encorajadas e apoiadas tanto pelos seus familiares 

quanto pela equipe de saúde. O treinamento dos funcionários, a orientação às gestantes, o 

início precoce do aleitamento materno, o apoio no decorrer da internação, o alojamento 

conjunto e o regime de livre demanda são práticas hospitalares que contribuem para a redução 

do desmame precoce, reduzindo a morbimortalidade infantil (FIGUEREDO et al, 2012). 

O AME mais duradouro está relacionado às mães motivadas com a prática, 

cientes de seus benefícios e apoiadas pela família. A mulher deve ser vista como protagonista 

do processo de amamentação, devendo ser valorizada e reconhecida pela ESF e pela própria 

família (POLIDO et al., 2011). 

Visto a importância que o AME tem sobre a comunidade e que as principais 

hipóteses criadas para explicar a baixa aderência ao aleitamento são passiveis de resolução, a 

referida autora, juntamente com o apoio dos demais membros da Equipe de saúde da família 

se mobilizam para criar estratégias que solucionem o problema em questão. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GERAL 

        Fortalecer as ações já existentes e criar novas ações de promoção relativas ao 

AME entre as crianças nos primeiros 6 meses de vida. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desmitificar os conceitos errados sobre o aleitamento materno. 

2. Esclarecer as dúvidas quanto a técnica de amamentação. 

3. Estabelecer vinculo da população alvo com a equipe de saúde da família. 

4. Incentivar o aleitamento materno complementar após os 6 meses de vida. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

5.1. A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NA SAÚDE DA CRIANÇA 

A amamentação é a melhor maneira de alimentar o bebê, constituindo bases 

para efeitos biológicos e emocionais no desenvolvimento da criança. Dentre os benefícios do 

leite humano para a criança, destacam-se: fácil digestão, composição química balanceada, 

baixa quantidade de princípios alergênicos, proteção contra infecções e o seu baixo custo 

quando comparado ao leite de vaca e às fórmulas lácteas oferecidas no mercado. O leite 

materno contém linfócitos T e B, monócitos, macrófagos, neutrófilos e células epiteliais, além 

de imunoglobulinas, principalmente IgA secretória, que ajudam no sistema imune da criança 

ao combater infecções e protegendo também contra doenças crônicas e infecciosas, sendo um 

alimento vivo e atuando ativamente na proteção do RN. Possui também substâncias como 

fator bífido, lactoferrina, lisozima e lactoperoxidase, também importantes para proteção do 

lactente com sistema imune imaturo contra microorganismos patogênicos (PONTES, 2013). 

Durante a lactação, o leite materno passa por diversas modificações, sendo 

produzido inicialmente como colostro, rico em proteínas e eletrólitos, tornando-se leite de 

transição até que finalmente torna-se leite maduro, com maior quantidade de lactose e de 

gorduras. Durante a mamada, é importante que se oriente o esvaziamento completo de uma 

mama antes de se passar para a outra, uma vez que o leite anterior é uma solução rica em 

vitaminas, imunoglobulinas e sais minerais, e o leite posterior, rico em gorduras que 

promoverão à saciedade do RN (ABDALA, 2011). 

O leite artificial foi desenvolvido em laboratório para que pudesse ficar o mais 

próximo do leite humano, mas, embora seja alternativa melhor do que o leite de vaca integral, 

nunca será igual ao leite materno, havendo ainda maior risco de contaminação. O leite 

materno já vem pronto e limpo, na temperatura correta para o bebê, com baixíssimo risco de 

contaminação, ao contrário do que ocorre com as mamadeiras que acumulam sujeiras e dão 

trabalho para serem preparadas, sendo mais prático e de menor custo. (OLIVEIRA, 2013). 

 Os primeiros anos de vida de uma criança se caracterizam por crescimento 

acelerado e enormes aquisições no processo de desenvolvimento, sendo portanto, indubitável 

a importância da alimentação da criança nessa fase, já que deficiências nutricionais ou 

condutas inadequadas quanto à prática alimentar podem causar prejuízos à sua saúde, 

elevando a morbimortalidade infantil, bem como deixar sequelas futuras (retardo de 

crescimento, atraso escolar, de doenças crônicas não transmissíveis, entre outros)  (BRASIL, 

2013b). 

 O aleitamento materno propicia um crescimento saudável, favorecendo a 

redução da mortalidade infantil e contribuindo no funcionamento do sistema imunológico 

contra infecções e outras doenças comuns na infância, além de exercer um efeito protetor 

contra o risco de doenças crônicas, como, celíaca, Doença de Crohn, retocolite ulcerativa, 

linfoma, diabetes mellitus e alergia alimentar, entre outras. Outros benefícios descritos na 

literatura para a criança são: desenvolvimento e fortalecimento da musculatura da boca, 

melhorando o desempenho das funções de sucção, mastigação, deglutição e fonação, 

estimulação da respiração nasal no bebê, auxilio na eliminação de mecônio diminuindo a 

incidência de icterícia nos recém-nascidos. No entanto, sabe-se que a lactação oferece 

vantagens não só ao bebê, mas também à mãe, à família e ao Estado, sendo fator prioritário 

para a promoção e a proteção da saúde infantil.  (CARRASCOZA et al.,2011). 
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 Dentre os dez passos da alimentação saudável, até os 6 meses de vida da 

criança, o MS recomenda mantê-la em aleitamento materno exclusivo, sem oferta de água, 

chás ou qualquer outro alimento. Ao completar 6 meses, orienta introduzir lenta e 

gradualmente outros alimentos, como cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e 

legumes, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais. (BRASIL, 2013a). 

 É importante lembrar que apesar de as crianças, após completarem seis meses 

de vida, precisarem de outros alimentos, o leite materno continua sendo uma importante fonte 

de energia, proteínas e de outros nutrientes, como vitamina A e ferro, além de ajudar a 

prevenir doenças enquanto for consumido. Estudos demonstram que os benefícios da 

amamentação não se restringem apenas ao período da lactação, mas estendem-se para a vida 

adulta com repercussões na qualidade de vida do ser humano (MARTINS, 2012). 

 O aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê 

quanto para a mãe, propiciando um contato mais próximo da mãe com o bebê, reduzindo risco 

de hipoglicemia e hipotermia neonatais. Além disso, a amamentação pode se constituir em 

uma vivência significativa tanto para a mãe quanto para o seu bebê, tendo-se em vista que o 

contato do seio materno com a boca da criança favorece uma experiência de intimidade e 

união, propiciando assim satisfação, prazer e sensação de completude para a dupla envolvida. 

Contudo esta vivência somente se torna possível quando, efetivamente, a mãe possui o desejo 

real e a disponibilidade interna para amamentar (VICTORIA, 2011). 

 Na literatura também são indicados como benefícios relacionados à 

amamentação: a economia gerada pela redução de custos com alimentação; as importantes 

implicações também para a saúde materna, favorecendo a recuperação pós-parto, a involução 

uterina e a diminuição do sangramento; a redução na probabilidade de incidência de câncer de 

mama e de ovário; a volta mais rápida ao peso anterior ao da gestação; e o maior espaçamento 

entre as gestações (CARRASCOZA et al.,2011). 

 

5.2. FATORES QUE LEVAM AO DESMAME PRECOCE  

 

Pesquisas demonstram que vários são os fatores atribuídos ao desmame 

precoce e a não aderência ao AME. As razões alegadas pelas mães para o desmame ou a 

introdução de outros alimentos podem ser agrupadas por área de responsabilidade: deficiência 

orgânica da mãe, problema com o bebê, atribuição de responsabilidade à mãe e influência de 

terceiros. Dessa forma, não existem causas isoladas para o estabelecimento da amamentação, 

mas sim, a relação de fatores que existem entre a mãe e o bebê e o contexto em que se 

inserem em uma dada dimensão espaço-temporal (SOUZA, 2013). 

 É importante que os profissionais de saúde conheçam o cotidiano materno e o 

contexto sociocultural a que elas pertencem, suas dúvidas, seus medos, suas expectativas e 

suas crenças referentes ao aleitamento materno, para que possam desmistificar ideias que 

possam exercer influência negativa na lactação. 

 Já existem pesquisas que mostram que o trabalho da mãe fora do lar, o alto 

nível socioeconômico e a introdução de chupeta foram fatores associados ao abandono do 

aleitamento exclusivo. A identificação, logo após o parto, de mães que apresentam alto nível 

socioeconômico e intenção de trabalhar fora do lar, grupo considerado de risco para a 

interrupção do AME, é útil aos profissionais que atuam na promoção do aleitamento materno, 

possibilitando o planejamento de estratégias específicas que visem manter a exclusividade da 

amamentação até o sexto mês de vida da criança, com o apoio individualizado e sistematizado 

à díade mãe filho (CARRASCOZA et al.,2011). 
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 As mães muitas vezes se tornam frustrada na sua experiência de amamentação 

quando o bebê rejeita o peito ou chora na hora ou pouco depois da amamentação, ocasionando 

um estresse na mãe, podendo estar relacionado à tensão de se não conseguir aconchegar o 

bebê durante a mamada. (MACHADO, 2014). 

 Existem preocupações prevalentes entre as mães, como a crença de que seu 

leite é fraco ou insuficiente para o desenvolvimento da criança quando comparado às 

propagandas de leites infantis modificados ou fórmulas, leite integral, farinhas e cereais, além 

da associação estética da flacidez das mamas com a amamentação, que é um equívoco. Outros 

problemas podem dificultar a amamentação, entre eles podem ser citadas a fissura mamária, a 

mastite e os abcessos mamários, geralmente provocados devido à má pega ou ao 

posicionamento errado durante as mamadas, podendo ser evitados mantendo-se as mamas 

enxutas, posicionando o bebê de forma correta para amamentar, não deixando que as mamas 

fiquem muito cheias e evitando esvaziamento incompleto das mamas, intervalos longos entre 

as mamadas e o desmame brusco (OLIVEIRA, 2013). 

 Para que a amamentação ocorra de forma efetiva é fundamental que, durante o 

pré-natal, seja ensinada a técnica correta de amamentar para as gestantes. O RN deverá 

abocanhar toda a aréola, permitindo que as ampolas lactíferas sejam comprimidas e o leite 

extraído. Caso o bebê abocanhe somente o mamilo, poderá ocorrer trauma no local e não 

haverá ejeção adequada do leite, podendo a criança vir a chorar de fome pois não ficará 

saciada. É importante informar às mães que o leite materno contém tudo o que o bebê 

necessita até o 6º mês de vida, até água. É desnecessário ofertar chás, sucos e água, pois 

podem prejudicar a sucção do bebê, fazendo com que ele mame menos leite materno. Além 

disso, eles representam um meio de contaminação, podendo aumentar o risco de doenças. 

A oferta desses líquidos em mamadeiras faz o bebê engolir mais ar, causando desconforto 

abdominal pela formação de gases, e consequentemente, cólicas no bebê. Com a 

implementação de alimentos complementares antes dos seis meses, pode haver aumento de 

episódios de diarreia e de hospitalizações por doença respiratória, risco de desnutrição, menor 

absorção de nutrientes importantes do leite materno, menor eficácia da lactação como método 

contraceptivo e menor duração do aleitamento materno. Também pode ocorrer a confusão de 

bicos, dificultando a pega correta da mama, aumentando os riscos de problemas ortodônticos 

(BRASIL, 2013a). 

 

5.3. ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO  

 

Desde os anos 1980, o Governo, juntamente aos estudiosos em Saúde, assumiu 

a redução da mortalidade infantil como um dos objetivos centrais do desenvolvimento do 

Brasil. Em 1981 foi lançado o Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno, o qual recebeu 

destaque internacional pela sua diversidade de ações, incluindo campanhas na mídia, 

treinamento de profissionais de saúde, aconselhamento em amamentação individualizado, 

produção de material educativo, estabelecimento de grupos de apoio à amamentação na 

comunidade, aprovação de leis que protegem a amamentação e o controle do marketing de 

leites artificiais. Nos anos 1990, houve grande expansão da Atenção Primária em Saúde, 

principalmente por meio do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e do 

Programa de Saúde da Família (PSF). (VICTORA et al., 2011).  

Desde então, diversas intervenções voltadas para a promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno tem sido implementadas. O Dia Mundial da Amamentação foi criado 

em 1º de agosto de 1992 pela Aliança Mundial de Ação pró-Amamentação (World Alliance 
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for Breastfeeding Action - WABA) objetivando combater a desnutrição infantil e promover o 

AME, possibilitando a criação de bancos de leite para crianças que não têm condições de 

serem amamentadas por suas mães. A data comemora a assinatura da Declaração de Innoceti, 

em agosto de 1990, por diversos países, além do Brasil, na qual se estabelece um comitê 

nacional de coordenação da amamentação e medidas legislativas para proteção da mulher que 

amamenta no trabalho (PEREIRA, et al 2010). 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi lançada pelo Unicef e pela 

OMS em 1991-92, com o objetivo de proporcionar o início da amamentação de maneira 

adequada, aumentar a probabilidade de AME durante os seis primeiros meses de vida e a 

oferta de alimentos complementares no tempo adequado, com a continuidade da 

amamentação por pelo menos dois anos. Diversos estudos mostram que a Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança tem apresentado efetividade no aumento da prática da amamentação em 

várias regiões do mundo.  No Brasil, em 2004, o Ministério da Saúde elaborou a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes (PNAISM), 

reforçando o compromisso com a implementação de ações em saúde da mulher, visando 

garantir seus direitos e reduzir agravos por causas e evitáveis. O Ministério também organizou 

a Rede Cegonha, cujo objetivo é reduzir a taxas de morbimortalidade materna e infantil no 

país, priorizando a atenção à criança de até 2 anos (BRASIL, 2012). 

 A "Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e 

Alimentação Complementar Saudável no SUS - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil", 

lançada em 2012, tem como objetivo reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno 

e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos, qualificando os profissionais 

da atenção básica, tendo como base políticas já existentes como a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) , a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) , a Política Nacional de Aleitamento Materno 

(PNAM) e a Rede Cegonha. O desenvolvimento e fortalecimento de estratégias de educação 

em saúde que estimulem o aleitamento materno, reforçando sua importância para a saúde da 

criança e os seus benefícios para a mãe e o bebê são fundamentais para uma melhora da 

qualidade de vida do país e do seu desenvolvimento, historicamente refletidos pela análise dos 

índices de mortalidade infantil (VITOLO, 2014) 

A amamentação é uma estratégia importante para a redução da mortalidade 

infantil. A prática da amamentação exclusiva mais duradoura está relacionada à motivação 

das mães e ao apoio da família. A equipe de saúde que acompanha a puérpera deve adotar 

estratégias para incentivar o início e a manutenção do aleitamento materno, como 

aconselhamento individual ou em grupo, visitas domiciliares, conhecimento do meio social no 

qual está inserida essa puérpera, com a finalidade de buscar parceiros e pontos de referência e 

apoio para a mesma. Pessoas que têm uma participação importante no dia a dia das mães e das 

crianças, como avós e outros parentes, devem ser envolvidas no processo pelos profissionais 

de saúde, pois estes geralmente exercem grande influência sobre as mães, podendo interferir 

na amamentação (VIEIRA et al., 2011).   

A Atenção Básica deve manter o cuidado prioritário com a criança até ela 

completar 02 anos, realizando um acompanhamento minucioso de seu crescimento e 

desenvolvimento e fazendo busca ativa de faltosos, sob um olhar biopsicossocial tanto para 

ela como para o contexto de saúde e de vida da sua mãe e de sua família. O profissional 

precisa se aproximar das mães e da comunidade em geral, realizando atividades centradas na 

atenção primária, desenvolvendo estratégias de Educação em Saúde, focadas na promoção da 
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saúde e no “empoderamento” do indivíduo. Quando questionadas, diversas mães concordam 

que o preparo para o aleitamento materno deve ser abordado com as gestantes desde a 

primeira consulta de pré-natal (BONILHA et al., 2010).  

A mãe, em parceria com o profissional da saúde, deve se comprometer a 

prestar assistência ao filho, esteja ele sadio ou doente. É importante que se estabeleça um 

vínculo durante a puericultura, contribuindo para estratégias de Promoção da Saúde na sala de 

espera e durante a consulta, proporcionando acompanhamento do binômio mãe-filho, 

ensejando troca de experiências e superação de dificuldades (VASCOCELOS et al., 2012).  

A técnica de amamentação é de extrema importância para a liberação de forma 

efetiva do leite para ao RN e para a prevenção de processos dolorosos e trauma nos mamilos, 

sendo indispensável a orientação das mulheres pelos profissionais de saúde quanto à técnica 

desde o período pré-natal. Os profissionais de saúde devem ser capacitados para o 

aconselhamento, além de dominar as técnicas de manejo da amamentação, pois dessa forma 

eles conseguem promover, proteger e apoiar a amamentação (PRATES, 2010).  

6 METODOLOGIA 

6.1 TIPO DE ESTUDO 

 Este plano de intervenção consistiu em um estudo descritivo e qualitativo, que 

utilizou as variáveis que poderiam inferir na garantia ao AME (apêndice). 

6.2 CENÁRIO DE INTERVENÇÃO  

 No município de Mombaça-Ce em 2016 a população estimada foi de 43.678 

habitantes com densidade demográfica de 20,14 hab/km².  Localizada no sertão central e 

com uma área territorial em 2015 de 2.119,480km.constituido por 10 distritos: Açudinho das 

Costas, Boa Vista, Cangatí, Carnaúbas, Catolé, Cipó, Manoel Correia, Morada Nova, São 

Gonçalo do Umari e São Vicente (IBGE, 2016) 

 Foi realizada a territorialização da população adscritva na unidade Antônia 

Alves do Nascimento pertencente ao distrito de Morada Nova, localizado na zona rural do 

município de Mombaça-Ce, resultando num equivalente a 3498 habitantes no mês de 

dezembro de 2015, destes foram selecionadas o total de 41 gestantes e 24 puérperas que eram 

cadastradas na unidade, sendo acompanhadas do período de janeiro de 2016 a outubro de 

2016.  

6.3 DESENVOLVIMENTO DA INERVENÇÃO E COLETA DOS DADOS 

 Foram recrutados para a participação do projeto a Equipe de saúde da família 

composta por: 11 agentes de saúde, 1 auxiliar de enfermagem, 1 enfermeiro e 1 médico 

(autora do projeto). Contamos ainda com o apoio da equipe do NASF (1 nutricionista e 1 

psicólogo)  

 As ferramentas utilizadas para obter dados foram desenvolvidas nas seguintes 

etapas: 

 Consultas de pré-natal: anamnese dirigida com questionamentos sobre o tema 

e fortalecimento do vínculo profissional durante o atendimento;  

 Rodas de conversa trimestrais para discussão do tema, esclarecimento 
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de dúvidas e desmitificação de crenças (apêndice); 

 Aulas teóricas com slides e banners enaltecendo a importância do AME e 

correção da técnica da amamentação.  

6.4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Todas as atividades realizadas na UBS (roda de conversa, aulas teóricas e consultas de 

pré-natal) foram registradas e armazenadas no livro de ocorrência da unidade, juntamente com 

a coleta do número do cartão nacional de saúde dos participantes e registro do cadastro na 

folha do eSUS. Foram analisadas características quanto ao perfil do grupo selecionado, como 

faixa etária, morbidades e conhecimento sobre os temas abordados no apêndice do projeto. 

Estas informações foram analisadas em conjunto e descritas nos resultados.  Os dados 

precisos quanto ao número de lactentes que fizeram o aleitamento materno exclusivo após a 

implementação do projeto não puderam ser gerados, visto a subjetividade e veracidade da 

avaliação desta informação.  

6.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Não foram revelados a identidades dos participantes e foi mantido sigilo das 

informações reveladas durante a anamnese. 

7 CRONOGRAMA 

 

8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

Os recursos incluíram a assistência multiprofissional da UBS, juntamente com 

o apoio da equipe do NASF (psicólogo e nutricionista). Os materiais utilizados foram 

computador, projetor de slides, banner, folhas de papel A4 para arguição durante a anamnese, 

sala de reunião, cadeiras disponibilizadas pela secretaria de saúde do município e realização 

de coffe break promovido pela equipe da unidade.  

 

9 RESULTADOS 

Do total de 65 pacientes que integram o estudo (41 gestantes e 24 puérperas), 

participaram ativamente das etapas do projeto (rodas de conversa, consultas de pré-natal e 

aulas teóricas) o total de 53 pacientes, dentre estas 38 eram gestantes e 15 eram puérperas, 

abrangendo a faixa etária de 13 a 42 anos de idade. Destas pacientes, 01 era portadora de 

Sífilis (diagnosticada e tratada durante o seguimento do pré-natal) e 01 era portadora de 

Atividades 

Novembro 

2015 

Dezembro 

2015 

Janeiro a 

outubro 

2016 

Novembro 

2016 

Dezembro 

2016 

Territorialização X     

Identificação do 

problema 
 X    

Etapas de 1 a 3   X   

Análise de dados    X  

Apresentação dos 

resultados 
    X 
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epilepsia. Além da população selecionada, foram registrados 37 familiares que participaram 

das aulas teóricas, cuja faixa etária foi variou de 9 a 63 anos. 

Com a implementação dessa intervenção, e após analisar os questionamentos 

realizados durante as rodas de conversa (apêndice), foi observado que o principal motivo para 

a baixa adesão ao aleitamento se concentrava na falta de informação que as nutrizes tinham da 

importância do tema, visto que a maioria das mães ainda apresentavam conceitos e mitos 

equivocados. Diante desta perspectiva foi possível sanar a maioria das dúvidas das gestantes e 

das puérperas cadastradas na UBS Antônia Alves do Nascimento. Observou-se grande 

motivação dos pacientes que integraram o projeto em questão, estimando-se que houve 

aumento no número de lactentes que utilizam o aleitamento materno com fonte exclusiva de 

alimentação até os seis meses de vida e como forma complementar até os dois primeiros anos 

de vida.  

Espera-se que as informações transmitidas tenham solidificados conceitos e 

hábitos importantes, ampliando o conhecimento das mães quanto ao cuidado ao filho, na 

perspectiva de promover a saúde física, mental e psíquica das crianças e das mulheres que 

amamentam, contribuindo com a melhora dos indicadores de saúde, evitando agravos e 

proporcionando melhora na qualidade de vida dessas crianças. Foi essencial contar com o 

apoio da população local e dos demais membros da Equipe de saúde da família, que 

vislumbraram a importância do tema e “abraçaram” o projeto, ajudando a fortalecer a 

interação da comunidade com a Equipe da UBS, não apenas para assuntos relacionados ao 

AME, mas facilitando o acesso à informação de modo geral, o que tornou a atividade 

gratificante para todos que integraram. 

Espera-se acima de tudo que esta intervenção tenha gerado uma mudança na 

educação local e que este incentivo seja passado adiante, fortalecendo as futuras ações que 

serão promovidas na comunidade.  
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APÊNDICE 

 

TEMAS E QUESTIONAMENTOS ABORDADOS NAS RODAS DE CONVERSA: 

 

-Qual a importância do aleitamento materno para mãe? 

-Qual a importância do aleitamento materno para o lactente? 

- Até quantos meses o lactente deverá receber o leite materno de forma exclusiva? 

- Como deve ser feita a introdução de novos alimentos na dieta do lactente? 

- Existe leite fraco? 

-Qual a diferença entre o leite materno e o leite de vaca? 

- É necessária utilizar de meios artificiais para garantir a lactação? 

- É necessário estipular horários para amamentação do lactente que se encontra em 

aleitamento materno exclusivo? 

-O que devemos observar durante a amamentação para garantir que o lactente esteja mamando 

corretamente? 

- Até quantos anos deve se manter o aleitamento materno? 

- Quais são as contraindicações ao aleitamento materno? 

- Nos casos em que a nutriz não consegue garantir o AME quais são as alternativas 

consideradas? 

 

 

 


