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RESUMO 
 
 

O leite materno possui em sua composição diversos nutrientes benéficos à saúde da 

criança. Apesar da importância da amamentação, há um percentual significativo de 

mães que não amamentam seus filhos até os 6 meses de vida. Diante disso, o objetivo 

deste estudo é elaborarr um plano de intervenção para atenuar os fatores para a não 

do aleitamento materno entre as usuárias da Unidade Básica de Saúde (UBS) Amaury 

Angelo na comunidade de Campestre-AL. Trata-se de uma pesquisa descritiva, 

exploratória do tipo relato de experiencia para estimativa rápida dos problemas 

observados e definição dos problemas prioritários. Foram identificados: a ausência de 

ações de promoção e prevenção para a comunidade e palestras educativas nas 

escolas; hábitos, condições de vida; falta de educação continuada com a equipe; 

processo de trabalho da equipe de saúde. O estudo aponta quão difícil pode ser 

introduzir a informação sobre a importância do aleitamento materno exclusivo, pois as 

pessoas já estão habituadas a um estilo de vida e costumes que vão contra as 

diretrizes recomendadas.  

 
 

Palavras-chave:  Aleitamento Materno; Amamentação; Puerpério; Dificuldades na 
Amamentação. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Breast milk has in its composition several nutrients beneficial to the child's health. 
Despite the importance of breastfeeding, there is a significant percentage of mothers 
who do not breastfeed their children until 6 months of life. Therefore, the objective of 
this study is to develop an intervention plan to mitigate the factors for not breastfeeding 
among users of the Basic Health Unit (UBS) Amaury Angelo in the community of 
Campestre-AL. It is a descriptive, exploratory research of the type of experience report 
to quickly estimate the problems observed and define priority problems. The following 
were identified: the absence of promotion and prevention actions for the community 
and educational lectures in schools; conditions, living conditions; lack of continued 
education with the team; work process of the health team. The study how difficult it can 
be to introduce information about the importance of exclusive breastfeeding, as people 
are already used to a lifestyle and customs that go against the recommended 
guidelines. 
 
 

Keywords:  Breastfeeding; Breast-feeding; Puerperium; Difficulties in breastfeeding.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

O município de Campestre pertence ao estado de Alagoas na região 

metropolitana Zona da Mata. Apresenta 6.954 habitantes (Estimativa do IBGE para o 

ano de 2020) localizada a 120 quilômetros da capital do estado. Foi fundada no ano 

de 1926 e emancipada em novembro de 1987, ocupa uma área de 65.910km² 

(BRASIL, 2017). 

De acordo com os dados históricos o nome Campestre originou-se dos 

verdejantes campos existentes na região, e está ligado ao município de Jundiá, de 

quem foi povoado desmembrado. Com o passar dos anos o povoado se estabeleceu, 

a partir da instalação das atividades industriais da Usina Santa Therezinha 

(atualmente desativada), criação de estradas, feira livre e construções. Tornando-se 

um dos maiores municípios da região Zona da Mata (IBGE, 2018). 

Com isso, essa região desfruta de algumas áreas de lazer e atrações turísticas, 

incluindo quadra de esportes, clube municipal, Prainha do Val, Rio Jacuípe e o Parque 

Ecológico Serra da Pedra. E as principais festividades são: a festa do padroeiro, São 

José no dia 19 de março e da emancipação comemorada dia 25 de novembro (IBGE 

2018). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), a média 

salarial em 2018 era de 1.4 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em 

relação à população total era de 8.4%. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 49.5% da população nessas 

condições. Apresenta 55.1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 

29.6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 14.3% de domicílios 

urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio) (BRASIL, 2017).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

O sistema municipal de saúde está vinculado ao SUS o qual disponibiliza os 

recursos para a manutenção e promoção de saúde, neste município. Estruturado com 

3 unidades básicas de saúde, que abrigam 3 programas de saúde da família, um 

centro de especialidades com atenção dos serviços de psicologia, fisioterapia e 
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assistência social. Todo esse sistema municipal de saúde está ligado a uma rede de 

referência dentro do próprio estado de Alagoas e, pela proximidade, ao município de 

Palmares – PE, onde se tem acesso também a um serviço público e privado de saúde. 

 

1.3 Aspectos da comunidade  

O atendimento da unidade de saúde Amaury Ângelo proporciona atenção a 

uma população de aproximadamente 2575 pessoas, população essa, em sua grande 

maioria carente economicamente, com um serviço de saneamento básico precário, 

que em sua maioria dependente do serviço de abastecimento de água, proporcionado 

pelos chafarizes instalados em pontos estratégicos dentro da área urbana. 

Comunidade de aspecto religioso com predomínio das religiões Católica, Espirita, e 

os evangélicos. No campo da educação se é oferecido escola pública de domínio 

municipal e estadual. 

 

1.4 Unidade Básica de Saúde Amaury Angelo 

Foi inaugurada há cerca de 4 anos e está situada às margens da área urbana 

sendo a mais distante do centro da cidade. Possui prédio próprio feito para atender à 

esta Unidade de Saúde. O prédio já necessita de reformas na parte externa, 

recentemente foi realizado uma reforma básica na parte interior. Tem uma boa área, 

considerando a demanda e a população atendida (2.575 pessoas), com o espaço 

físico muito bem aproveitado. 

Tem uma área de recepção que atende bem a demanda diária, com cadeiras 

suficientes. Existe sala de reuniões, com bom espaço e climatizada. A população tem 

muito apreço pela Unidade de Saúde, apesar de uma parte da população atendida 

morar um pouco distante. A Unidade, atualmente, conta com equipamentos como 

mesa ginecológica, glicosímetro, instrumental cirúrgico para pequenas cirurgias e 

curativos. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Amaury Angelo 

A equipe de saúde responsável pelo Programa de Saúde da Família 2 (PSF 2), 

esta composta por 1 Medico, 1 Enfermeira, 1 Tec. Enfermagem, 1 Dentista, 1 Aux. De 

dentista, 6 Agente de Saúde da Comunidade (ACS), 1 Arquivista/recepcionista, 2 
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Auxiliar de serviços gerais e 6 Vigilantes. Equipe essa com uma boa relação com a 

população atendida, todos residindo no município de Campestre-AL.  

 
1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 

A atenção ao público está estabelecida mediante atendimento programado, 

agendamento, demanda espontânea e visitas domiciliares. Priorizando pacientes com 

clínica de urgência e emergência, idosos, gestantes, depois os programados. O 

Horário de funcionamento é de 08:00am as 11:00am e das 13:00pm as 15:00pm. 

 

1.7 O dia a dia da equipe na UBS Amaury Ângelo 

O tempo da Equipe está ocupado quase que exclusivamente com as atividades de 

atendimento da demanda espontânea (maior parte) e com o atendimento de alguns 

programas, como: saúde bucal, pré-natal, puericultura, controle de câncer de mama e 

ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos. As atividades de educação em 

saúde têm grande apoio dos ACS com palestras informativas. As visitas domiciliares 

se realizam semanalmente em dia pré-estabelecido, alcançando a atenção a cerca de 

5 pacientes no dia de visita, e, algumas semanas as visitas domiciliares ficam 

prejudicadas pela indisponibilidade de veículos 

1.8 Estimativa rápida  

1. Risco cardiovascular da população. 

2. Abandono do aleitamento materno exclusivo. 

3. Criadouros de vetores. 

4. Violência 

5. Desemprego. 

6. Falta de saneamento básico. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 
intervenção. 

Para selecionar os problemas realizamos um diagnóstico situacional para assim 

levantarmos os principais problemas enfrentados pelo munícipio, selecionamos sua 

importância e a capacidade de enfrentamento. 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da comunidade 

adscrita à equipe de Saúde PSF2, Unidade Básica de Saúde Amaury Angelo, município de Campestre, 

estado de Alagoas.  

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Risco cardiovascular da 

população 

Alta 8 Parcial 1 

Abandono do aleitamento 

materno exclusivo 

Alta 5 Parcial 1 

Criadouros de vetores Alta 5 Parcial 3 

Violência  Alta 5 Parcial 4 

Desemprego Alta 4 Fora 5 

Falta de saneamento básico Alta 3 Fora 6 

Fonte: autor, 2020. 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

O aleitamento materno exclusivo (AME) é uma intervenção eficaz e de baixo 

custo que pode reduzir milhares de mortes neonatais (LUZ et al., 2018). O Leite 

Materno (LM) deve ser o primeiro alimento ofertado ao recém-nascido (RN), pois, ele 

contribui para o crescimento e desenvolvimento da criança e apresenta vantagens 

imunológicas, psicológicas e nutricionais (SALDAN et al., 2015). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) trata da importância da inserção do 

aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, e ressalta que o leite materno deve 

ser introduzido para crianças por dois anos ou mais, recebendo o alimento 

complementar (SALDAN et al., 2015). O leite materno possui em sua composição 

diversos nutrientes benéficos à saúde da criança, dentre eles: água, proteínas, 

carboidratos, lipídeos, imunoglobulinas, hormônios, vitaminas e oligoelementos, que 

juntos atuam na prevenção de doenças infecciosas (MOURA et al., 2015).  

Além dos benefícios aos RNs, o ato de amamentar está relacionado afeto, 

acolhimento e nutrição, desde o nascimento até as fases mais importantes do 

crescimento e desenvolvimento da criança, além de econômica e de eficaz 

intervenção para redução da morbimortalidade infantil, sendo importante para a saúde 

da mulher, contribuindo para perda gradual do peso, involução uterina, proteção 

contra o câncer de mama e atuação como método anticoncepcional natural, porém, 

para que a mulher utilize a amamentação como contraceptivo é preciso estar nos 

primeiros seis meses pós-parto, não ter menstruado e amamentar exclusivamente 

(BRASIL, 2015). 

Apesar da importância da amamentação, há um percentual significativo de 

mães que não amamentam seus filhos até os 6 meses de vida, menos de 40% das 

mães ao redor do mundo amamentam seus filhos exclusivamente durante os 

primeiros seis meses de vida (DODT, 2015). No Brasil, 67,7% das crianças mamam 

na primeira hora de vida e a duração média do aleitamento exclusivo é de 54 dias. 

Aproximadamente 41% das crianças menores de seis meses tiveram alimentação 

exclusivamente por leito materno no país (BRASIL, 2018). 

Dado que a amamentação é uma intervenção eficaz, de implantação em larga 

escala viável e com o maior potencial de redução da mortalidade infantil no país, várias 

estratégias foram implantadas no âmbito da Política Nacional de Promoção, Proteção 

e Apoio do Aleitamento Materno (DODT, 2015). 
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Neste cenário, a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS), caracterizam-se 

como agentes potencializadores frente à adesão ao aleitamento materno, já que estes 

profissionais têm em sua formação treinamento sistemático para atuar junto a essas 

mulheres, a fim de promover maior sensibilização e, por conseguinte, apropriação dos 

benefícios da amamentação tanto para sua saúde, como para o seu filho (FERREIRA 

et al., 2018). 

Diante disso, o objetivo deste trabalho é investigar os fatores para a não adesão 

do aleitamento materno e a partir disso, melhorar o índice de aleitamento materno 

entre as usuárias da Unidade Básica de Saúde (UBS) Amaury Angelo na comunidade 

de Campestre-AL. Assim, diminuir tais obstáculos, proporcionando uma melhor 

qualidade de vida para esta população.   
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 

Elaborar um plano de intervenção para atenuar os fatores para a não do aleitamento 
materno entre as usuárias da Unidade Básica de Saúde (UBS) Amaury Angelo na 
comunidade de Campestre-AL. 
 
3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar obstáculos que impedem o uso do aleitamento materno. 

 Relatar junto as usuárias fatores que contribuem para a pratica do aleitamento 

materno. 

 Incentivar o aleitamento materno. 

 Promover atividades que podem ser realizadas pela equipe de saúde para 

facilitar a pratica do aleitamento materno entre as usuárias. 
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4 METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória do tipo relato de 

experiencia para estimativa rápida dos problemas observados e definição dos 

problemas prioritários. Para a produção textual foram aplicadas as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo 

Iniciação à metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso.  

A fim de ampliar o conhecimento sobre o problema foi realizado uma busca 

bibliográfica disponíveis nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO); Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon, e documentos de órgãos 

públicos.  

Utilizou-se as palavras-chaves identificadas nos Descritores em Ciência da 

Saúde (DeCS), “Aleitamento Materno”, “Atenção Básica” e “Atenção à Saúde”, por 

meio do formulário próprio da base de dados, com as combinações do booleano 

“AND” harmonizando conforme as etapas da base de dados: “Aleitamento 

Materno” AND “Atenção Básica” OR “Atenção à Saúde”. Possibilitando conclusões 

gerais a respeito da temática.  

O projeto procurou caracterizar os fatores da não adesão ao aleitamento 

materno dos usuários da Unidade Básica de Saúde Amaury Angelo e com isso 

melhorar o índice da amamentação, por meio de uma pesquisa das condições e 

riscos à saúde, bem como a identificação dos problemas da população do 

município e da área de abrangência. A elaboração do projeto de intervenção foi 

dividida em quatro etapas: diagnóstico situacional, revisão de literatura e 

elaboração do plano de intervenção. 

As propostas de intervenções serão implantadas na própria unidade de 

saúde, será realizada durante o acompanhamento pré-natal, puerpério e na 

puericultura. Serão convidadas as pessoas da comunidade que tenham interesse 

em participar das ações educativas e receber esclarecimentos acerca da temática. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Benefícios do aleitamento materno para a puérpera  

 Segundo a Secretaria de Saúde, o aleitamento materno está associado ao 

menor risco materno de câncer de mama e de ovário (BRASIL, 2015). Estudos 

evidenciam que, se as mulheres realizassem o AM de forma exclusiva conforme 

preconiza a OMS mais de 20 mil óbitos por consequência de neoplasia de mama 

poderiam ser evitados (VICTORA et al., 2016). Mesmo que os índices ainda sejam 

insatisfatórios o padrão de amamentação atual salva cerca de 19.464 mortes por 

câncer de mama por ano em 75 países de média e baixa renda (VIANA 2017). 

Em seu estudo Chowdhury (2015) relata que, a prática de amamentar protege 

a mulher contra neoplasia de ovário, com efeito, dose-resposta. Com diminuição de 

aproximadamente 30% de chances de desenvolver a doença nas mães que 

amamentam em algum momento da vida, e consequentemente os valores aumentam 

para as que prolongam o ato por mais tempo, chegando a 17% para as que 

amamentaram menos de 6 meses, 28% de 6 a 12 meses e 38% para mais de 12 

meses. Pressupõe que se reduz em até 2% as chances de desenvolver câncer de 

ovário, para cada mês amamentado (VIANA, 2017). 

Quando iniciado imediatamente após o parto é importante para proporcionar 

um maior elo materno infantil, melhorando as contrações uterinas (VIANA 2017) e 

chances de hemorragias. Consequentemente diminuindo as chances de desenvolver 

anemias, favorável ao retorno de peso adequado, utilizado como método 

contraceptivo se for amamentar de forma exclusiva e livre demanda com mamadas 

regulares (UNICEF, 2015).  

Além disso, é um método natural de planejamento familiar, com maior eficácia 

nos primeiros seis meses, quando a criança está em aleitamento materno exclusivo, 

em livre demanda, inclusive durante a noite, e a mãe ainda está em amenorreia, 

proporciona economia de dinheiro que possibilita melhor aproveitamento do 

orçamento familiar (BRASIL, 2015).  

Segundo Menezes e Soares (2018) a amamentação contribui para fomentar 

um apego seguro, a importância disso é que os pais, para uma criança altamente 

apegada, representam uma base segura a partir da qual se pode explorar o ambiente. 

A sensibilidade materna também está associada à duração e intensidade pretendida 
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de amamentar durante o pré-natal, sendo um marcador precoce da posterior 

sensibilidade da mãe com relação ao bebê. Determina maior interação mãe/filho e 

forte ligação emocional que facilita o desenvolvimento da criança e seu 

relacionamento com outras pessoas (BRASIL, 2015).   

E como consequência o aleitamento materno pode melhorar a qualidade de 

vida das famílias, uma vez que as crianças amamentadas adoecem menos, 

necessitam de menos atendimento médico, hospitalizações e medicamentos, o que 

pode implicar menos faltas ao trabalho dos pais, bem como menos gastos e situações 

estressantes (JUNIOR; MACYEL; VIEIRA, 2019). Além disso, quando a amamentação 

é bem sucedida, mães e crianças podem estar mais felizes, com repercussão nas 

relações familiares e, consequentemente, na qualidade de vida dessas famílias. 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

 

5.2 Benefícios do aleitamento materno para a criança 
 

O leite materno é considerado o alimento ideal para a nutrição infantil, pois 

contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento da 

criança. O colostro destaca-se por conter substâncias que fornecem proteção contra 

infecções e doenças imunomediadas e estimulam também a maturação do sistema 

imunológico da mucosa intestinal do lactente (CUNHA; LEITE; ALMEIDA, 2015). E 

possui melhor digestão em relação a outros tipos de leite, portanto, representa a única 

fonte alimentar que a criança necessita no primeiro semestre de vida (FLORENTINO; 

BEZERRA; MACHADO, 2015).  

Durante esse período sensível, o efeito protetor do aleitamento materno 

fornecido no colostro pode estar relacionado a vários mecanismos (LEITE; VIEIRA, 

2018), que incluem a colonização intestinal por bactérias específicas encontradas no 

leite materno e a capacidade de o leite materno produzir fatores imunológicos 

bioativos adequados para o recém-nascido (CUNHA; LEITE; ALMEIDA, 2015). 

O AME previne mortes infantis, graças aos inúmeros fatores existentes no leite 

materno que protegem contra infecções, ocorrem menos mortes entre as crianças 

amamentadas. Estima-se que o aleitamento materno poderia evitar 13% das mortes 

em crianças menores de 5 anos em todo o mundo, por causas preveníveis (SOUZA; 

SODRÉ; SILVA, 2015).  
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Segundo Oliveira et al., (2014), nenhuma outra estratégia isolada alcança o 

impacto que a amamentação tem na redução das mortes de crianças menores de 5 

anos. Com isso, possibilita também o vínculo mãe-bebê, sendo uma prática que pode 

reduzir em 22% a mortalidade neonatal causada por infecções (SOUZA; SODRÉ; 

SILVA, 2015). Além do vínculo, a amamentação ajuda a musculatura orofacial 

favorecendo o desenvolvimento adequado da arcada dentária (BRASIL, 2015).  

Os bebês amamentados exclusivamente apresentaram menor morbidade por 

diarreia do que aqueles que receberam aleitamento junto com alimentos 

complementares aos 3 - 4 meses (MENEZES; SOARES, 2018), melhor digestibilidade 

devido a menor carga de soluto (BRASIL, 2015), além de evitar a diarreia, a 

amamentação também exerce influência na gravidade dessa doença. Crianças não 

amamentadas têm um risco três vezes maior de desidratarem e de morrerem por 

diarreia quando comparadas com as amamentadas (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2018). 

Segundo Oliveira (2018) a proteção do leite materno contra infecções 

respiratórias foi demonstrada em vários estudos realizados em diferentes partes do 

mundo, inclusive no Brasil, pois contém vários componentes imunológicos (BRASIL, 

2015). Assim como ocorre com a diarreia, a proteção é maior quando a amamentação 

é exclusiva nos primeiros seis meses.  

Com uma alta proteção o aleitamento materno é a prevenção de otites, alergias 

e cólicas, estima-se redução de 50% de episódios de otite média aguda em crianças 

amamentadas exclusivamente por três ou seis meses quando comparadas com 

crianças alimentadas unicamente com leite de outra espécie, e menos quadros de 

alergias à proteína do leite de vaca, dermatite atópica, asma e sibilos recorrentes 

(OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2018). 

Há evidências sugerindo que o aleitamento materno apresenta benefícios em 

longo prazo. A OMS publicou importante revisão sobre evidências desse efeito, que 

os indivíduos amamentados apresentaram pressões sistólica e diastólica mais baixas, 

níveis menores de colesterol, risco menor de apresentar diabetes tipo 2 e como 

também menor chance de obesidade (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2018). Não só o 

indivíduo que é amamentado adquire proteção contra diabetes, mas também a mulher 

que amamenta (OLIVEIRA et al., 2014).   

Em seu estudo Horta et al., (2015) diz que crianças amamentadas no peito são 

mais inteligentes. Há evidências de que o aleitamento materno contribui para o 
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desenvolvimento cognitivo (BRASIL, 2018). O estudo, realizado desde 1982, 

comprova que, quanto mais duradouro o período de amamentação na infância, 

maiores os níveis de inteligência e renda média na vida adulta até os 30 anos. 

(HORTA, et al 2015).   
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

De acordo com Campos, Faria e Santos (2018), o plano de ação é um 

instrumento muito usado por permitir o estabelecimento de uma ligação entre o 

problema que traz preocupações aos profissionais e que requer uma intervenção 

imediata e permitir uma gestão participativa (equipe de saúde e outros participantes). 

Este plano foi elaborado a partir da seleção e análise de determinados critérios. Na 

UBS o problema identificado através do acompanhamento aos pacientes e com isso 

foram identificados os indicadores mais pertinentes para a não adesão do aleitamento 

materno. Uma vez definidos os problemas, a próxima etapa foi à descrição do 

problema selecionado.  

Sendo assim, foi elaborado um plano de ação, entendido como uma forma de 

sistematizar propostas de solução para o enfrentamento do problema em questão. 

Com o problema explicado e identificado as causas consideradas as mais 

importantes, passou-se pensar nas soluções e estratégias para o enfrentamento do 

mesmo, iniciando a elaboração do plano de ação propriamente dito e o desenho da 

operacionalização. Sendo assim, descrevemos os passos que foram caminhados: 

 

6.1 Descrição do problema selecionado  

Durante o início das atividades desenvolvidas na UBS Amaury Angelo, os 

atendimentos realizados com um ótimo padrão de acolhimento, porém é necessário a 

implementação de educação continuada para a equipe de saúde para maior 

efetividade, o atendimento é feito de forma integral, os pacientes que procuravam à 

UBS eram agendados na mesma semana. O que mais chamou a atenção foi a grande 

quantidade de pacientes que vinham realizar a consulta e sem ser conscientizados 

sobre a importância da amamentação, assim pude concluir que havia a necessidade 

de implementar as informações sobre o Aleitamento Materno Exclusivo (AME).  

Foi então que a equipe de saúde e com o apoio da comunidade criou um plano 

de ação afim de conscientizar a população e incentivar o aleitamento materno 

exclusivo. Estas orientações foram feitas mediante a realização de ações educativas 

e a partir do acompanhamento ao paciente para levar ao conhecimento da população 

sobre os benefícios da amamentação.  
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6.2 Explicação do problema  

Para Campos, Faria e Santos (2018) explicar é entender a gênese do 

problema que se pretende enfrentar a partir da identificação das suas causas. 

“Geralmente, a causa de um problema é outro problema ou outros problemas”. 

A equipe após a análise dos problemas pontuados e selecionado o mais 

importante, identificou os nós críticos, relacionados aos fatores da não adesão ao 

aleitamento materno exclusivo, que podem ser citados no próximo item.  Sabe-se 

que os profissionais de saúde têm um papel fundamental na educação em saúde em 

prol dessa comunidade, eliminando paradigmas que dificultam a não amamentação. 

Isso consiste em um grande desafio para Atenção Primária à Saúde que tem como 

objetivo não só ajudar nas condições biológicas, mas também investigar as causas 

subjacentes e a partir disso realizar promoção e prevenção em saúde. 

 

6.3 Definição dos nós críticos  
 
Definiu-se os seguintes “nós críticos” para o problema apresentado: 

 Educação continuada com a equipe.

 Aleitamento materno: ausência de ações de promoção e prevenção para a 
comunidade e palestras educativas nas escolas.



 Hábitos, condições de vida relacionados a amamentação.



 Processo de trabalho da equipe de saúde.

 

Dessa forma, frente ao apresentado foi definido que organizar a agenda seria de 

suma importância para melhoria no processo de trabalho da UBS Amaury Angelo. As 

operações estão descritas nos quadros 2, 3, 4 e 5. 
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6.4 Desenho das operações  

 

Fonte: autor, 2020. 

Quadro 2 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Fatores para 

a não adesão ao aleitamento materno”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família, do município Campestre, estado do Alagoas. 

Nó crítico 3 
 
Educação continuada com a equipe

 

Operação     Aprender mais 

Projeto   Organizar já 

Resultados esperados Equipe com maior conhecimento sobre os benefícios do 

aleitamento materno. 

Produtos esperados   Reuniões com a equipe para realizar educação continuada. 

Recursos necessários Estrutural: organizar e capacitar. 

Cognitivo: informação sobre o tema, estratégia de 

comunicação. 

Financeiro: verba para cursos de capacitação. 

Político: articulação entre os setores da saúde, aderência de 

profissionais. 

Viabilidade do plano - 

recursos críticos  

 

Político: articulação entre os setores da saúde, aderência de 
profissionais 

Financeiro: verba para cursos de capacitação   

Controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

Coordenação da atenção básica, coordenação financeira 

equipe de saúde. 

Motivação: indiferente 

Apresentar projeto 

Acompanhamento do plano - 
responsáveis e prazos 

  Em andamento. 

Responsáveis: equipe de saúde.  

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Coordenação: Avaliação após 3 meses. Iniciado dentro do 

prazo. A atividade ocorre mensalmente às segundas-feiras das 

16h às 17h. Os temas já abordados com a equipe foram: 

acolhimento, trabalho em equipe e os benefícios do AME. A 

educação continuada ocorre na UBS com  a equipe de saúde 

local e também juntamente com outros PSF quando 

promovida pela secretaria de saúde do município. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Fatores para 

a não adesão ao aleitamento materno”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família, do município Campestre, estado do Alagoas. 

Fonte: autor, 2020. 

 

 
 
 

Nó crítico 1 Aleitamento materno: ausência de ações de promoção e 
prevenção para a comunidade e palestras educativas nas 
escolas
 

Operações Informar a população sobre os riscos da não amamentação. 

Projeto Promover ações, disseminar conhecimento.  

Resultados esperados Conscientizar a população sobre a importância da amamentação. 

Produtos esperados  Palestras, panfletos e campanhas educativas.  

Recursos necessários 
Cognitivo: Adquirir conhecimento sobre estratégias de comunicação. 

Financeiro:  Recursos audiovisuais, material didático, panfletos e 

campanhas educativas. 

Político:  Articulação Intersetorial e mobilização social 

Viabilidade do plano - recursos 

críticos  

 

Cognitivo: Educação continuada para a equipe. 

 

Financeiro:  Recurso didáticos (materiais para as palestras). 

Controle dos recursos críticos - 
ações estratégicas 

Prefeitura Municipal 

Secretaria Municipal de Saúde 

Acompanhamento do plano - 
responsáveis e prazos 

Responsáveis pelo acompanhamento será a equipe de saúde, sendo 
agentes de saúde, enfermeiros, téc. De enfermagem e médicos. 2 
Meses para apresentação do projeto 3 meses para pôr em prática. 

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação das 
ações 

A avaliação e acompanhamento do plano de intervenção serão 
realizados pela equipe de saúde. 
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FONTE: autor, 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Fatores para 

a não adesão ao aleitamento materno”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família, do município Campestre, estado do Alagoas. 

 

 

Nó crítico 2 Hábitos e condições de vida relacionados a amamentação 

Operação   Conhecer a realidade de cada paciente de forma integral. 

Projeto  “Explorar e Compreender sobre a amamentação”. 

Resultados esperados Conscientizar sobre a importância e os benefícios da 

amamentação. 

Produtos esperados   Visitas domiciliares, ações na unidade e consultas. 

Recursos necessários Financeiro:  Veiculo para as visitas. 

Estrutural: organizar e capacitar. 

Cognitivo: informação sobre o tema, estratégia de 

comunicação.  

Financeiro: verba para cursos de capacitação. 

Político: articulação entre os setores da saúde, aderência de 

profissionais. 

Controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

Coordenação da atenção básica e equipe de saúde. 

Acompanhamento do plano - 
responsáveis e prazos 

Visitar o paciente e consultas e ações na unidade, 2 Meses para 
apresentação do projeto e capacitação da equipe e 3 meses para 
pôr em prática. 

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

A avaliação e acompanhamento do plano de intervenção serão 
realizados pela equipe de saúde. 
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Quadro 5 - Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Fatores 

para a não adesão ao aleitamento materno”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família, do município Campestre, estado do Alagoas. 

 
Nó crítico 4 

 
Processo de trabalho  

 
Operação 

 
Trabalho em equipe 

 
Projeto 

 
Realizar planejamento, organizar a agenda, discutir metas e resultados 

 
Resultados esperados 

Agenda organizada; 
Definição e pactuação de metas 
Avaliação dos resultados alcançados 

 
Produtos esperados 

Recursos humanos mais capacitados 
Linha de cuidado 

Atores sociais/ 
responsabilidades 

 
Médica 

 
 

 
Recursos necessários 

Estrutural: promover maior fluxo e Inter fluxo. 

Cognitivo: elaboração de processo de linha de cuidado 

Financeiro: custeio de equipamentos e recursos humanos para linha 
de cuidado 

Político: promover a articulação entre diversos setores 

 
Recursos críticos 

Financeiro: custeio de equipamentos e recursos humanos para linha 
de cuidado 

Controle dos recursos 
críticos/ viabilidade 

Ator responsável: coordenador financeiro do município 
Motivação: indiferente 

Ação estratégica de 
motivação 

 
Apresentar projeto 

 
Responsáveis 

 
Médica 

 
Cronograma/ Prazo 

Em andamento. 

 
Gestão, 
acompanhamento, 
avaliação 

Quizenalmente, acordar dia e horário. 

FONTE: autor, 2020. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao realizar este trabalho foi possível perceber o quão difícil pode ser 

introduzir a informação sobre a importância do aleitamento materno exclusivo, 

pois as pessoas já estão habituadas a um estilo de vida e costumes que vão 

contra as diretrizes recomendadas.  

O não aleitamento é um problema mundial que merece toda atenção, pois 

a partir da amamentação podemos evitar problemas de saúde posteriores e 

ainda é uma forma de criar vinculo mãe-filho além de custo benefício para a 

família. O principal objetivo desse projeto é introduzir de forma simples e prática 

o entendimento dos benefícios que a amamentação pode ofertar. Sendo 

necessário educação continuada e assim melhorar o processo de trabalho da 

equipe de saúde para que possa promover ações de incentivo para a população. 

A equipe se uniu e desenvolveu várias atividades educativas que 

contribuem para a introdução do aleitamento. Após analisar este trabalho 

conclui-se que o controle do problema em questão é de extrema importância, 

pois após adquirir esta prática a comunidade poderá notar uma melhor qualidade 

de vida, evitando transtornos futuros e mudando costumes. O trabalho em equipe 

e a integração com outros órgãos do município é fundamental para que o plano 

de intervenção seja realizado com sucesso.
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