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Resumo

O leite materno é o alimento mais completo até o sexto mês de vida, sendo composto por
mais de 200 elementos. Capaz de suprir todas as necessidades nutricionais e imunológicas
do bebê até o sexto mês de vida; sendo desnecessário, e em muitos casos prejudiciais, a
inserção precoce de  líquidos  e  alimentos,  além do leite  materno  durante  esse  período
(ALVES; MOULIN; SANTOS, 2013). A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde
recomendam o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e complementado até dois
anos (BRASIL, 2009, p.13). Isso se deve porque nos dois primeiros anos de vida, os sistemas
digestivo,  renal,  imunológico  e  neuromuscular  estão  em  processo  de  amadurecimento
(SOUZA e MINARDI, 2009). A Atenção Básica tem posição privilegiada a seu favor no contexto
da territorialização, do conhecimento familiar e criação de vínculos, o que permite as equipes
de saúde intervir a favor do aleitamento materno desde antes da gestação. Colaborando
inclusive para a desmistificação de algumas práticas relacionadas a amamentação e nutrição
da  criança,  por  meio  de  orientações  quanto  a  superioridade  do  leite  materno  e  seus
benefícios para mãe e filho (SANTOS, 2009). O diagnóstico situacional rápido realizado pela
equipe da UBS Flórida identificou como uma das maiores problemáticas o abandono precoce
do  aleitamento  materno  exclusivo,  apontando  que  apenas  70%  das  mães  realizam  o
aleitamento  materno  exclusivo  até  o  quarto  mês  e  apenas  50% até  o  sexto  mês.  As
consequências  desse  abandono precoce  do  aleitamento  é  a  elevação de  problemáticas
respiratórias, alergias, infecções gastrointestinais e gripes. Neste sentido, a equipe da UBS
Flórida, buscará através de ações educativas, sensibilizar as gestantes desde o início do pré-
natal  e  principalmente  no  puerpério  imediato  dos  benefícios  ao  binômio  mãe-filho
proporcionados pelo  aleitamento materno.  As  ações realizadas terão como público  alvo
gestantes, mães, bebês de até 6 meses e seus respectivos familiares e consistirão na criação
de  Grupos  de  Aleitamento  Materno  que  se  reunirão  mensalmente  onde  receberão
informações sobre os benefícios do aleitamento materno, riscos do abandono precoce, pega
correta, cuidados com o bebê, saúde bucal, higienização das mamas, alimentação, cuidados
com as  mamas,  depressão  pós-parto,  transformações  físicas  e  psicológicas  da  mulher,
esclarecimento de dúvidas e todo o suporte emocional necessário para que essas famílias
vivam esse período de forma saudável. As expectativas com a implantação das ações desse
projeto é aumentar o nível de conhecimento das gestantes, mães e familiares sobre os
benefícios do aleitamento materno e dos riscos ocasionados pelo abandono precoce. Além de
formar uma rede de apoio coletivo que forneça suporte para que essas famílias vivam esse
período de transformação de forma saudável e com qualidade.
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PROBLEMA/SITUAÇÃO

Fundada em 1954, Mauá é um município da região do ABC Paulista, Zona Sudeste da Grande
São Paulo. Sua população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2019) para o ano de 2019 foi de 472.912 habitantes, possuindo uma área territorial de
61,909 km² e densidade demográfica de 6.741,41 hab/km². Ainda segundo dados do IBGE,
em 2017, o salário médio mensal era de 3.3 salários mínimos e a proporção de pessoas
empregadas em relação à população total era de 15,3%.

O  município  é  conhecido  como  “Capital  da  Louça  e  da  Cerâmica”  devido  à  grande
importância dessa atividade para o desenvolvimento econômico local. Porém, atualmente
outros setores desempenham um relevante papel na economia local, como a metalurgia,
materiais elétricos, logística, indústrias químicas e o setor petroquímico (ABCDOABC, 2020).

A infraestrutura da saúde em Mauá, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde
(PREFEITURA DE MAUÁ, 2020) é composta pelo Núcleo de Gestão em Atenção Básica à Saúde
constituído pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Saúde Bucal, Saúde Mental, Academias
da Saúde, Programa Mauá de Bem com a Vida. Núcleo de Gestão em Atenção Especializada
composto pelo Centro de Especialidades Médicas de Mauá (CEMMA), Centro Integrado da
Pessoa com Deficiência (CER IV), Centros de Apoio Psicossocial (CAPS Infantil, CAPS Adulto
24h,  CAPS  Álcool  e  Outras  Drogas  24h),  Residência  Terapêutica  Adulto,  República
Terapêutica Infantojuvenil, Consultório de Rua, Centro de Referência da Saúde da Mulher,
Criança e Adolescente, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Laboratório Regional
de Próteses Dentárias, Centro de Referência em Saúde - DST/aids, Hepatites Virais e Sífilis,
Assistência Farmacêutica e Farmácias Populares. Núcleo de Gestão de Proteção da Saúde e
Vigilâncias  constituído  pela  Vigilância  Sanitária,  Vigilância  Epidemiológica,  Vigilância  em
Saúde  Ambiental  e  Departamento  de  Controle  de  Zoonoses  e  Vigilância  em Saúde  do
Trabalhador - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). Núcleo de Gestão
em Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência composto pelo SAMU, Serviço de Atenção
Domiciliar  (SAD),  UPA Magini/Centro,  UPA Vila  Assis,  UPA Zaíra,  UPA Barão de Mauá e
Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Núcleo de Apoio à Gestão em Saúde constituído
pela  Central  de  Regulação  Ambulatorial,  Central  Municipal  de  Regulação  Hospitalar,
Transporte Ambulatorial, Isenção Tarifária, Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria SUS.

O cenário desse projeto de intervenção é a Unidade Básica de Saúde Flórida, localizada na
Rua Samuel Wainer, nº 155, bairro Parque das Américas, no município de Mauá. O horário de
funcionamento da unidade é das 7:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta. O perfil  dos
usuários  em sua  maioria  é  de  uma  população  vulnerável  socioeconomicamente,  baixa
escolaridade e  dependentes  exclusivamente  da  assistência  do  Sistema Único  de  Saúde
(SUS).

A UBS Flórida oferece atendimentos de Estratégia de Saúde da Família, Serviço de Atenção
ao Pré-Natal, Parto e Nascimento, Atenção em Saúde Bucal, Triagem Neonatal, Puericultura,
Vacinação, Curativos e Ações de Promoção e Educação em Saúde.

O diagnóstico  situacional  rápido  realizado  pela  equipe  da  UBS Flórida  identificou  como
maiores problemáticas dos usuários as doenças crônicas não transmissíveis (principalmente
hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus), baixa adesão as ações de planejamento
familiar  e  abandono precoce  do  aleitamento  materno  exclusivo.  Refletindo  sobre  essas



problemáticas, a equipe decidiu priorizar a questão do abandono precoce do aleitamento
materno exclusivo, visto seu alto impacto na saúde materna e infantil.

O  diagnóstico  situacional  rápido  apontou  ainda  que  apenas  70% das  mães  realizam o
aleitamento  materno  exclusivo  até  o  quarto  mês  e  apenas  50% até  o  sexto  mês.  As
consequências  desse  abandono precoce  do  aleitamento  é  a  elevação de  problemáticas
respiratórias, alergias, infecções gastrointestinais e gripes.



ESTUDO DA LITERATURA

O leite materno é o alimento mais completo até o sexto mês de vida, sendo composto por
mais de 200 elementos. Capaz de suprir todas as necessidades nutricionais e imunológicas
do bebê. Além disso, crianças que receberam o aleitamento materno adequado apresentam
melhor estado imunológico e nutricional, ficando menos doentes (ALVES; MOULIN; SANTOS,
2013).

É desnecessário e em muitos casos prejudiciais, a inserção precoce de líquidos e alimentos,
além do leite materno, até o sexto mês de vida. Essas práticas podem acarretar a diminuição
das mamadas, reduzir a quantidade de leite materno produzido, interferir na absorção de
nutrientes,  ocasionarem infecções gastrointestinais  e  alergias  (ALVES;  MOULIN;  SANTOS,
2013).

A literatura já comprovou a superioridade dos benefícios do leite materno em relação a
outras fórmulas e tipos. Acredita-se que o aleitamento materno poderia evitar 13% dos óbitos
por causas previsíveis de crianças menores que sessenta meses em todo o mundo (BRASIL,
2009, p.13)

A  Organização  Mundial  de  Saúde  e  o  Ministério  da  Saúde  recomendam o  aleitamento
materno exclusivo até o sexto mês e complementado até dois anos (BRASIL, 2009, p.13). Isso
se deve porque nos dois primeiros anos de vida, os sistemas digestivo, renal, imunológico e
neuromuscular estão em processo de amadurecimento. Para que essa maturação ocorra de
forma  natural  é  recomendado  que  a  partir  do  sexto  mês  o  aleitamento  materno  seja
complementado gradativamente com outros alimentos e água, e seja mantido até os dois
anos de idade (SOUZA e MINARDI, 2009).

O  aleitamento  materno  não  trás  benefícios  apenas  para  o  bebê.  Estima-se  que
aproximadamente  20.000  mortes  decorrentes  de  câncer  de  mama  poderiam  ter  sido
evitadas  com  a  prática  da  amamentação,  além  disso,  o  aleitamento  materno  é  um
contraceptivo  natural  e  contribui  para  a  inibição  da  hemorragia  pós-parto  (CABRERA,
PEREIRA e FRACOLLI, 2018).

Apesar do aleitamento materno ser a forma mais eficiente para nutrição, proteção, criação
de vínculo e fornecer benefícios para mãe e filho ainda é muito frequente seu abandono
precoce. Isso se deve porque diferente de outras espécies, para o ser humano amamentar
não é um ato puramente instintivo, pois envolve fatores emocionais,  biológicos,  sociais,
econômicos, culturais e apoio familiar (ALVES; MOULIN; SANTOS, 2013).

A Atenção Básica tem posição privilegiada a seu favor no contexto da territorialização, do
conhecimento familiar e criação de vínculos, o que permite as equipes de saúde intervir a
favor  do  aleitamento  materno  desde  antes  da  gestação.  Colaborando  inclusive  para  a
desmistificação de algumas práticas relacionadas a amamentação e nutrição da criança, por
meio de orientações quanto a superioridade do leite materno e seus benefícios para mãe e
filho (SANTOS, 2009).

Pereira (2010) destaca que as ações realizadas na Atenção Básica para o incentivo ao
aleitamento  materno  exclusivo  até  o  sexto  mês  de  vida  são  amplamente  positivas,
aumentando em 14% a prevalência dessa prática. Cabral (2013) ressalta que as ações de
educação e promoção em saúde desenvolvidas pelas equipes de Atenção Básica, contribuem



para construção da percepção positiva acerca do aleitamento materno e para o sucesso
dessa prática.

Durante o pré-natal as futuras mães devem ser preparadas e estimuladas para a lactação
desde  o  nascimento  do  bebê.  O  aleitamento  materno  sob  livre  demanda  deve  ser
incentivado, por ser parte do comportamento natural do recém-nascido. O colostro pode ser
considerado como a primeira vacina do bebê, colaborando para o fortalecimento de seu
sistema imunológico, sendo rico em vitaminas E, K e A, além de estimular o amadurecimento
do intestino, colaborando para eliminação mais rápida do mecônio. O leite materno tem a
capacidade de modificar sua composição de acordo com as necessidades do bebê. O que
torna sua recomendação indispensável (ALVES; MOULIN; SANTOS, 2013).

Neste sentido, a equipe da UBS Flórida, buscará através de ações educativas, sensibilizar as
gestantes desde o início do pré-natal e principalmente no puerpério imediato dos benefícios
ao binômio mãe-filho proporcionados pelo aleitamento materno.



AÇÕES

Sabendo da importância do aleitamento materno para mãe e filho, torna-se indispensável à
elaboração de estratégias que busquem sensibilizar a comunidade da importância dessa
prática. Nesse sentido realizaremos na Unidade Básica de Saúde Flórida ações e estratégias
direcionadas  a  gestantes,  mães,  bebês  de  até  6  meses  e  seus  respectivos  familiares,
assistidos na unidade. As ações realizadas serão as seguintes:

Discussão do projeto: Durante o período de 2 horas o projeto de aleitamento materno será
discutido com toda a equipe da unidade, visando planejar coletivamente as ações.
Levantamento do público alvo: Durante o período de 14 dias os agentes comunitários de
saúde, realizarão o levantamento do público alvo do projeto (gestantes, mães, bebês de até
6 meses e seus respectivos familiares).
Divisão do público alvo em grupos: Visando assegurar o conforto, segurança, organização e
otimização das ações, o público alvo será divido em grupos de 25 usuários. A expectativa
que sejam criados 5 grupos. Esse agrupamento será realizado pelos agentes comunitários
de saúde em parceria com a equipe de enfermagem.
Divulgação das ações do projeto: A divulgação das ações será realizada por toda equipe da
unidade durante as consultas de pré-natal, puericultura, atendimentos e visitas domiciliares
realizadas pelos agentes comunitários de saúde. A estimativa é que essa etapa tenha
duração de 14 dias.
Grupo  de  Aleitamento  Materno:  Mensalmente  os  grupos  de  aleitamento  materno
participarão das ações, onde receberão informações sobre os benefícios do aleitamento
materno, riscos do abandono precoce, pega correta, cuidados com o bebê, saúde bucal,
higienização das  mamas,  alimentação,  cuidados  com as  mamas,  depressão pós-parto,
transformações  físicas  e  psicológicas  da  mulher,  esclarecimento  de  dúvidas  e  todo  o
suporte  emocional  necessário  para  que  essas  famílias  vivam  esse  período  de  forma
saudável. As palestras serão ministradas pela equipe da unidade (médica, enfermeira e
dentista).
Avaliação e monitoramento: a equipe se reunirá mensalmente para discutir a relevância
das ações do projeto, bem como averiguar a adesão ao aleitamento materno, além disso,
nesses encontros a equipe terá a oportunidade de compartilhar a opinião sobre o projeto.



RESULTADOS ESPERADOS

As  expectativas  com  a  implantação  das  ações  desse  projeto  é  aumentar  o  nível  de
conhecimento das gestantes, mães e familiares sobre os benefícios do aleitamento materno
e dos riscos ocasionados pelo abandono precoce. Além de formar uma rede de apoio coletivo
que forneça suporte para que essas famílias vivam esse período de transformação de forma
saudável e com qualidade.
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