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RESUMO 
 

Introdução: Umas das fases mais vulneráveis da vida é a infância, na qual pode 

sofrer influência de condições externas, sendo uma delas a alimentação. Com isto, a 

nutrição adequada nessa fase torna-se crucial para o crescimento, desenvolvimento 

e a saúde infantil. Onde o principal tipo de alimentação desta época de vida é o 

aleitamento materno, que segundo a Organização Mundial de Saúde é uma 

excelente estratégia no combate a desnutrição e melhorias na qualidade de vida da 

população infantil. O aleitamento materno é um ato natural de afeto, vínculo, 

proteção e nutrição para a criança, além de uma solução econômica e eficaz para a 

redução da morbimortalidade infantil. Justificativa: Observou-se que a dificuldade e 

interrupção do aleitamento materno estão atreladas a falta de informação e incentivo 

para desenvolvê-lo. Objetivo: Tal estudo procurou através do projeto de intervenção 

o incentivo do Aleitamento Materno exclusivo até o sexto mês de vida e podendo ser 

estendido com complementação alimentar até os dois anos de idade, na ESF Dr. 

Ferreirinha do município de Currais Novos – RN. Resultados: Participaram do 

estudo mães e bebês até dois anos de idade, além de gestantes, com encontros 

para educação em saúde sobre o Aleitamento Materno. Trata-se de um projeto de 

intervenção, atividade organizada para resolver um problema identificado e 

transformar a ideia em ação, definir o diagnóstico e solucioná-lo. Conclusão: Por 

mais natural e importante que seja o Aleitamento Materno, percebe-se que é uma 

prática que as nutrizes tem deixado em desuso precocemente, na maioria das vezes 

por falta da simples e útil informação. Portanto, é de suma importância o apoio da 

equipe de saúde para incentivar e solucionar os problemas que venham ser 

causados no momento da lactação.  

 

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Saúde da Criança. Educação em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: One of the most vulnerable stages of life is childhood, which can be 

influenced by external conditions, one of which is food. With this, proper nutrition this 

phase becomes crucial to the growth, development and child health. Where the main 

type of food this time of life is breastfeeding, which according to the World Health 

Organization is an excellent strategy to combat malnutrition and improvements in the 

quality of life of the child population. Breastfeeding is a natural act of affection, 

bonding, protection and nutrition for the child, as well as a cost-effective solution for 

reducing child mortality. Rationale: It was observed that the difficulty and stopping 

breastfeeding are linked to lack of information and encouragement to develop it. 

Objective: This study sought through the intervention project the encouragement of 

exclusive breastfeeding up to six months of life and can be extended with 

complementary feeding up to two years old, in the ESF Dr. Ferreirinha the 

municipality of Currais Novos - RN. Results: The study included mothers and babies 

up to two years old, and pregnant women, with meetings for health education about 

breastfeeding. It is an intervention project, organized activity to solve an identified 

problem and turn the idea into action, setting the diagnosis and fix it. Conclusion: 

Why most natural and important is the Breastfeeding, one realizes that it is a practice 

that nursing mothers have left disused early, most often for want of simple and useful 

information. Therefore, it is extremely important the support of the health care team 

to encourage and solve problems that may be caused at the time of lactation.  

 

Keywords: Breastfeeding. Children's Health. Health education. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

 Incentivo ao Aleitamento Materno exclusivo até o sexto mês e alimentação 

complementar saudável até os dois anos às crianças no município de Currais 

Novos-RN. 

 
1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 Manoel Marques Bezerra Neto 

 Andiara Garcez de Souza Silva 

 

1.3 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 Secretaria Municipal de saúde de Currais Novos 

 ESF Dr Ferreirinha 

 Igreja Batista 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A infância é um período em que se desenvolve grande parte das 

potencialidades humanas, representa uma fase vulnerável da vida, uma vez que os 

determinantes biológicos de mortalidade infantil estão ligados às condições externas 

podendo ser socioeconômicas e ambientais, como moradia, alimentação, 

saneamento básico, higiene, ou ser referentes à disponibilidade de serviço de 

saúde, (PACHECO, 2010). Os distúrbios que ocorrem nessa época são 

responsáveis por graves consequências para indivíduos e comunidades, apesar 

dessa fase ser vulnerável, uma alimentação e nutrição adequada é essencial para 

manter a saúde, o crescimento e desenvolvimento infantil. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS, 1991), o 

aleitamento materno corresponde à proporção de crianças que se alimentam com 

leite materno independente do consumo de outros líquidos ou alimentos sólidos e 

semissólidos. 

A amamentação é exclusiva quando a criança ingeriu apenas leite materno, 

podendo apenas receber além deste, suplementos minerais, vitamínicos ou 
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medicamentos. O aleitamento pleno ou predominante, diz respeito às crianças que 

recebem além do leite materno, água, chás, suco de frutas, sais de reidratação oral, 

suplementos minerais ou vitamínicos e medicamentos. Por fim, a amamentação é 

dita complementada quando a criança recebe alimentos sólidos ou semissólidos, 

independente de estar ou não recebendo outro leite que não o materno. 

De acordo com as definições de aleitamento materno adotadas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo inteiro com a 

classificação em: 

• Aleitamento materno exclusivo – quando a criança recebe somente leite 

materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros 

líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de 

reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. 

• Aleitamento materno predominante – quando a criança recebe, além do leite 

materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos 

de frutas e fluidos rituais. 

• Aleitamento materno – quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou 

ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos. 

• Aleitamento materno complementado – quando a criança recebe, além do leite 

materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-

lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, além do leite 

materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar. 

• Aleitamento materno misto ou parcial – quando a criança recebe leite materno e 

outros tipos de leite, (MS, 2009). Desta forma leva-nos a refletir mais uma vez sobre 

a maneira como a informação foi obtida, como essa nutriz foi questionada e 

interpretada. 

Em Currais Novos a área que a ESF Dr. Ferreirinha trabalha, oferece 

assistência a cerca de 2.400 usuários, sendo destes cerca de 60 crianças de zero 

até 2 anos, com 15 até seis meses. Apesar do desmane precoce, as crianças 

encontram-se numa boa média de peso e desenvolvimento. 

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve 

interação profunda entre mãe e filho, repercutindo no estado nutricional da criança, 

em sua habilidade de se defender de infecções, bem como em sua fisiologia. Além 

de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe e no seu desenvolvimento 

cognitivo e emocional da criança (BRASIL, 2009a, p. 11). 
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A manutenção do aleitamento materno é vital, considerando em época 

oportuna a introdução de alimentos seguros, acessíveis e culturalmente aceitos na 

dieta da criança para a promoção da alimentação saudável e prevenção de 

distúrbios nutricionais que é de grande impacto na Saúde Pública, favorecendo o 

desenvolvimento e crescimento (MS, 2009). 

O leite materno é o alimento ideal para o bebê, fundamental para a saúde e 

desenvolvimento da criança, devido às vantagens nutricionais, imunológicas e 

psicológicas, além de originar proveito para a mãe. 

 Vantagens nutricionais: segundo o Ministério da Saúde (2001), o leite 

materno contém todos os nutrientes que um recém-nascido de termo necessita: 

 • O leite materno oferece maior quantidade de proteína e tem relação 

caseína/lactoalbumina mais adequada do que o leite de vaca, 30% na forma de 

caseína e 70% de lactoalbumina. A fração lactoalbumina é digerida com mais 

facilidade, promovendo o esvaziamento gástrico mais rápido. 

 • O leite materno contém hidratos de carbono constituídos por lactose e 

oligossacarídeos. A capacidade de absorção da lactose pelo prematuro é superior a 

90%. Os oligossacarídeos são polímeros de hidratos de carbono com estrutura que 

mimetiza receptores antigênicos bacterianos, estimula o sistema imune e, assim, 

protege a mucosa da ação de bactérias. 

 • O leite materno tem lipídios que constituem 50% do teor calórico ofertado e 

composição particularmente adequada ao metabolismo do prematuro. A digestão e a 

absorção dos lipídeos são facilitadas pela estruturação da gordura em glóbulos, pela 

composição de ácidos graxos, elevada em ácido palmítico, oléico, linoléico e 

linolênico, e pela presença de lipase no próprio leite, cuja ação é estimulada pelos 

sais biliares. Adicionalmente, o leite humano contém ácidos graxos de cadeia longa, 

como o ácido araquidônico e o docosaexaenóico, que estão associados à cognição, 

ao crescimento e à visão. Os ácidos graxos ômega 3 do leite materno são 

essenciais para que haja desenvolvimento normal da retina, em especial nos RN de 

muito baixo peso. Estes ácidos, juntamente com as substâncias antioxidantes 

vitamina E, β-caroteno e taurina, podem explicar a proteção oferecida pelo leite 

materno contra o desenvolvimento da retinopatia da prematuridade.  

• O leite materno contém vitamina A, importante na proteção do epitélio 

respiratório quanto à displasia broncopulmonar. A quantidade é maior no leite de 

mães de prematuros do que nas de RN a termo entre o 6º e o 37º dias de vida, com 
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posterior redução. A concentração de vitamina D no leite de mães de prematuros é 

baixa e tem sido considerada insuficiente para as necessidades dos mesmos. Em 

relação à vitamina E, o leite da mãe do prematuro apresenta uma concentração 

maior em comparação ao leite da mãe de recém-nascido a termo.  

• O leite materno possui baixa concentração de ferro que pode não suprir a 

necessidade da criança. A suplementação deve ser iniciada após os dois meses de 

idade.  

• O leite materno possui eletrólitos, com maior concentração de sódio no leite 

materno de prematuros e menor de potássio. 

Vantagens imunológicas: o Ministério da Saúde (2001) refere que crianças 

em aleitamento materno têm menos quadros infecciosos respiratórios e digestivos, 

conferido pelos fatores antiinfecciosos: 

 • As concentrações de lactoferrina, lisozima, IgA e complemento são maiores 

no colostro de mães de recém-nascidos com idade gestacional menor do que 37 

semanas. 

 • A IgA é a principal, porém não é a única imunoglobulina do leite materno. 

Sua principal função é bloquear a aderência de diversos agentes infecciosos às 

células intestinais. 

 • A lactase do leite promove a colonização intestinal com Lactobacillus sp., 

por sua vez estas bactérias fermentativas promovem a acidificação do trato 

gastrintestinal, inibindo o crescimento de bactérias patogênicas, fungos e parasitas; 

a acidificação também facilita a absorção intestinal de cálcio e ferro. 

 • O leite materno contém glutamina, arginina, e a acetil-hidrolase do PAF 

(fator ativador de plaquetas). Estas substâncias têm ação antiinflamatória e 

explicam, em parte, o efeito protetor do leite materno para a enterocolite necrosante, 

que habitualmente é mais incidente nos prematuros. 

 • Há células protetoras no leite materno que são estimuladas pela presença 

da mãe na UTIN; o estímulo ocorre, sobretudo, no leite ofertado aos prematuros. 

Vantagens psicológicas: o aleitamento materno facilita o estabelecimento 

do vínculo afetivo entre mãe e filho, uma maior união entre ambos. Esta ligação 

emocional pode facilitar o desenvolvimento da criança. 

Vantagens econômicas: a praticidade do leite materno é inquestionável, pois 

não há necessidade de misturar, aquecer ou esterilizar; ele está sempre disponível, 

na temperatura adequada.  
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Vantagens maternas: em relação à saúde da mãe e bem-estar, a 

amamentação apresenta vários benefícios:  

• Há evidências de que a lactação promove rápida perda de peso da nutriz, 

essencialmente no primeiro mês pós-parto. 

 • Efeito contraceptivo durante a amamentação exclusiva ao seio. 

 • Ao longo prazo, as mulheres que amamentaram têm menor risco de 

osteoporose, menor incidência de câncer de mama na pré-menopausa, e de câncer 

de ovário. 

Há variações nutricionais e imunológicas do leite materno, que dependem do 

estágio da lactação, do horário, do período da mamada, da alimentação e idade 

maternas, da idade gestacional da criança, bem como das características individuais 

de cada nutriz. Porém, o leite materno é apropriado para o bebê. 

Por todas estas questões se faz necessário uma maior intervenção com os 

profissionais de saúde através de capacitação e sensibilização as mães através de 

educação em saúde, possibilitando desta forma maior conhecimento dessas práticas 

e fornecendo subsídios tanto aos profissionais de saúde quanto as mães, para 

melhor direcionar ações de apoio e promoção da alimentação saudável, para que 

estas crianças sejam amamentadas exclusivamente até seis meses de vida, e que o 

aleitamento materno continue pelo menos até dois anos de idade, complementado 

por outros alimentos. Segundo Ministério da Saúde, (2009), alimentação infantil 

saudável, compreende a prática do aleitamento materno e a introdução, em tempo 

oportuno, de alimentos apropriados que complementam o leite materno. 

O profissional de saúde que atua junto à mulher que amamenta deve ter 

habilidade científica, técnica e de relacionamento para assistir, além da mulher, o 

seu companheiro, filhos, família e comunidade, reunindo os diferentes segmentos 

que compõem a extensa rede sociobiológica do AM. Além disso, espera-se desse 

profissional que conheça os aspectos históricos, sociais, culturais e biológicos da 

amamentação (MS, 2009). 

Em sua formação, os profissionais de saúde adquirem determinados 

conhecimentos sobre AM. Por outro lado, têm conhecimentos oriundos do senso 

comum e de suas experiências pessoais. É importante a valorização desses 

diferentes conhecimentos, favorecendo um elo de complementaridade entre o saber 

científico e o saber popular (MS, 2011). 
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Contudo, para que as ações de educação em saúde com a proteção e 

promoção da amamentação surtam efeito positivo, é necessário o empenho de toda 

a equipe. Viabilizando assim, uma melhor qualidade de vida para o binômio mãe-

bebê, com o apoio logicamente dos pais e companheiros, abordando numa 

perspectiva de abordagem integral e humanizada. 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

 No acompanhamento de gestantes e mães nas consultas de pré-natal e 

crescimento e desenvolvimento, foi perceptível que muitas não utilizavam o 

aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, meramente por falta de 

informação. O baixo nível de escolaridade e a gravidez na adolescência demonstra 

algo bem atrelado nesta problemática. 

 A grande maioria não conta com o apoio sequer do pai da criança ou do 

restante da família, característica imensamente importante no incentivo ao 

Aleitamento Materno. Por isso a ideia de formação de grupos para troca de 

experiências e até compartilhamento do excesso de leite de algumas para suprir a 

falta de outras. 

 Tendo em vista a capacitação, instrumentalização dos profissionais de saúde, 

a fim de sensibilizar as mães sobre o verdadeiro significado da importância do 

aleitamento materno e identificar as dificuldades enfrentadas que levam ao 

desmame precoce, possibilitando assim informações necessárias para a introdução 

da alimentação complementar saudável na dieta do bebê após seis meses de vida. 

 Com este projeto de intervenção esperamos melhorar a qualidade do 

atendimento à criança possibilitando assim um acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento adequado. Desta forma possibilitará aos profissionais envolvidos 

um maior comprometimento com o atendimento e no apoio e incentivo ao 

aleitamento materno às crianças assistidas na ESF Dr. Ferreirinha em Currais 

Novos-RN. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

 Incentivar o Aleitamento Materno exclusivo até o sexto mês e alimentação 

complementar saudável até os dois anos nas crianças através do protejo de 

intervenção na ESF Dr. Ferreirinha em Currais Novos-RN. 

 

4.2 Específicos 

 

 Incentivar e apoiar a prática do aleitamento materno exclusivo até seis meses 

de idade, e a continuidade da amamentação até os dois anos de idade; 

 Garantir o acesso e a qualidade no atendimento às crianças; 

 Capacitar a equipe em utilizar um bom acolhimento das mães para boa 

aderência ao projeto; 

 Sensibilizar as nutrizes referente à introdução da alimentação complementar 

saudável na dieta do bebê após seis meses de idade, desestimulando o 

desmame precoce;  

 

 

5 METAS  

 

 Alcançar 100% das nutrizes da área para educação em saúde. 

 Melhorar a qualidade de vida das crianças diante ações de saúde. 

 Aumentar índices de saúde infantil perante o aconselhamento da 

amamentação. 

 Diminuir o desmame precoce. 

 Orientar uma alimentação saudável para as crianças. 
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6 METODOLOGIA  

 

O projeto de intervenção foi uma atividade organizada para resolver um 

problema identificado, tendo como função transformar uma ideia em ação, com o 

objetivo de definir o diagnóstico e seguir passos para solucioná-lo. 

Assim, o projeto de intervenção foi pertinente para aplicarmos no serviço de 

puericultura da ESF Dr. Ferreirinha, com foco no incentivo e apoio ao Aleitamento 

Materno e a Promoção da Alimentação Complementar Saudável às crianças de zero 

a dois anos de idade, através de melhor acesso e garantia de qualidade no 

atendimento as mães e crianças, além das gestantes. 

 A primeira ação foi a realização da capacitação de todos que fazem parte da 

ESF com ênfase no acolhimento e busca ativa de todas as nutrizes e gestantes da 

área, com planejamento de identificar cada usuária nesta situação para o incentivo 

de ir a unidade básica buscar educação em saúde. 

 Mensalmente ocorrem palestras rápidas (com dinâmicas para descontração) 

e multiprofissional com alguns convidados como Enfermeira, Nutricionista e 

Psicóloga, além do médico. 

 A visita domiciliar é sempre realizada nas puérperas que acabara de ter seus 

filhos, com intuito de estimular o aleitamento materno, visto que é um período o qual 

tem que ser bem explorado para haver uma devida aderência ao plano alimentar do 

bebê. 

 Devido o surgimento de dúvidas quanto a maneira correta de amamentar, foi 

criado uns grupos de usuárias para um curso prático e básico com folder ilustrativo e 

manuseio de bonecos, explicando passo a passo as boas práticas de amamentação. 

Além do mais, nestes encontros foi repassado como proceder para retirar e 

armazenar, assim como pasteurizar o leite ordenhado, principalmente para aquelas 

mães que necessitaram retornar ao trabalho antes que seus filhos completassem os 

seis meses. Nestas ocasiões foi ensinado como confeccionar um desmamador com 

uma seringa de 20 mL, na técnica de cortar a ponta da mesma e inverter o lado do 

êmbolo, gerando até uma economia para aquelas que não poderiam comprar o 

aparelho. 
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Mês 

01/Ano 
2015 

Mês 
02/Ano 
2015 

Mês 
03/Ano 
2015 

Mês 
04/Ano 
2015 

Mês 
05/Ano 
2015 

Mês 
06/Ano 
2015 

Mês 
07/Ano 
2015 

Mês 
08/Ano 
2015 

Palestra 
       X 

 
    x    X    X 

Visita 
Domiciliar 

    X X X  

Capacitação 
da Equipe 

   X     

Curso prático 
de 

amamentação 

     X  X 

 

 

7 IMPACTOS GERADOS 

 

Melhoria no crescimento e desenvolvimento das crianças com peso adequado 

e diminuição das consultas ambulatoriais com sintomas típicos da Pediatria devido 

uma adequada alimentação, visto que é comprovado que a criança que quanto mais 

amamenta, menos doente torna-se. 

Com a dinâmica a qual foi sendo oferecido nos encontros e o interesse em 

correr atrás das usuárias, o plano de ação foi bem aceito e as solicitações em 

comparecer para as práticas foram bem-sucedidas. 

Despertou nas mães o interesse pela prevenção e promoção da saúde com o 

devido acolhimento de toda a equipe na Unidade Básica de Saúde. 

Nas consultas de crescimento de desenvolvimento fica sendo possível 

visualizar um excelente crescimento das crianças com seus relativos pesos e 

medições dentro do padrão de normalidade para a idade. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto de intervenção realizado permitiu concluir que os fatores inerentes 

ao desmame precoce são possíveis de ser ajustados ou controlados, levando à 

conclusão da necessidade de intervenções precisas dentro de um planejamento 

adequado para que sejam atingidas as metas da organização Mundial de Saúde 

para melhoria das condições de saúde materna infantil. Possibilitou conhecer a 
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realidade do aleitamento materno na área de abrangência da ESF Vila Educacional, 

e desta forma oportunizou a percepção da necessidade de uma atuação presente do 

setor de enfermagem no apoio e incentivo ao aleitamento materno, com educação 

em saúde, e consulta puerperal nos primeiros dias de pós parto, pois nesse 

momento é que as puérperas apresenta maior fragilidade e com maior 

possibilidades de intercorrências mamilares, sendo importante a presença do 

profissional para orientações a fim de estimular a gestante e a nutriz, ao aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses de idade. Desta forma, acreditamos que este 

trabalho foi de grande relevância social, para as gestantes/nutrizes e para os 

profissionais de saúde, uma vez que, através do projeto de intervenção e da 

educação em saúde foi possível capacitar os profissionais atenção básica, para 

prestarem um atendimento de qualidade as nutrizes e as crianças menores de dois 

anos de idade. 
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