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De fato, o que os usuários querem, ao 

procurar um serviço de saúde, é uma solução 

para o seu problema, que, às vezes, se pode 

traduzir em uma receita de medicamentos ou 

pedidos de exames ou de procedimentos, 

mas que, na maioria das vezes, seria 

necessário mais do que essa resposta mais 

comum. 

É através do cuidado e com o cuidado que se 

pode levar adiante e concretizar qualquer 

“projeto” de ser e do ser humano, ou seja, o 

homem é quem projeta e, ao mesmo tempo, 

é o cuidador do seu projeto e jeito de levar a 

sua vida. Portanto, só tem sentido falar em 

cuidado ao longo do tempo, de uma linha de 

temporalidade que percorre os ciclos de vida. 

(Maria Terezinha Gariglio) 

 
 



 
 

RESUMO 
 
 
 

O aleitamento materno é o modo natural e seguro de alimentação para a criança 
pequena, proporcionando vantagens nutricionais, imunológicas, psicológicas e 
econômicas que são reconhecidas e inquestionáveis. Mesmo com todas estas 
vantagens, cerca de 1,5 milhões de crianças ainda morrem a cada ano porque são 
inapropriadamente alimentadas. Menos de 35% das crianças do mundo são 
exclusivamente alimentadas ao seio pelos primeiros seis meses de vida e as práticas 
de alimentação complementar são frequentemente inapropriadas e perigosas. Este 
plano de ação tem o objetivo de atuar na promoção e manejo do aleitamento materno 
exclusivo no primeiro semestre de vida, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio 
Carlos Magalhães (ACM), Jacaraci-BA. Para tanto, será realizada entrevista com 
mães ou cuidadores de crianças até seis meses de vida assistidas na UBS, formação 
de grupos de acolhimento com gestantes e puérperas com debates e visita domiciliar 
à puérpera e ao recém-nascido na primeira semana pós-parto. A partir do nó crítico 
sobre aleitamento materno realizado de forma inadequada e o desmame precoce, 
será criado a operação “Amamentar é Viver”, modificando costumes a partir de 
atividades de educação em saúde. Com esse projeto de intervenção espera-se 
observar uma adesão satisfatória à prática da amamentação na área de abrangência 
da Unidade Básica de Saúde assim como no município de Jacaraci, Bahia, e 
consequentemente diminuição nos índices de morbi-mortalidade infantil. 
 
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Atenção Primária à Saúde. Saúde da Criança. 
 



 
 

ABSTRACT 

 
 
Breastfeeding And the natural and Power Safe Mode For a Small Child, providing 
nutritional benefits, immunological, psychological and economic que are recognized 
and unquestionable. EVEN WITH All these advantages, about 1.5 million children die 
each STILL one year Why are inappropriately fed. Less than 35% of the World's 
Children are exclusively fed breast In the first six months of life and as a 
complementary feeding practices are frequently inappropriate and dangerous. This 
Action Plan aims to work in promotion and management of exclusive breastfeeding in 
the first six months of life, the Basic Health Unit (UBS) Antônio Carlos Magalhães 
(ACM), Jacaraci-BA. To this end, Sera carried an interview with caregivers OR Mothers 
of Children Up to Six months of life assisted in UBS, Training Host groups with 
pregnant and postpartum women with discussions and home visits and the postpartum 
By Newborn in the first postpartum week. From The In Critical About breastfeeding 
Held improperly EO early weaning, Sera CREATED Operation "breastfeeding is 
Living", changing costumes from Education activities in Health. With THAT Intervention 
Project is expected to observe a satisfactory adherence to Breast-feeding in the area 
covered by the basic health unit in the municipality So As Jacaraci, Bahia, and 
consequently decrease nos morbidity and infant mortality rates. 
 
Keywords: Breastfeeding. Primary Health Care. Children's Health. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 

1.1 Título 

Promoção e manejo do aleitamento materno exclusivo no primeiro semestre de 

vida na Unidade Básica de Saúde Antônio Carlos Magalhães, Jacaraci-BA 

 

1.2 Equipe executora 

 Caio Rodrigues Saraiva 

 Luciana Artioli Costa 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

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

interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da 

criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e 

psíquica da mãe (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

A amamentação oferece inúmeros benefícios para a saúde da criança, sendo a 

melhor maneira capaz de promover seu desenvolvimento integral, pois o leite materno 

fornece os nutrientes necessários para a criança iniciar uma vida saudável e se 

modifica conforme seu crescimento para continuar atendendo às suas necessidades 

(ALMEIDA, 2008). Por isso, é o alimento ideal não somente para recém-nascidos a 

termo, como também é o mais indicado para prematuros (ALMEIDA, 2008). A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza a amamentação exclusiva e sob livre 

demanda até os seis meses de idade, e sua manutenção, acrescida de outras fontes 

nutricionais, até os vinte e quatro meses ou mais (ALMEIDA, 2008). 

O aleitamento materno (AM) reduz a morbi-mortalidade infantil, fornece uma 

nutrição ideal ao lactente, favorecendo seu adequado crescimento, possibilita valiosa 

economia de recursos para as famílias e a sociedade, e propicia maior interação mãe-

filho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Essas vantagens são especialmente 

significativas nos países em desenvolvimento, dada à escassez de recursos e a 

exposição frequente a agentes infecciosos (DUNCAN, 1993). Ademais, o aleitamento 

materno é apontado como um fator determinante para o desenvolvimento craniofacial 

adequado, por promover intenso exercício da musculatura orofacial, estimulando 
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favoravelmente as funções da respiração, mastigação, deglutição e fonação 

(PEDRAS, 2008). 

A importância natural tem sido abordada, principalmente sob o ponto de vista 

nutricional, imunológico e psicossocial; portanto, é um assunto de interesse 

multiprofissional envolvendo dentistas, médicos, fonoaudiólogos, enfermeiros, 

nutricionistas e psicólogos (ANTUNES, 2008). 

Apesar do reconhecimento da importância do aleitamento, os índices de 

aleitamento exclusivo (AME), ainda são muito baixos e a duração do aleitamento é 

insatisfatória na maioria dos países (SILVA, 2008). 

A amamentação é uma opção materna que envolve uma complexa interação de 

fatores socioeconômicos, culturais e psicológicos (CALDEIRA, 2008). Desse modo, o 

presente plano de ação objetiva, através de enfoque educacional, estimular a adesão 

das mães ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade da criança.  

 

2.1 Revisão de literatura 

 

2.1.1 Benefícios para o bebê 

 

O ato de amamentação propicia o contato físico entre mãe e bebê, estimulando 

pele e sentidos (MONLEON, 2002). Se a amamentação é feita com amor e carinho, 

sem pressa, o bebê não só sente o conforto de ver suas necessidades satisfeitas, mas 

também sente o prazer de ser segurado pelos braços de sua mãe, de ouvir sua voz, 

sentir seu cheiro, perceber seus embalos e carícias (UAUY, 1995). Logo, ao 

estabelecer esse vínculo entre mãe e filho, há compensação do vazio decorrente da 

separação repentina e bruta que ocorre pós-parto, corrigindo fantasias prematuras 

frustrantes que o parto possa ter causado como abandono, agressão, ataque e fome 

(CALLEN, 2005). 

Os aspectos psicológicos do aleitamento materno estão relacionados ao 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo (ANTUNES, 2008). As crianças que 

mamam no peito tendem a ser mais tranquilas e fáceis de socializar-se durante a 

infância (UAUY, 1995). As experiências vivenciadas na primeira infância são 

extremamente importantes para determinar caráter do indivíduo quando adulto 

(CALLEN, 2005). 
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A sucção, deglutição e respiração, funções primárias do bebê, são 

desenvolvidas através de uma correta forma de amamentação, devendo constituir um 

sistema equilibrado (CARRASCOZA, 2006). Mamar não supre apenas a necessidade 

de alimentação, satisfazendo duas “fomes”: a fome de se nutrir, de se sentir 

alimentado, como também a “fome” de sucção, que envolve componentes emocionais 

psicológicos e orgânicos (CARRASCOZA, 2006). Essas duas “fomes” devem estar 

em equilíbrio, caso contrário, a necessidade de sucção pode não se alcançada, 

causando uma insatisfação emocional, e assim a criança buscará substitutos como 

dedo, chupeta, ou objetos, adquirindo hábitos deletérios (UAUY, 1995). 

No ato de amamentar, a criança estimula um exercício físico contínuo que 

propicia o desenvolvimento da musculatura e ossatura bucal, proporcionando o 

desenvolvimento facial harmônico (CARRASCOZA, 2006). Isso direciona o 

crescimento de estruturas importantes, como seio maxilar para respiração e fonação, 

desenvolvimento de tônus muscular, crescimento ântero-posterior dos ramos 

mandibulares, anulando o retrognatismo mandibular (CARRASCOZA, 2006). 

A amamentação proporciona à criança uma respiração correta, mantendo uma 

boa relação entre as estruturas duras e moles do aparelho estomatognático e 

proporciona uma adequada postural de língua e vedamento de lábios (ANTUNES, 

2008). Além disso, associada ao mecanismo de sucção, desenvolve os órgãos 

fonoarticulatórios e a articulação dos sons das palavras, reduzindo a presença de 

maus hábitos orais e também de patologias fonoaudiológicas (PEDRAS, 2008). 

A mãe é considerada a principal fonte de micro-organismos importantes para o 

estabelecimento da microbiota digestiva da flora do recém-nascido tanto no parto 

quanto na amamentação, através do colostro e do leite humano, que oferece 

condições nutricionais (fatores de crescimento) favoráveis para essa implantação 

(NEIFERT, 1999). A fase de colonização é crítica, pois uma implantação anormal pode 

acarretar uma microbiota menos eficiente nas suas funções (CALLEN, 2005). Esse 

fato pode estar correlacionado à formação de fezes menos consistentes através do 

crescimento de micro-organismos, como os lactobacilos, que ajudam na digestão de 

lipídeos e fermentam açúcar do leite materno no intestino, fato que vem impedir a 

instalação de outras bactérias que atuariam evitando diarreia e consequente 

desnutrição (DUNCAN, 1993). 

As propriedades antiinfectivas do colostro e do leite materno manifestam-se 

através dos componentes solúveis (IgA, IgM, IgG, IgD, IgE, lisozimas, lactobacilos e 
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outras substâncias imunorreguladoras) e componentes celulares (macrófagos, 

linfócitos, granulócitos, neutrófilos e células epiteliais) (ANTUNES, 2008). As 

infecções comumente evitadas são: diarreia, pneumonia, bronquites, gripe, paralisia 

infantil, infecções urinárias, otite, infecção no trato intestinal (DUNCAN, 1993). Além 

disso, a amamentação no primeiro ano de vida pode ser a estratégia mais exequível 

de redução da mortalidade pós-neonatal oriunda das infecções (NEIFERT, 1999). 

O leite materno propicia à criança ferro em alta biodisponibilidade e proteção 

contra infecções, condições essas protetoras da anemia (NEIFERT, 1999). 

Independentemente das causas que determinam o estado anêmico, associa-se ao 

mesmo, graves prejuízos para o desenvolvimento cognitivo e motor da criança e para 

o seu futuro aproveitamento escolar (PEDRAS, 2008). Além disso, há interferência 

nos processos de crescimento e desenvolvimento mental, motor e de linguagem; 

alterações comportamentais e psicológicas como falta de atenção, fadiga, 

insegurança e diminuição da atividade física (POPKIN, 1990).  

A icterícia precoce, por discreta imaturidade do fígado, pode ocorrer em 

neonatos, onde a alta concentração de leite e colostro ajuda eliminar o mecônio pelas 

primeiras fezes estimulando o desaparecimento da cor (NEIFERT, 1999). 

As doenças atópicas como alergias podem ser desencadeadas pelo contato com 

o leite de vaca (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Logo, crianças que possuem esse 

risco hereditário buscam através de dietas restritivas e outras medidas preventivas, 

como o aleitamento natural, fazer uma profilaxia da doença (NEIFERT, 1999). 

Os benefícios da amamentação natural não atingem a criança apenas quando 

bebê, podendo as vantagens se estender para a saúde futura, uma vez que crianças 

amamentadas por certo período de tempo têm taxa de infecção por parasitas 

reduzidas, visão melhor aos 4 meses e aos 36 meses e três vezes menos a presença 

de xeroftalmia (POPKIN, 1990). Na fase adulta, a presença de amamentação quando 

bebê está relacionada à diminuição de risco para doenças cardiovasculares, redução 

ou adiamento do surgimento de diabetes em indivíduos susceptíveis, risco reduzido 

de desenvolver câncer antes dos 15 anos por ação imunomoduladora fornecida pelo 

leite e metade do risco de disfunção neurológica (NEIFERT, 1999). 

Um pequeno, porém, detectável aumento na habilidade cognitiva e desempenho 

escolar da criança estão associados ao aleitamento natural, fato esse concluído em 

70% de estudos sobre esse tema (UAUY, 1995). Isto está associado à presença 

marcante de ácidos graxos de cadeia longa no leite materno, pois eles são essenciais 
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ao desenvolvimento cognitivo de crianças que nasceram prematuras, as quais 

apresentaram QI mais elevado que quando comparados àquelas que se alimentavam 

de fórmulas (UAUY, 1995). 

 

2.1.2 Benefícios para a mãe 

 

Para a mulher, a amamentação tem papel importante sob vários aspectos. Ao 

amamentar, o instinto maternal é satisfeito e supre a separação abrupta ocorrida no 

momento do parto, que pode causar até depressão, amenizada pela formação de um 

“cordão psíquico” duradouro até o desmame progressivo (VALDÉS, 1996). 

A redução de estresse e mau humor tem sido relatada por mães após as 

mamadas (MONLEON, 2002). Este efeito é mediado pelo hormônio ocitocina, que é 

liberado na corrente sanguínea durante a amamentação em altos níveis (NEIFERT, 

1999). Além disso, a sensação de bem-estar referida pela lactante no final do tempo 

da mamada deve-se também à liberação endógena de beta-endorfina no organismo 

materno (VALDÉS, 1996). 

O início da liberação da ocitocina começa na hora do parto para a promoção da 

contração uterina (NEIFERT, 1999). A descarga de hormônio que ocorre reduz o 

tamanho do útero, libera a placenta, diminui o sangramento pós-parto, causa atraso 

da menstruação e consequente prevenção à anemia (WHO, 1990). 

No período em que não começa a menstruação, enquanto a mulher amamenta 

exclusivamente, a proteção quanto à gravidez fica em torno de 98% nos primeiros seis 

meses e depois cai para 96% (VALDÉS, 1996). Nesse período, as mulheres estão 

aplicando uma técnica de planejamento familiar extremamente segura chamada LAM 

– Método de Amenorreia Lactacional – que assegura o espaçamento entre gestações 

desde que a amamentação seja exclusiva e em livre demanda (WHO, 1998). 

Os benefícios relacionados à mulher após a amamentação são vários: a forma 

física retorna ao peso pré-gestacional, menor risco de desenvolver artrite reumatoide, 

risco reduzido de osteoporose aos 65 anos e menor probabilidade de desenvolver 

esclerose múltipla (VALDÉS, 1996). 

Em relação aos diversos tipos de câncer, amamentar por no mínimo dois meses 

reduz o risco de câncer no epitélio ovariano em 25%; de 3 meses a 24 meses é um 

dos principais fatores protetores do câncer de mama que ocorre antes da menopausa, 
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além de estabilizar o progresso da endometriose materna diminuindo o risco de câncer 

endometrial e de ovário (ANTUNES, 2008). 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

O Plano de Ação sobre promoção e manejo do aleitamento materno exclusivo 

no primeiro semestre de vida baseia-se nas evidências científicas que mostram a 

superioridade do leite materno como fonte de alimento, como fonte de proteção contra 

doenças e por proporcionar maior afeto nutriz/bebê, além disso, a associação da 

tendência ao desmame precoce está claramente relacionado a diversas doenças na 

primeira infância. 

Segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

número de crianças amamentadas ainda é pequeno. No Brasil, a última pesquisa 

sobre a situação do aleitamento materno em nível nacional encontrou uma mediana 

de duração da amamentação de sete meses e de amamentação exclusiva de apenas 

um mês.  

Durante o trabalho como médico na UBS ACM, Jacaraci-BA, há quase um ano 

se observa pouca adesão de mães ao ato de amamentar. Foi possível perceber ainda 

nesta comunidade a influência da herança cultural, como a transmissão de crenças, 

costumes e tabus que influenciam negativamente na amamentação e a dificuldade 

relacionada com as complicações habituais das primeiras semanas de aleitamento.  

Sendo assim, a elaboração de um plano de ação com temática 

fundamentalmente educacional, pode auxiliar na diminuição da incidência do 

abandono precoce ao aleitamento materno exclusivo nesta comunidade, o que 

refletirá na saúde dos recém-nascidos, quer seja na diminuição de internamento pelas 

principais doenças infectocontagiosas, desse período ou prevenindo complicações 

futuras.   

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Aumentar adesão à amamentação exclusiva em crianças menores de seis 

meses na Unidade de Saúde da Família ACM, Jacaraci-BA. 
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4.2 Específicos 

 

 Reduzir o abandono precoce ao aleitamento materno; 

 Diminuir a incidência de doenças que poderiam ser evitadas com o aleitamento 

materno; 

 Minimizar a mortalidade e morbidade relacionadas a doenças decorrentes do 

abandono do aleitamento materno; 

 Baixar os índices de desmame precoce por falta de informações; 

 Estimular e melhorar o vínculo entre a mãe e o filho nos primeiros meses de 

vida; 

 Melhorar de forma geral as relações interpessoais no ciclo familiar. 

 

5 METAS  

 

 Aumento em pelo menos 50% dos índices de 

amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida; 

 Melhoria nos índices de crescimento e desenvolvimento dos neonatos; 

 Redução da morbimortalidade infantil; 

 Diminuição do número de casos de internação por doenças que poderiam ser 

evitadas com o aleitamento materno. 

 

6 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um projeto de intervenção baseado em práticas, recomendas na 

literatura revisada, que apresentam resultados favoráveis de adesão aos planos e 

políticas de estímulo ao aleitamento materno no primeiro semestre de vida do recém-

nascido. 

 

6.1 Delineamento do estudo 

 

O presente estudo busca desenvolver um plano de intervenção educativo sobre 

a importância do aleitamento materno, exclusivo até os seis meses de idade na saúde 

do recém-nascido e na prevenção de doenças, usando informações atuais e 

esclarecedoras para tratar da importância da amamentação para a mãe e o bebê, 
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dando estímulo à formulação de práticas e ações que priorizem o aleitamento materno 

exclusivo. 

 

6.2 Local de estudo 

 

O plano será realizado na Unidade Básica de Saúde Antônio Carlos Magalhães, 

Jacaraci-BA. 

 

6.3 Capacitação da equipe 

 

Inicialmente será realizada a capacitação da equipe de saúde da UBS, devendo 

está a acontecer às segundas-feiras, às 14 horas, com palestras realizadas pelo 

médico com duração de 30 minutos, sobre os seguintes temas:  

•  Principais benefícios, para o RN e para mãe, de uma amamentação precoce; 

•  Principais doenças relacionadas ao abandono precoce do aleitamento 

materno; 

• Orientações a respeito das técnicas de amamentação (pega correta, principais 

dificuldades, posição do neonato e da mãe durante a amamentação); 

• Orientações a respeito de alimentação complementar. 

 

6.4 Métodos 

 

Será realizada entrevista com mães ou cuidadores de crianças até seis 

meses de vida assistidas na UBS, formação de grupos de acolhimento com debates 

e visita domiciliar à puérpera e ao recém-nascido na primeira semana pós-parto. A 

partir do nó crítico sobre aleitamento materno realizado de forma inadequada e o 

desmame precoce, será criada a operação “Amamentar é Viver”, modificando 

costumes a partir de atividades de educação em saúde, promovendo o aleitamento 

materno através de grupo de acolhimento na própria unidade de saúde e através de 

campanha educativa que terá como ações: 

• Adotar a visita domiciliar à puérpera e ao recém-nascido na 1ª semana pós-

parto como prioridade, sendo realizada pelo médico, enfermeira e ACS; 

• Agendamento conjunto puérpera/RN de consultas mensais, no primeiro 

semestre, para acompanhamento da efetividade do plano adotado; 
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• Acolher mulheres durante o pré-natal esclarecendo sobre a importância do 

aleitamento materno através da realização de palestras para as gestantes na sala de 

espera, com temas já abordados nas reuniões de equipe. Durante o período do plano 

de ação, as gestantes serão agendadas em um dia especifico, para que seja reunido 

o maior numero de mães incluídas no plano; 

• Contribuir para diminuição de crenças e tabus quanto ao ato de amamentar, 

apresentando dados científicos de maneira clara e objetiva em consultas de pré-natal 

e puericultura; 

• Incentivar os profissionais de saúde quanto às orientações e manejo adequado 

do aleitamento materno exclusivo de maneira continuada e para todos os membros 

do grupo familiar (durante visitas domiciliares, consultas de rotina, grupos de 

gestantes e em dias específicos). 

 

6.5 Avaliação dos resultados obtidos 

 

A cada dois meses a equipe de saúde se reunirá para avaliar o plano de ação e 

traçar novas metas. Após um ano, será realizado um novo levantamento das fichas 

para observar se as metas foram alcançadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Mês 

01/2016 
Mês 

02/2016 
Mês 

03/2016 
Mês 

04/2016 
Mês 

05/2016 
Mês 

06/2016 
Mês 

07/2016 
Mês 

08/2016 

Capacitação 
da equipe 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Palestras na 
sala de 

acolhimento 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Visita à 
puérpera na 
1ª semana 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

 
X 

Consultas no 
decorrer do 

primeiro 
semestre 

(puérpera/RN) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Análise de 
dados pela 

equipe 

 
X 

   
X 

   
X 

 

Planejamento 
de novas 

metas 

 
X 

   
X 

   
X 

 

 

 

8 IMPACTOS ESPERADOS 

 

O incentivo ao aleitamento materno tem sido o objetivo de diversos grupos de 

profissionais da saúde, em diferentes localidades do Brasil. Esses grupos relatam 

índices satisfatórios de adesão das mães a essa prática, mostrando que entre 35% e 

38,6% das crianças são mantidas em aleitamento materno exclusivo até o sexto mês 

de idade (KUMMER, 2009). 

Esse índice se deve às atuações sistemáticas de uma equipe interdisciplinar, 

que acompanha a mãe e o lactente durante os primeiros seis meses após o parto, por 

meio de nove encontros, além de sessões individuais para esclarecimento de dúvidas, 

treino da prática da amamentação e tratamento de problemas de mama (KUMMER, 

2009). 

Portanto, a partir da implantação das atividades sugeridas neste plano de ação, 

se espera aumentar a adesão ao aleitamento materno exclusivo nas famílias 

assistidas pela UBS ACM, e desta maneira, reduzir a morbimortalidade relacionadas 

ao abandono precoce desta prática, reduzindo também o gasto público com medidas 

curativas para afecções que podem ser prevenidas através do aleitamento materno. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há evidências epidemiológicas suficientes que embasam a 

recomendação de amamentação exclusiva por seis meses e a manutenção 
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com complementação até os dois anos. No entanto, ainda é baixo o 

número de mulheres que cumprem com essa recomendação. 

Entre os fatores envolvidos encontram-se: desconhecimento da 

importância do aleitamento materno para a saúde da criança e da mãe, práticas e 

crenças culturais, a promoção inadequada de substitutos do 

leite materno, a falta de confiança da mãe e práticas inadequadas de 

serviços e profissionais de saúde. 

Com esse projeto de intervenção espera-se observar uma adesão 

satisfatória à prática da amamentação na área de abrangência da Unidade 

Básica de Saúde assim como no município de Jacaraci, Bahia, e 

consequentemente diminuição nos índices de morbi-mortalidade infantil. 
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