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RESUMO 
 

A alimentação ao seio constitui uma das questões mais importantes para a saúde 
humana, principalmente nos primeiros meses de vida, pois atende às necessidades 
do lactente. O desmame precoce e o uso de alimentação artificial substituindo o leite 
materno são problemas de saúde pública que geram impactos nutricionais, 
imunológicos, metabólicos e psicoafetivos. O objetivo deste projeto de intervenção é 
fortalecer a estratégia de estímulo ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses 
de idade na Unidade Básica de Saúde da Família Centro I, em Irecê, Bahia, Brasil. 
Trata-se de um projeto que será desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) que opera de acordo com o modelo da Estratégia de Saúde da Família (ESF). 
Inicialmente, capacitará todos os profissionais de saúde da referida unidade para a 
formação de um grupo de caráter permanente junto com as gestantes. Serão 
desenvolvidas ações de promoção à saúde do lactente e oferecido um minicurso para 
estímulo à relactação. Espera-se que, durante a execução deste projeto de 
intervenção, ocorra aumento do número de crianças alimentadas com leite materno e 
que as mães possam superar os medos, inseguranças e dificuldades em amamentar.   
 

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Nutrição em Saúde Pública. Saúde da Criança.  

 

 

  



ABSTRACT 

 

Breastfeeding is one of the most important issues for human health, especially in the 
first few months of life because it provides vital nutrients for infants. Precocious 
weaning and the use of artificial feeding which substitutes for breast milk is a public 
health problem that generates nutritional, immunological, metabolic, and psycho-
affective impacts. The aim of this intervention project is to strengthen the stimulation 
strategy to exclusive breastfeeding until six months of age in the Basic Health Unit 
Family Center I in Irecê, Bahia, Brazil. It is a project that will be developed in a Basic 
Health Unit (BHU) which operates on the model of the Family Health Strategy (FHS). 
Initially, the intervention project will enable all professionals of the health unit to achieve 
a permanent group along with pregnant woman. It will develop promotional activities 
intended to benefit infant health and will also provide a mini-course for the stimulus to 
relactation. It is expected that during the execution of this intervention project, an 
increase in the number of infants fed with breast milk and help mothers will overcome 
the fears, insecurities and difficulties of nursing. 
 

Keywords: Breastfeeding. Nutrition in Public Health. Child Health. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 TÍTULO 

      Plano de ação para estímulo ao aleitamento materno em Irecê, Bahia 

 
 

1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 Victor Logetto Caetité Gomes - Médico Clínico 

 Petrusca Ribeiro Dourado - Enfermeira 

 Ana Nery Alves de Souza - Dentista 

 Luciana Patrícia Lima Alves Pereira - Orientadora  

 

1.3 PARCERIAS INSTITUCIONAIS  

 Secretaria Municipal de Saúde de Irecê-BA 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação ao seio constitui uma das questões mais importantes para a 

saúde humana, principalmente nos primeiros meses de vida, pois atende às 

necessidades nutricionais, metabólicas, imunológicas, além de conferir estímulo 

psicoafetivo à criança.  

Além de proporcionar vantagens nutricionais, metabólicas e imunológicas, este 

alimento tem um custo zero, pois o próprio organismo o produz, evitando gastos com 

madeiras e fórmulas lácteas (ACCIOLY; SAUNDERS; LACERDA, 2009). 

          Com a necessidade da mulher em buscar o mercado de trabalho, houve 

mudanças radicais na alimentação infantil, onde o leite materno passou a ser 

substituído por leite de outras espécies, modificados na tentativa de “assemelharem-

se” ao humano. Nenhuma função humana foi tão agredida, modificada, artificializada 

quanto à amamentação (PARCIONIK, 1997). Após anos de estudos, foi possível 

identificar as consequências danosas do aleitamento artificial e desmame precoce na 

saúde infantil. Na década de 70, surgiu um movimento mundial para estimular o 

retorno do aleitamento materno como forma preferencial (VENANCIO; MONTEIRO, 

1998).  

Apesar do estimulo ao aleitamento materno, o Brasil está bastante aquém do 

recomendado. Segundo o Ministério da Saúde (2009), a mediana de amamentação 

nas capitais brasileiras e distrito federal é de 342 dias, e de amamentação exclusiva 

é de 54 dias, dados revelados na II Pesquisa de Prevalência do Aleitamento Materno 

nas Capitais Brasileiras e DF. Esses dados contrastam com recomendações atuais 

do Ministério da Saúde (MS), da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SPB) que são: aleitamento materno exclusivo nos 

primeiros seis meses de vida e aleitamento complementado de seis meses até dois 

anos de idade.  

Esse desmame precoce se deve a vários fatores desde a necessidade de 

participação da mulher com os rendimentos financeiros da família levando-a a dupla 

jornada de trabalho, ao estimulo da indústria do leite artificial, questões socioculturais, 

ausência de informação e ao pouco incentivo dos profissionais de saúde a 

amamentação (GIUGLIANI, 1994).  

           O município de Irecê não difere do restante do país, e as consequências e 

impactos das práticas incorretas de alimentação infantil repercutem no aumento de 
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atendimentos médicos. Dentre as causas, estão: desnutrição, doenças infecciosas 

diarreicas, doenças infecciosas respiratórias, doenças imunoalérgicas, atraso no 

desenvolvimento cognitivo e doenças crônicas (sobrepeso/obesidade, diabetes 

mellitus tipo 1 e 2, hipercolesterolemia, leucemia).  

Crianças que são amamentadas por 9 meses apresentam 70% menos 

episódios de infecções de ouvido e garganta, além de 30% menos casos de sinusite, 

em relação as que foram amamentadas até 3 meses (LI et al., 2014). Essas doenças 

além de causar um grande impacto na infância repercutem também na vida adulta, 

aumentando os gastos públicos em saúde.  

Um estudo brasileiro recente revelou que lactentes que mamaram por mais de 

um ano tinham escolaridade 10% maior e renda 33% superior em relação aos 

amamentados por menos de um mês (VICTORA et al., 2015).  Revelando que quanto 

maior o período de amamentação maior o QI (Quociente de inteligência), escolaridade 

e renda desses indivíduos.  

            Desde o pré-natal, os profissionais de saúde devem incentivar o estímulo ao 

aleitamento materno, informando as gestantes dos benefícios do leite materno, 

orientando sobre técnica de como oferecer o seio para pega correta e acompanhando 

o crescimento e desenvolvimento após o nascimento da criança. Este estimulo gera 

um impacto positivo no processo de crescimento físico da criança (LIMA et al., 2004). 

           A falta de conhecimento das mães em relação à qualidade do leite materno 

para o desenvolvimento e saciedade dos seus filhos acaba ocasionando desmame 

precoce (VÍTOLO et al., 1994). Questões culturais e sociais, também, são 

determinantes para o sucesso da amamentação.   

As crianças que por algum motivo desmamaram precocemente ou estão em 

aleitamento misto (leito materno acrescido do leite de vaca) devem ser estimuladas a 

relactação, oferecendo o seio materno nos horários das mamadas e complementando 

a alimentação com fórmula láctea oferecida em colher, até diminuir a quantidade do 

complemento. Outra técnica é através de uma seringa com leite materno conectada a 

uma sonda presa ao mamilo; assim a criança sugará a sonda e mamilo ao mesmo 

tempo. 

           A mulher não deve apenas estar informada das vantagens do aleitamento 

materno e optar por esta prática. Deve estar inserida em um ambiente favorável à 

amamentação e contar com o apoio de profissionais capacitados para estimular, 

informar e ajudar no aleitamento materno. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

Irecê é um município brasileiro do estado da Bahia, situado a 478 km da 

capital do estado, Salvador. A maioria da sua população é composta por pessoas de 

baixa renda que possuem como principal fonte econômica a agricultura, comércio e 

os benefícios oriundos de programas sociais. O referido município está localizado na 

zona fisiográfica da Chapada Diamantina Setentrional, abrangendo toda a área do 

Polígono da Seca. Possui um clima semiárido, população de 72.041 habitantes, um 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) de 0,691 (IBGE, 2013). 

A população adscrita no território pertencente à Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do Centro I, que opera no modelo da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em 

Irecê, apresenta baixa adesão ao aleitamento materno exclusivo dentro dos primeiros 

seis meses de vida das crianças. A primeira vista, o aleitamento materno pode parecer 

um ato intrínseco e mecânico, vinculado à maternidade. Contudo, a baixa 

escolaridade, falta de apoio e as mudanças no papel exercido pelas mulheres na 

comunidade fazem com que seja necessário resgatar o valor do aleitamento materno 

para o binômio mãe-filho. 

Durante a aplicação de ferramentas, como o acolhimento e a escuta 

qualificada, é possível identificar que as mulheres acompanhadas na unidade de 

saúde desconhecem as vantagens presentes no leite materno, acreditam em 

conselhos de terceiros quanto à necessidade de complementação da dieta de seus 

filhos com farinhas, amido e não dominam corretamente as técnicas de pega e 

posicionamento. Outro cenário identificado é composto por mães que assumem o 

papel de chefes de família com longas jornadas de trabalho. Desta forma, foi possível 

notar o surgimento de uma demanda reprimida e os próprios profissionais de saúde 

sentiram-se motivados em explanar o aleitamento materno de forma mais 

aprofundada.        

Apesar de esta temática ser ocasionalmente abordada através das salas de 

espera, a unidade de saúde ainda não foi capaz de executar um projeto que possuísse 

impacto e caráter transformador neste triste cenário de baixa prevalência de 

aleitamento materno exclusivo.  Espera-se que durante a execução deste projeto de 



10 
 

intervenção ocorra aumento do número de crianças alimentadas com leite materno e 

que as mães possam superar os medos, inseguranças e dificuldades em amamentar.                

 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

Fortalecer a estratégia de estímulo ao aleitamento materno exclusivo até os 

seis meses de idade na Unidade Básica de Saúde da Família Centro I, em Irecê, 

Bahia.   

 

 

4.2 Específicos 

 Promover a formação de um grupo de caráter permanente voltado para orientação 

às lactantes; 

 Desenvolver atividades de educação em saúde para capacitação dos profissionais 

da Unidade Básica de Saúde; 

 Realizar um minicurso de extração manual e armazenamento do leite materno para 

mulheres em vulnerabilidade; 

 Estimular a relactação para as crianças em aleitamento misto ou desmamadas 

através do acompanhamento longitudinal; 

 Contribuir para a redução da incidência de doenças respiratórias, diarreicas e 

alérgicas nos lactentes; 

 Proporcionar que aumente o percentual de crianças em aleitamento materno 

exclusivo até 6 meses. 

 

 

5 METAS  

 

 Qualificar 100% dos profissionais de saúde da unidade; 

 Fazer o rastreio de 100% dos lactentes e lactantes pertencentes à unidade; 

 Proporcionar a adesão de 80% das gestantes da unidade ao grupo de caráter 

permanente; 
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 Ter a participação de 90% das mulheres em vulnerabilidade no minicurso de 

extração manual e armazenamento do leite materno;   

 Promover o retorno ao leite materno de 70% das crianças desmamadas 

precocemente; 

 Contribuir no aumento de 70% da adesão das mães ao aleitamento materno 

até os 2 anos e ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses; 

 Reduzir para 10% o índice de mortalidade de crianças abaixo de 5 anos; 

 Diminuir para 10% a mortalidade por doenças respiratórias e diarreicas. 

 

 

 

6 METODOLOGIA  

 

O projeto de intervenção tem como objetivo fortalecer a estratégia de estímulo 

ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, aumentando, assim, o 

número de crianças alimentadas com leite humano. Será desenvolvido em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) que opera no modelo Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), situada na cidade de Irecê-BA, Brasil.  

O público alvo da intervenção será composto por gestantes, puérperas, mães 

com filhos até 6 meses de idade e familiares próximos da criança (avós e pai). 

A primeira etapa deste plano de ação será a capacitação de todos os 

profissionais de saúde, para que estes apresentem a mesma abordagem ao passar 

as informações e conhecimentos nas orientações, mudando, assim, a forma de agir 

da equipe, para tornar mais efetiva suas ações. Essa capacitação deverá ser realizada 

pelo médico, enfermeira e dentista da unidade, através de palestras e dinâmicas em 

grupo. O médico deverá informar sobre as recomendações atuais do Ministério da 

Saúde (MS) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), acerca de definições de 

aleitamento materno, vantagens da amamentação para o binômio mãe-filho, 

promoção/proteção ao aleitamento materno e legislação. A enfermeira vai explanar 

sobre preparo para amamentação, técnica de amamentação, mitos em relação à 

amamentação. A dentista ficará responsável em abordar sobre desenvolvimento da 

cavidade oral, explicando as vantagens da amamentação e desvantagem da 

substituição da amamentação por utilização de mamadeiras e chupetas. As palestras 
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serão realizadas na própria unidade de saúde, tendo carga horária de 10 horas e 2 

horas de dinâmica em grupo, demonstrando a técnica de posicionamento e pega. 

A segunda etapa deste trabalho corresponde à formação de um grupo 

permanente com gestantes. Uma vez no mês esse grupo estará reunido na unidade 

para troca de informações e para orientações, respeitando a individualidade de cada 

gestante e ajudando a superar os medos, inseguranças e dificuldades. Cada mês um 

profissional da saúde irá abordar a temática, passando as informações discutidas 

previamente na capacitação, estabelecendo um vínculo da unidade com a população 

e estimulando o aleitamento. As reuniões serão divididas em 4 partes: primeiro tempo: 

fazer o acolhimento e ouvir das pacientes as experiências vivenciadas em gestações 

anteriores; segundo tempo: palestra realizada pelo profissional de saúde; terceiro 

tempo: esclarecimentos de dúvidas das pacientes; quarto tempo: entrega de panfletos 

contendo resumo do que foi desenvolvido na reunião.  

Minicurso de extração manual e armazenamento de leite será realizado para 

lactantes em vulnerabilidade, que por algum motivo não podem amamentar, seja em 

função do horário de trabalho ou por afecções da mama (mastite, ingurgitamento 

mamário, dor ou trama mamilar). A enfermeira demonstrará como a extração do leite 

deve ser feita, ao passo que o médico explicará as etapas do processo. As gestantes 

terão espaço de tempo para tentar reproduzir as orientações. Em seguida, será 

explicada às mães, de forma expositiva para que fique de fácil entendimento, a forma 

de armazenamento do leite natural, indicando os recipientes adequados e informando 

sobre a higienização dos mesmos, local ideal de conservação e sua reutilização. O 

minicurso será realizado a cada 3 meses para novas mães, para que estas aprendam 

as técnicas supracitadas.          

O médico deverá capacitar a enfermeira e a técnica de enfermagem para 

realização da técnica de relactação, por meio de aula expositiva, demonstrando os 

materiais necessários e o manejo no primeiro mês. Durantes as consultas de 

puericultura que já são realizadas semanalmente na unidade de saúde, o médico 

ficará responsável pelo rastreio das crianças de 0 a 6 meses em desmame precoce e 

com aleitamento misto. As mães desse grupo selecionado serão orientadas pelos 

agentes de saúde a comparecer na unidade de saúde no final de cada mês, para 

aprendizagem e aplicação da técnica de relactação, sob a supervisão e orientação da 

enfermeira e técnica de enfermagem.  
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Abr 
2016 

 Mai 
2016 

Jun 
2016 

Jul 
2016 

Ago 
2016 

Set 
2016 

Out 
2016 

Nov 
2016 

Dez 
2016 

Jan 
2017 

Revisão de 
literatura 

x x x x x x x x x x 

Capacitação 
dos 

profissionais de 
saúde  

x          

Ações com o 
Grupo 

permanente 

x x x x x x x x x x 

Realização de 
minicurso de 
extração e 

armazenamento 
do leite 

x   x   x   x 

Rastreio das 
crianças em 
desmame 

precoce e com 
aleitamento 

misto  

x x x x x x x x x x 

Aplicação da 
técnica de 
reclatação 

x x x x x x x x x x 

 

 

8 IMPACTOS ESPERADOS 

 

Acredita-se que através deste projeto de intervenção haverá: 

 

 Um aumento do número de crianças em aleitamento materno e por 

consequência melhora na qualidade de vida destas, reduzindo os 

impactos causados pela alimentação incorreta ou desmame precoce; 

 Melhoria na qualidade de vida do futuro adulto, diminuindo ocorrência de 

doenças crônicas como: hipertensão arterial, diabetes mellitus e 

sobrepeso/obesidade; 

 Aumento do QI e, consequentemente, da escolaridade e da renda destes 

indivíduos; 

 Melhora no vínculo psicoafetivo entre mãe e filho, estabelecendo os 

laços familiares. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As necessidades nutricionais durante a fase de lactação são maiores que na 

fase adulta, devido alto metabolismo deste período de crescimento e 

desenvolvimento. O único alimento que atende todas essas necessidades é o leite 

materno. A troca deste alimento para uso de leite de outra origem animal ou 

industrializado pode ocasionar o desenvolvimento de impactos na saúde da criança, 

como aumento de doenças respiratórias, doenças diarreicas e alérgicas.   

As unidades de saúde devem estar empenhadas em orientar e informar da 

importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses tanto as gestantes como 

as futuras gestantes, buscando estratégias que possam contribuir com a diminuição 

do desmame precoce e estimular a amamentação. A existência de programas e ações 

voltadas para esta temática deve fazer parte da rotina de cada unidade.    
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