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RESUMO 

 
 
 

A amamentação é considerada a prática mais importante no início da vida humana e 

deve ser iniciada logo após o nascimento do bebê e manter exclusividade até os seis 

meses de idade. A verdade é que esta prática não é seguida e muitas crianças 

iniciam outro tipo de leite ainda dentro da maternidade. Diante deste achado a 

justificativa desta proposta de intervenção sugere uma mudança no paradigma de 

que o leite materno e as fórmulas lácteas apresentam a mesma função e proteção 

ao bebê, além de provar os benefícios da amamentação exclusiva na primeira hora 

de vida da criança e os benefícios da aproximação afetiva entre mãe e filho. Tem 

como objetivo elaborar um plano de intervenção a fim de reduzir a administração de 

fórmulas lácteas no alojamento conjunto em casos desnecessários. Para a 

confecção deste trabalho, três etapas foram realizadas: o diagnóstico situacional que 

foi realizado no PSF Osvaldo Morelli Filho de Frutal/MG e que apontou a falta de 

lazer e cultura da população da área descrita e que seria o tema norteador deste 

trabalho. Porém após este diagnóstico situacional outro problema foi identificado e 

que necessitaria de maior atenção, que é o tema proposto neste estudo. Após 

revisão bibliográfica, pode-se chegar a um plano de intervenção. 

 
 
 
 
 

 
 
Palavras-chave: Aleitamento materno, amamentação, gravidez abdominal, período pós-
parto, fenômenos fisiológicos da Nutrição do Lactente 
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ABSTRACT 
 
Breastfeeding is considered the most important practice in the beginning of human life 
and should be started soon after the baby's birth and maintain exclusivity until six 
months of age. The truth is that this practice is not followed and many children start 
another type of milk still in the maternity hospital. This finding also the justification of 
this proposed intervention suggests a paradigm shift in the breast milk and infant 
formulas have the same function and protection to the baby, and prove the benefits of 
exclusive breastfeeding in the first hour of life of the child and the benefit affective 
closeness between mother and child. Aims to develop an intervention plan to reduce 
the administration of infant formula in rooming in unnecessary cases. For making this 
work, three steps were taken: the situational analysis which was carried out in the PSF 
Osvaldo Morelli Filho de Frutal/ MG and pointed to the lack of leisure and culture of the 
population of the area described and that would be the guiding theme of this work. But 
after this situational diagnosis and other problems were identified that need further 
attention, which is the theme proposed in this study. After a review, you can get a plan 
for intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Breastfeeding, breastfeeding, abdominal pregnancy, postpartum period, 
physiological phenomena Infant Nutrition.
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INTRODUÇÃO 

 

A amamentação é considerada a prática mais importante no início 

da vida humana e deve ser iniciada logo após o nascimento do bebê e manter 

exclusividade até os seis meses de idade. A verdade é que esta prática não é 

seguida e muitas são as crianças que iniciam outro tipo de leite ainda dentro da 

maternidade (PEREIRA, et al 2007).  

Para o primeiro ano de vida o alimento que contem as melhores 

características nutricionais, com quantidades equilibradas e adequadas, além das 

inúmeras vantagens de proteção imunológica e psicológicas e que previnem a 

morbimortalidade infantil é sem dúvida o leite materno. Introduzir outros tipos de 

alimentos além do leite materno pode tornar a criança vulnerável a vários tipos de 

doenças como diarréias, infecções respiratórias e problemas gastrointestinais além 

de desnutrição ou obesidade, podendo gerar um crescimento e desenvolvimento 

desordenado (DIAS, FREIRE e FRANCESCHINI, 2010).  

Segundo Toma & Rea (2008), as diretrizes estabelecidas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas (UNICEF), 

pregam que a amamentação exclusiva deve ser realizada até seis meses de idade, 

devendo ser introduzido alimentos complementares após esta idade, para completar 

a nutrição da criança. 

Um estudo realizado pelo Demographic and Health Surveus (DHS) 

mostra que cresceu o número de crianças em aleitamento exclusivo até quatro 

meses de idade passando de 46% para 53%.  E em se tratando do tempo de seis 

meses de idade esta porcentagem passa de 34% a 39% isso nos anos 90. A 
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expectativa é de que após a iniciativa do Hospital Amigo da Criança no ano de 2000, 

este número tenha aumentado (TOMA & REA, 2008).  

De acordo com a pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde 

(2009), nota-se que 67,7% das crianças receberam amamentação na primeira hora 

de vida, sendo que a região como menor percentual desta prática foi o sudeste com 

63,5%. Ainda falando em percentuais com relação ao aleitamento materno exclusivo 

a região Sudeste com um dos piores percentuais apresentando apenas 39,4% 

perdendo somente para a região Nordeste com 37,0%. 

O Hospital Amigo da Criança (2009) adotou dez passos para o 

sucesso na alimentação, sendo eles:  

1. Ter uma política de aleitamento materno, escrita que seja 

rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados de saúde. 

2. Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas praticas 

necessárias para implementar esta política. 

3. Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do 

aleitamento materno.  

4. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia 

hora apos o nascimento.  

5. Mostrar as mães como amamentar e como manter a lactação 

mesmo se vierem a ser separadas dos filhos. 

6. Não oferecer á recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o 

leite materno, a não ser que haja indicação médica. 

7. Praticar o alojamento conjunto e permitir que mães e recém-

nascidos permaneçam juntos 24 horas por dia. 

8. Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda.  

9. Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças 

amamentadas.  
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10. Promover a formação de grupos de apoio à amamentação e 

encaminhar as mães a esses grupos na alta da maternidade.  

Em pesquisa realizada na cidade de Teresina (PI) com cinco 

hospitais Amigos das Crianças, notou-se que 77,4% mantiveram o aleitamento 

materno exclusivo no primeiro dia de vida, o que causou impacto na pesquisa foi que 

após de 180 dias de vida destes bebês este percentual caiu para 8,4%. Na pesquisa 

foi possível acompanhar 100% das crianças que passaram pelos hospitais durante o 

estudo. Esta foi realizada durante os 180 primeiros dias de vida do bebê e o 

resultado obtido pode concluir que mesmo os hospitais abordando os 10 passos 

criados pelo hospital amigo da criança ainda existem falhas, notados através do 

percentual após alta hospitalar possuindo um declínio impactante ao apresentado no 

primeiro dia de vida (RAMOS, et al; 2010). 

Além dos benefícios com relação à saúde da criança que a 

amamentação oferece o amamentar traduz uma relação de afeto e carinho entre 

mãe-filho (PEREIRA, et al 2007).  

O contato pele com pele pode propiciar muitos benefícios dentre 

eles a liberação de hormônios como a ocitocina. O tocar, o cheiro, o calor estimula o 

nervo vago que irá liberar ocitocina fazendo com que o leite saia com maior 

facilidade, além de aquecer a mama o que leva ao conforto do bebê que se sentirá 

aquecido, fazendo com que a mãe se sinta segura, menos ansiosa, tranqüila e 

responsiva (TOMA & REA, 2008).  

Mesmo tendo a consciência de que o aleitamento materno pode 

trazer benefícios ao binômio e reduzir em até 13% os óbitos infantis até a idade de 

cinco anos a resistência em utilizar esta prática ainda prevalece. Aconselhar sobre o 

aleitamento materno exclusivo ainda é muito predominante no pós-parto pois é neste 

momento em que dúvida e anseios surgem e existe a necessidade de falar sobre e 

diante dos desafios da amamentação muitas abandonam esta pratica antes mesmo 

de o bebê completar 6 meses de vida (DODT, 2013). 

Para Pereira et al (2007), vários são os fatores que influenciam na 

inserção de novos alimentos durante o puerpério, sendo estes: fissuras mamilares, 
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ingurgitamento mamário, mastite e abscesso mamário, ductos lactíferos, pouco leite, 

comportamento da mãe e do bebê.  

Em se tratando de estimulo ao aleitamento materno exclusivo Dias, 

Freire e Franceschini (2010), relatam que as crenças e tabus são fatores primordiais 

para manter o aleitamento materno.  

Oliveira, Camacho e Souza (2005), comentam que mesmo com os 

benefícios que o Hospital Amigo da Criança oferece, ainda existem limites que 

devem ser superados visto que a puérpera passa cerca de apenas 48 horas no 

hospital e o vínculo da amamentação não está totalmente estabelecida e neste 

sentido que a continuidade dos serviços deveria ser estabelecida e o trabalho em 

conjunto dos Programas de Saúde da Família apresentar-se como ponto 

fundamental neste processo, tanto antes, enquanto gestante e após já sendo uma 

puérpera.  

Dentro deste contexto o maior problema percebido no ambiente de 

trabalho onde atuo é a ingestão de fórmulas lácteas indiscriminadamente pelos 

técnicos e enfermagem da maternidade/alojamento conjunto do Hospital Frei Gabriel 

de Frutal/MG, visto que mesmo sem a prescrição do mesmo pelo pediatra esta 

conduta é utilizada sempre que o bebê não consegue pegar o peito da mãe ou tem 

dificuldade de ambas às partes.  

A falta de tempo por contar com um número reduzido de 

funcionários na maternidade faz com que o método mais prático e rápido para sanar 

muitas vezes o choro do bebê por fome é oferecer fórmulas lácteas no copo 

descartável ou até mesmo na seringa o que acaba interferindo na proposta de 

amamentação na primeira hora de vida do bebê através do leite materno. 



12 
 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Após refletir sobre o uso indiscriminado de fórmulas lácteas no 

Hospital Frei Gabriel de Frutal/MG na primeira hora de vida, este estudo vem 

contribuir para que esta prática seja apenas utilizada quando prescrita por um 

profissional médico com justificativa para tal conduta. 

Mudar esta prática significa propor ao bebê e sua mãe uma vida 

mais saudável, visto que o leite materno protege de várias doenças e infecções nos 

primeiros anos de vida além de proporcionar um contato íntimo entre mãe e filho 

estabelecendo uma relação de confiança, carinho e afeto entre ambos. 

Para tanto esta proposta de intervenção vem propor uma mudança 

no paradigma de que o leite materno e as fórmulas lácteas apresentam a mesma 

função e proteção ao bebê, além de provar os benefícios da amamentação exclusiva 

na primeira hora de vida da criança e os benefícios da aproximação afetiva entre 

mãe e filho. 
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OBJETIVOS  

Objetivo Geral: 

Elaborar um plano de intervenção com o objetivo de reduzir a 

administração de fórmulas lácteas na primeira hora de amamentação no alojamento 

conjunto em casos desnecessários. 

Objetivos específicos:  

Eliminar o uso de fórmulas lácteas no alojamento conjunto e no 

domicilio, quando não apresentar justificativa médica. 
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MÉTODOS  

 

Para a confecção deste trabalho, três etapas foram realizadas: o 

diagnóstico situacional que foi realizado em no PSF Osvaldo Morelli Filho de 

Frutal/MG e que teve como resultado a falta de lazer e cultura da população da área 

descrita.  Após este diagnóstico situacional outro problemas foi identificado e que 

necessitaria de maior atenção que é o tema proposto deste estudo. Em tempo foi 

realizado revisão bibliográfica até chegar então em um plano de intervenção.  

O diagnóstico situacional foi realizado no período de novembro de 

2012 á fevereiro de 2013 junto à equipe de enfermagem do Hospital Municipal Frei 

Gabriel e demais enfermeiras dos PSF da cidade de Frutal/MG. A partir deste 

levantamento da necessidade de investir na divulgação dos benefícios do 

aleitamento exclusivo foi definido como problema principal. 

Para aprofundar o assunto, a metodologia escolhida para a revisão 

bibliográfica sobre a temática é utilizar informações de livros, Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e do Ministério de Saúde (MS), utilizando as seguintes 

palavras-chaves: aleitamento materno, enfermagem em saúde pública, período pós-

parto. Foram selecionados através do critério de inclusão estudos no idioma 

português, e que estivessem dentro dos últimos dez anos de publicação. 

Para tanto o plano de intervenção que será realizado abrange as 

seguintes propostas:  

 Treinar os profissionais dos alojamentos conjuntos para 

proporcionar a amamentação segura e eficaz na maternidade. 

 Proporcionar uma parceria entre Unidades Básicas de Saúde e 

Hospital na política do aleitamento materno exclusivo.  
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 Treinar as equipes das Unidades Básicas de Saúde a fim de 

formar multiplicadores da política do aleitamento materno 

 Manter a contra-referência com as Unidades Básicas de Saúde 

para a continuidade do incentivo ao aleitamento materno exclusivo. 

Diante das propostas apresentadas os recursos financeiros seriam 

custeados pela Prefeitura Municipal de Frutal/MG junto da Secretaria Municipal de 

Saúde que contratará profissionais capacitados para ministrar o curso de 

capacitação para os profissionais envolvidos. 



16 
 

 

 

PLANO DE TRABALHO DO TCC 
 
 

Título: Os desafios do aleitamento materno exclusivo na primeira hora, como 

enfrentá-los? 

 
Aluno: Patricia Xavier Silva Barbosa 
 
 
Orientador: Profa. Drª Virgínia Resende Silva Weffort 
 
 
 

Atividades 
ANO 2013/2014 

MÊS MÊS MÊS MÊS 

Diagnóstico 

Situacional 

Março/2013 Abril/2013 Maio/2013  

Análise dos 

dados 

Junho/2013 Julho/2013   

Inicio do 

projeto 

Julho/2013 Agosto/2013 Setembro/2013  

Correção do 

projeto 

Outubro/2013 Setembro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013 

Finalização 

do projeto 

Janeiro/2014 Fevereiro/2014   

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno 

nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal. Brasília, 2009. 

DIAS, Mara Claudia Azevedo Pinto; FREIRE, Lincoln Marcelo Silveira; 

FRANCESCHINI, Sylvia do Carmo Castro. Recomendações para alimentação 

complementar de crianças menores de dois anos. Revista de Nutrição, Campinas, 

v. 3, n. 23, p.475-486, jun. 2010.  

DODT, Regina Cláudia Melo et. al. Influencia de estratégia de educação em saúde 

mediada por álbum seriado sobre à auto-eficácia materna para amamentar. Texto 

Contexto Enferm, Florianópolis, v. 22 n. 3, p. 610-618, Jul-Set, 2013. 

Fundo Das Nações Unidas da Criança. Iniciativa Hospital Amigo da Criança: 

revista, atualizada e ampliada para o cuidado integrado. 1ª ed Brasilia: Ministério 

da Saúde, 2009. 276 p. 

OLIVEIRA, Maria Inês Couto de; CAMACHO, Luiz Antonio Bastos; SOUZA, Ivis 

Emília de Oliveira. Promoção, proteção e apoio à amamentação na atenção primária 

à saúde no Estado do Rio de Janeiro, Brasil: uma política de saúde pública baseada 

em evidência. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 6, n. 21, p.1901-1910, 

dez. 2005. 

PEREIRA, Elaine de Jesus et al. Apoio à amamentação no puerpério imediato. Rev. 

Inst.cienc. Saúde, Sorocaba, v. 3, n. 25, p.221-228, 2007. 

RAMOS, Carmem Viana et al. Prevalência do Aleitamento Materno Exclusivo e os 

fatores a ele associados em crianças nascidas nos Hospitais Amigos da Criança de 

Teresina – Piauí. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v.19 n.2, p.115-124, abr-jun 

2010. 

http://www.rexlab.ufsc.br:8080/more/formulario8


18 
 

TOMA, Tereza Setsuko; REA, Marina Ferreira. Benefícios da amamentação para a 

saúde da mulher e da criança: um ensaio sobre as evidências. Cad. Saúde Pública, 

Rio de Janeiro, n. 24, p.235-246, 2008. 


