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RESUMO 

 

Amamentar é uma prática benéfica e que envolve interação profunda entre mãe e 

filho. O ato de amamentar é fortemente influenciado pelo suporte que a mulher tem 

da família e da comunidade. O estudo objetivou implementar ações educativas por 

meio de rodas de conversa abordando a baixa adesão ao aleitamento materno 

exclusivo na Unidade Básica de Saúde Dr. Antônio Carlos Sousa Reis, Cidade 

Olímpica I, no município de São Luís-MA. Realizou-se um diagnóstico situacional por 

meio da percepção da baixa adesão ao aleitamento materno exclusivo, através de 

diálogos entre a ESF com os 06 agentes comunitários de saúde. Após reuniões entre 

os membros da equipe, partiu-se para um levantamento da quantidade de gestantes 

e puérperas apenas desta unidade. Procedeu-se a realização de ações de promoção 

da saúde com abordagem multiprofissional incluindo palestras educativas, salas de 

espera, grupos de apoio na área de abrangência, implementação do plano de 

intervenção, definição de estratégias acerca da baixa adesão ao aleitamento materno 

exclusivo. A implementação das ações deverá ser supervisionada de forma 

permanente e continua, sendo esta, o instrumento de avaliação para os resultados 

positivos ou negativos, do aumento da adesão ao aleitamento materno exclusivo, 

sendo realizado mensalmente reuniões com os ACS, por meio de suas visitas 

domiciliares, através de seus formulários de trabalho que são as fichas de 

acompanhamento da família e fichas de visitas domiciliares E-SUS. Conclui-se que os 

benefícios do aleitamento materno exclusivo para o binômio mãe e filho são diversos 

sendo de suma importância as práticas educativas da equipe de saúde da família 

durante o ciclo gravídico-puerperal. 

 

Palavras-chave: Aleitamento Materno Exclusivo. Gravídico-puerperal. Estratégia 

Saúde da Família. Educação. 
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ABSTRACT 

 

Breastfeeding is a beneficial practice that involves deep interaction between mother 

and child. The act of breastfeeding is strongly influenced by women's support of family 

and community. The study aimed to implement educational actions by means of talk 

wheels addressing the low adherence to exclusive breastfeeding in the Basic Health 

Unit Dr. Antônio Carlos Sousa Reis, Cidade Olímpica I, in the municipality of São Luís-

MA. A situational diagnosis was made through the perception of low adherence to 

exclusive breastfeeding, through dialogues between the FHT and the six community 

health agents. After meetings between the members of the team, we set out to survey 

the number of pregnant and puerperal women from this unit. Health promotion actions 

with a multiprofessional approach were carried out, including educational lectures, 

waiting rooms, support groups in the area of coverage, implementation of the 

intervention plan, definition of strategies for low adherence to exclusive breastfeeding. 

The implementation of the actions should be permanently and continuously 

supervised, and this is the instrument for evaluating the positive or negative results of 

increasing adherence to exclusive breastfeeding, with monthly meetings with the ACS 

through their home visits, through their work forms that are the family's records and 

home visit cards E-SUS. It is concluded that the benefits of exclusive breastfeeding for 

the mother and child binomial are diverse and the educational practices of the family 

health team during the pregnancy-puerperal cycle are very important. 

 

Key-words: Exclusive Breastfeeding. Pregnídico-puerperal. Family Health Strategy. 

Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa está vinculada ao Curso de Especialização em Saúde da 

Família, modalidade semipresencial pela Universidade Aberta do SUS (Una-SUS) - 

Núcleo do Ceará, Núcleo de Tecnologias em Educação a Distância em Saúde, 

Universidade Federal do Ceará. 

Esse trabalho se propõe apresentar uma proposta de intervenção para 

aumentar a adesão das mulheres ao aleitamento materno exclusivo, reforçando a 

importância deste e os aspectos da educação em saúde, de modo que essas práticas 

educativas possam prevalecer na assistência ao pré-natal e puerpério, na Unidade de 

Saúde Básica (USB) Dr. Antônio Carlos Sousa Reis, situada na Cidade Olímpica I, no 

município de São Luís, Maranhão. 

A relevância deste tema é efetivamente considerada uma das prioridades 

para o trabalho da equipe, sendo o incentivo ao aleitamento materno reconhecido 

como uma das formas de combater a desnutrição em crianças de baixa idade e as 

doenças maternas. 

Dessa forma, a Saúde da Família é uma estratégia nacional de 

reorientação da atenção à saúde, no âmbito da Atenção Primária, substituindo antigos 

conceitos, sendo assim, houve a substituição do curativismo para o promocional e o 

preventivo em saúde, do atendimento uni profissional para a atenção interdisciplinar 

por uma equipe e do foco no cliente individual para a responsabilidade de uma equipe 

por um grupo populacional (BRASIL, 2008). 

As práticas educativas são atividades de educação em saúde, que visam 

desenvolver tanto a capacidade individual quanto coletiva, com o intuito de melhorar 

a qualidade de vida e saúde, garantindo acesso a bens e serviços de saúde de 

qualidade (SOUZA, 2011). 

A educação em saúde deve estar presente em todos os níveis de atenção, 

porém acredita-se que é na atenção primária que ela encontra mais significado para 

os sujeitos, pois por meio dela pode-se embasar ações preventivas e promotoras, 

além de formar indivíduos conscientes de sua cidadania, que desenvolvam o poder 

de decisão sobre sua própria saúde e responsabilidade sobre a saúde da comunidade 

em que vivem (FEIJÃO; GALVÃO, 2007). 
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2 PROBLEMA 

 

A educação em saúde deve estar presente em todos os níveis de atenção, 

porém acredita-se que é na atenção primária que ela possui um significado importante 

sobre o sucesso na amamentação. 

Desta forma observou-se na prática da assistência diária prestada na UBS 

Dr. Antônio Carlos Sousa Reis, a baixa adesão ao aleitamento materno exclusivo 

(AME). O que despertou a necessidade da realização de uma intervenção para a 

realização de ações educativas no decorrer de todas as etapas do ciclo gravídico-

puerperal, ajudando a mulher na construção da sua tomada de decisão de forma 

positiva em relação a amamentação. 

Os profissionais que atuam na atenção primária à saúde são responsáveis 

pela assistência à mulher em sua integralidade durante o período de pré-natal e pós-

parto, além do acompanhamento da criança, tendo várias oportunidades de 

estabelecer uma relação dialógica com essas pessoas. 

Esperasse que os assuntos aqui explanados possam ter ampliado o olhar 

dos profissionais acerca do contexto de vida das mulheres gestante/lactante, em 

busca de uma melhor compreensão da dinâmica vivenciada e sua influência sobre a 

prática da amamentação, refirmando assim a importância da educação em saúde 

nesse contexto. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A relevante justificativa do presente estudo, cujo problema está direcionado 

na compreensão de que a decisão da mulher em se tornar nutriz pode ser resultado 

de uma ação educativa, considerando ser a educação um importante instrumento para 

a decisão da mesma. 

Por tanto, assim, a intervenção através da educação em saúde se torna um 

potente causador de mudanças, benefícios e melhorias na vida e saúde da mãe e da 

criança, bem como no ciclo gravídico-puerperal. Contudo, apesar de uma série de 

evidências científicas demonstrando os benefícios da amamentação e dos esforços 

dos órgãos de saúde em também expor tais benefícios, no Brasil, a amamentação 

exclusiva ainda se encontra bem abaixo do índice recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2015). 

Diante desse contexto, para que mulheres recebam apoio, informações e 

orientações adequadas a respeito do aleitamento materno exclusivo, bem como 

compreendam os benefícios para o bebê a longo prazo, a educação em saúde se 

torna necessária. Assim, a decisão da mulher em nutrir seu bebê depende muito da 

educação em saúde que lhe é ofertada, ou seja, a decisão da mulher em se tornar 

nutriz pode ser resultado de uma ação educativa. 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de intensificar o 

desenvolvimento de atividades preventivas e promocionais na área de saúde materno-

infantil, na abrangência da Unidade de Saúde. O baixo índice de aleitamento materno 

exclusivo até o sexto mês de vida tem preocupado a equipe de Saúde da Família da 

UBS, que observou o imperativo de elaborar ações que visem a aumentar esse índice, 

promovendo mais qualidade de vida, bem estar e mais saúde materna e da criança 

tomando-se como referência o período do ciclo gravídico-puerperal. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Implementar ações educativas por meio de rodas de conversa abordando 

a baixa adesão ao aleitamento materno exclusivo na Unidade Básica de Saúde Dr. 

Antônio Carlos Sousa Reis, Cidade Olímpica I, no município de São Luís-MA. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Sensibilizar as mulheres quanto aos benefícios do aleitamento materno 

para o binômio mãe e filho. 

Ressaltar a importância das práticas educativas da equipe de saúde da 

família durante o ciclo gravídico-puerperal. 

Direcionar a construção de novas práticas para a melhoria e benefício da 

população assistida na comunidade. 

Desenvolver ações de educação em saúde sobre o aleitamento materno 

na gestação e puerpério. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O profissional de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares e pessoas 

diretamente ligadas a classe, tem um papel fundamental para que a amamentação 

exclusiva seja cada vez mais desempenhada pelas mães. O profissional deve 

enxergar as mães como protagonistas do seu próprio processo de amamentar, 

criando mecanismos em que as mesmas possam ser escutadas e valorizadas. Além 

disso, um cuidado especial deve existir com a mãe, bebê e sua família, buscando 

maneiras de esclarecer todas as dúvidas e levar informações sobre o aleitamento 

materno exclusivo (CASTRO; ARAÚJO, 2006). 

É fundamental a realização de ações educativas no decorrer de todas as 

etapas do ciclo grávido-puerperal, porém, é no pré-natal que a mulher deverá construir 

para si, razões que a ajudariam na tomada de decisões para vivenciar o parto de forma 

positiva, ter menos riscos de complicações no puerpério e ter sucesso na 

amamentação (RIOS; VIEIRA, 2007). 

A forma de trabalho das equipes é baseada em metas promocionais, 

preventivas, curativas e de reabilitação a serem atendidas e exercidas pelas equipes 

e acompanhadas pela gestão municipal, pactuadas com as esferas estaduais e 

federais, com o intuito de diminuição de agravos e implementação de medidas 

preventivas em geral (BRASIL, 2008). 

Nesse contexto, a Estratégia Saúde da Família (ESF), propõe nova 

dinâmica para a estruturação do serviço de saúde, promovendo uma relação dos 

profissionais mais próximos do seu objetivo de trabalho, ou seja, mais próximos das 

pessoas, famílias e comunidades, assumindo compromissos de prestar assistência 

integral e resolutiva a toda a população, a qual tem acesso garantido através de uma 

equipe multiprofissional e interdisciplinar que presta assistência de acordo com as 

reais necessidades dessa população, identificando os fatores de risco aos quais ela 

está exposta e neles intervindo de forma apropriada (ROSA; LOBATE, 2005). 

Sendo assim, uma das ações a serem implementadas pelas equipes da 

ESF é o incentivo ao aleitamento materno exclusivo. Sendo conceituado pelo 

Ministério da saúde, a amamentação ou aleitamento, o período de tempo durante o 

qual o recém-nascido se alimenta total ou parcialmente do leite materno. É uma 

estratégia isolada que previne mortes infantis, além de promover a saúde física, 

mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta (BRASIL, 2009). 
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A respeito do aleitamento materno exclusivo, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), é quando as crianças recebem apenas leite materno, 

diretamente do peito ou ordenhado, com exceção de medicamentos, já o aleitamento 

materno parcial, trata-se das crianças que recebem leite materno e outros alimentos, 

líquidos, semissólidos ou sólidos, incluindo leite não humano (FABBRO; MONTRONE, 

2013). 

A amamentação tem ação importante para o lactente na proteção contra 

infecções, diarreia, doenças respiratórias, autoimunes, alergias, celíaca, de Crohn e 

linfomas. Diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes, além de reduzir 

a chance de desenvolver obesidade. Crianças amamentadas no peito são mais 

inteligentes, há evidências de que o aleitamento materno exclusivo contribui para o 

desenvolvimento cognitivo (VARGAS, 2015). 

Também permite seu crescimento e desenvolvimento saudável, 

fortalecendo o vínculo afetivo entre mãe e filho, além de reduzir o índice de 

mortalidade infantil e gerar benefícios não só para as crianças, mas também para a 

nutriz, uma vez que, reduz o peso mais rapidamente após o parto, ajuda o útero a 

recuperar seu tamanho normal, diminuindo o risco de hemorragia e de anemia após 

o parto, reduz o risco de diabetes e a ocorrência de alguns tipos de fraturas ósseas 

e morte por artrite reumatoide, além de reduzir o risco de desenvolvimento de câncer 

de ovários e mamas (MARQUES; COTTA; PRIORE, 2011). 

Pode ser um método natural para evitar uma nova gravidez nos primeiros 

6 meses, desde que, a mãe esteja amamentando exclusivamente (a criança não 

recebe nenhum outro alimento) e em livre demanda (dia e noite, sempre que o bebê 

quiser) e ainda não tenha menstruado (MARQUES; COTTA; PRIORE, 2011). 

Na ESF é relevante repensar aspectos importantes na formulação e 

organização do trabalho, gestão, planejamento e principalmente da construção de 

novos saberes e práticas em saúde, buscadas e geradas nas necessidades reais de 

cada indivíduo assistido em sua integralidade. E, apesar de constituir-se como um dos 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), sua incorporação às práticas continua 

sendo um grande desafio (BRASIL, 2015). 

Diante dessas dificuldades a educação em saúde pode se mostrar como 

um processo constante de intervenção para que o indivíduo e a coletividade 

disponham de meios para a manutenção, promoção ou recuperação do seu estado 
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de saúde, no qual estão relacionados os fatores orgânicos, psicológicos, 

socioeconômicos e espirituais (PEREIRA, 2003). 

Toda proposta de promoção prevenção à saúde encontra dificuldades de 

implementação, pois a organização dos serviços e a própria assistência estão 

atreladas as condições de vida da população. Para eficácia do aleitamento materno, 

a Organização Mundial de Saúde propõe a educação das mães durante o momento 

da gestação pelos profissionais de saúde (BRASIL, 2015). 

A seguir elencaremos alguns conceitos acerca do que seja a gravidez, o 

pré-natal, parto e puerpério, e aprofundamento melhor na amamentação para uma 

melhor compreensão do plano de intervenção para o aumento da adesão ao 

aleitamento materno exclusivo. 

 

Conceito de Gravidez 

 

De acordo com Carrera et al. (2006), a gravidez é uma etapa que começa 

com a fecundação e termina com o nascimento, o que permitirá formar a família, 

unidade básica da sociedade. 

Segundo Silva (2009), a gravidez representa um evento fisiológico na vida 

da mulher, que caracteriza uma série de alterações e modificações em seu organismo, 

a partir do momento em que o óvulo maduro liberado pelo ovário, ao ser captado e 

transportado no interior da tuba uterina, encontra o espermatozoide numa fusão 

caracterizada pela fecundação. 

A gravidez é um momento de muita significação para a mulher e permeada 

por valores e transformações que se constituem como ímpares, sendo 

experimentados de formas diferentes pelas mulheres (CARVALHO et al., 2006). 

É caracterizada como um período de mudanças físicas e emocionais que 

determinam o acompanhamento pré-natal, com a prioridade do acolhimento à mulher, 

o oferecimento de respostas e de apoio aos sentimentos de medo, dúvidas, angústias, 

fantasias ou, simplesmente, à curiosidade de saber sobre o que acontece com o seu 

corpo (BRASIL, 2003). 
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Conceito de pré-natal 

 

É o acompanhamento que a gestante recebe desde a concepção do feto 

até o início do trabalho de parto (SILVA, 2009). 

O pré-natal compreende um conjunto de atividades que visam à promoção 

da saúde das mulheres grávidas e dos recém-nascidos e o estabelecimento de ações 

adequadas à prevenção, ao diagnóstico e ao manuseio clínico de problemas 

obstétricos que venham a ocorrer, ou de enfermidades previamente existentes 

(CARVALHO; ARAÚJO, 2007). 

 

Objetivo da assistência ao pré-natal 

 

O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher 

desde o início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma 

criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. É atender as 

expectativas e aos desejos da grávida com relação a si própria, seu companheiro e 

com a maternidade quando se aproxima o nascimento. A assistência pré-natal atua 

em caráter preventivo, assistencial e educacional (FABBRO; MONTRONE, 2013). 

Neste contexto, a assistência ao pré-natal constitui-se em cuidados, 

condutas e procedimentos em favor da mulher grávida e do concepto, de forma 

preventiva e tendo também como objetivos identificar, tratar ou controlar patologias; 

prevenir complicações na gestação e parto; assegurar a boa saúde materna; 

promover bom desenvolvimento fetal; reduzir os índices de morbimortalidade materna 

e fetal e preparar o casal para o exercício da paternidade (RODRIGUES et al., 2011). 

O Ministério da Saúde instituiu, em 1º de junho de 2000, através da Portaria 

GM/MS nº 596/GM 2002, O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN), que apresenta os objetivos de reduzir as altas taxas de morbidade e 

mortalidade materna e perinatal, ampliar o acesso ao pré-natal, estabelecer critérios 

para qualificar as consultas e promover o vínculo entre a assistência ambulatorial e o 

parto, articulando três componentes: I – Incentivo a assistência pré-natal no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS); II – Organização, regulação e investimento na 

assistência obstétrica e neonatal na área hospitalar; e III – Instituição de nova 

sistemática de pagamento da assistência ao parto. 
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Competência do acolhimento 

 

O acolhimento, aspecto essencial da política de humanização, implica 

recepção da mulher, desde sua chegada na unidade de saúde, responsabilizando-se 

por ela, ouvindo suas queixas, permitindo que ela expresse suas preocupações, 

angústias, garantindo atenção resolutiva e articulação com os outros serviços. Cabe 

à equipe de saúde, ao entrar em contato com uma mulher gestante, na unidade de 

saúde ou na comunidade, buscar compreender os múltiplos significados da gestação 

para aquela mulher e sua família, notadamente se ela for adolescente (BRASIL, 2006). 

Silva (2009) reafirma que é competência da equipe de saúde da família 

acolher a gestante e a família desde o primeiro contato na unidade básica de saúde 

ou na própria comunidade, através da ESF. 

O contexto de cada gestação é determinante para o seu desenvolvimento, 

bem como para a relação que a mulher e a família estabelecerão com a criança, desde 

as primeiras horas após o nascimento. Interfere, também, no processo de 

amamentação e nos cuidados com a criança e com a mulher. Um contexto favorável 

fortalece os vínculos familiares, condição básica para o desenvolvimento saudável do 

ser humano (BRASIL, 2006). 

 

Puerpério 

 

Puerpério, segundo Mehoudar (2012), caracteriza-se pela fase pós-parto, 

onde a mulher experimenta modificações físicas e psíquicas. Inicia-se no momento 

em que cessa a interação hormonal entre o ovo e o organismo materno. Geralmente 

isto ocorre quando termina o descolamento da placenta, logo depois do nascimento 

do bebê, embora possa também ocorrer com a placenta ainda inserida, se houver 

morte do ovo e cessar a síntese de hormônios. Nesta fase, a mulher é chamada de 

puérpera. 

O momento do término do puerpério é impreciso, aceitando-se, em geral, 

que ele termina quando retorna a ovulação e a função reprodutiva da mulher. Nas 

puérperas que não amamentam poderá ocorrer a primeira ovulação após 6 a 8 

semanas do parto. Nas que estão amamentando, a ovulação retornará em momento 

praticamente imprevisível. Poderá demorar até 6 a 8 meses, a depender da frequência 
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das mamadas. Isto impõe, entre outras medidas, a adoção de método 

anticoncepcional adequado (MEHOUDAR, 2012). 

 

ALEITAMENTO MATERNO 

 

A amamentação, ou aleitamento, é o período de tempo durante o qual o 

recém-nascido se alimenta total ou parcialmente do leite materno. Em geral, a criança 

o suga diretamente do seio materno, mas em condições especiais ela pode recebê-lo 

de um copinho ou de uma colher. O leite materno deve ser o único alimento do bebê 

nos seis primeiros meses de vida e ser complementado com outros alimentos daí em 

diante, até os dois anos de idade (ABCMED, 2014). 

É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno 

adotadas pela OMS e reconhecidas no mundo inteiro (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2007). Dessa forma, o aleitamento materno costuma ser 

classificado em: 

 

- Aleitamento materno (AM): quando a criança recebe leite materno (direto da 
mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros 
alimentos. 
- Aleitamento materno exclusivo (AME): 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 (AMP): 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 complementado (AMC): quando a criança recebe, 
além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a 
finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.  
Aleitamento materno misto ou parcial – quando a criança recebe leite materno 
e outros tipos de leite. 

 

Amamentação traz benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. A 

primeira fase de vida é fundamental para o desenvolvimento e tem um impacto 

importante sobre as condições de saúde física e mental da criança. Nesse sentido, 

para garantir a saúde de uma criança, um dos aspectos que não deve ser esquecido 

é a amamentação (FABBRO; MONTRONE, 2013). 

De acordo com o Ministério da saúde, as vantagens da amamentação não 

se limitam apenas à criança e a nutriz, mas também a sua família, originando as 

seguintes subcategorias: a economia e praticidade (BRASIL, 2007). 
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Giugliani (2005), afirma que, muitas famílias acompanhadas pelas equipes 

de saúde da família apresentam dificuldades socioeconômicas. Nesse contexto, além 

de todas as vantagens discutidas no decorrer do estudo, a economia decorrente com 

o aleitamento materno exclusivo merece destaque no incentivo dessa prática, visto 

que o gasto com a compra do leite artificial representa um impacto na renda dessas 

famílias, além desse custo, deve-se acrescentar aqueles com mamadeiras, bicos e 

gás de cozinha, além de outros eventuais decorrentes de doenças, que são mais 

comuns em crianças não amamentadas. 

Outra vantagem muito enfatizada é o aumento dos laços afetivos entre mãe 

e filho e familiares, bem como união familiar e aumento do vínculo, pois o contato 

contínuo entre mãe e filho através da amamentação fortalece os laços afetivos, bem 

como o envolvimento do pai e familiares favorece o prolongamento dessa prática 

(BRASIL, 2007). 

Nesse contexto, a amamentação bem-sucedida desperta na mulher um 

sentimento de ligação profunda com o filho e de realização como mulher e mãe 

(JUNGES et al., 2010). Na amamentação, o contato físico é maior e proporciona à 

mãe e à criança um momento de proximidade diária (OSÓRIO; QUEIROZ, 2007). 

Porém, mesmo que a amamentação não ocorra de imediato, o contato pele a pele 

logo após o parto é muito importante (GIUGLIANI, 2005). 

 

Importância da ESF para o Aleitamento Materno Exclusivo 

 

A proteção, a promoção e o apoio ao aleitamento materno têm sido uma 

estratégia mundialmente relevante no setor de saúde e de outros sociais para, entre 

mais esforços, melhorar as condições de saúde das mães e das crianças (SOUZA et 

al.; 2013). 

Nesse contexto, dentre as inúmeras vantagens da amamentação, seu 

efeito mais difundido se dá sobre a mortalidade de crianças pequenas, graças aos 

inúmeros fatores existentes no leite materno que protegem contra infecções comuns 

em crianças (GIUGLIANI, 2005). 

No entanto, a amamentação proporciona vantagens que transcendem o 

binômio mãe e filho, se estendendo à família. De acordo com o Ministério da Saúde, 

o leite materno é completo, favorecendo o crescimento e o desenvolvimento infantil, é 

prático e econômico, proporciona o aumento dos laços afetivos, é um método natural 
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de planejamento familiar, previne o sangramento após parto e diminui o risco de 

câncer de mama e ovários (BRASIL, 2007). 

Contudo, por influência de fatores culturais, sociais e econômicos, a adoção 

da prática de amamentação não é universal e, embora as taxas de aleitamento 

materno no Brasil demonstrarem tendência de crescimento, ainda estão distantes do 

ideal preconizado (MULLER; SILVA, 2009). 

Não obstante o incentivo à amamentação e a sua comprovada importância, 

o desmame precoce é uma realidade ainda predominante (BATISTA et al., 2013). 

As condutas relacionadas à amamentação geralmente estão ligadas a 

importante influência que as pessoas mais experientes exercem nessa prática, em 

especial os familiares e a rede social da nutriz. Destaca-se que para o efetivo 

estabelecimento e manutenção dessa prática acontecer, a mulher precisa de apoio e 

de ser compreendida na particularidade de sua realidade sociocultural (FUJIMORI et 

al., 2010). 

Dentre outros fatores que determinam a amamentação estão às questões 

fisiológicas, o uso de meios de comunicação como televisão, redes sociais entre 

outros e um conjunto de ações que acontecem, como orientações às mães e práticas 

adotadas nos serviços de saúde (ALMEIDA et al., 2010). 

Porém, os profissionais se deparam com diferentes situações entre as 

mães quanto à disponibilidade e à decisão para amamentar ou não, atribuindo-a ao 

desejo da mulher, ao apoio familiar, às orientações e às experiências anteriores. 

Ademais, a opção por amamentar pode já ter sido tomada antes da interação com o 

profissional. Ajudar a mulher a estabelecer e manter essa prática é, portanto, uma 

tarefa bastante complexa (GIUGLIANI, 2005). 

Dessa forma, por ser um ato fortemente influenciado pela rede social 

acerca da mulher, requer constante suporte dos profissionais de saúde, da sua família 

e da comunidade (BRASIL, 2009). 

A Política Nacional de Aleitamento Materno (PNAM) recomenda que o país 

avance com estratégias para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, 

visando a melhoria dos indicadores na saúde da criança na primeira infância. Essa 

iniciativa propõe a implantação dos “Dez Passos para o Sucesso da Amamentação” 

nas Unidades Primárias de Saúde, objetivando fornecer o apoio necessário à mulher, 

à criança e à família (ALVES et al., 2013). 
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A assistência primária à saúde tem como responsabilidade o 

acompanhamento do binômio mãe-filho nos primeiros anos de vida. Ações 

estratégicas de organização e qualificação dos serviços, bem como de promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno exclusivo, têm se mostrado importantes para 

a melhoria da saúde da criança, por meio da ESF (BATTAUS; LIBERALI, 2014). 

 

6 METODOLOGIA 

 

Realizou-se um diagnóstico situacional por meio da percepção da baixa 

adesão ao aleitamento materno exclusivo, através de diálogos entre a ESF com os 06 

agentes comunitários de saúde (ACS). 

Após reuniões entre os membros da equipe, partiu-se para um 

levantamento da quantidade de gestantes e puérperas apenas desta unidade, para 

realização do planejamento das ações conforme a demanda estimada. 

Em seguida procedeu-se a realização de ações de promoção da saúde com 

abordagem multiprofissional incluindo palestras educativas, salas de espera, grupos 

de apoio na área de abrangência, com o suporte de parcerias, iremos implementar um 

plano de intervenção conforme proposto, com a definição de estratégias acerca da 

baixa adesão ao aleitamento materno exclusivo, na UBS Dr. Antônio Carlos Sousa 

Reis, no município de São Luís, no estado do Maranhão, diminuindo dessa forma a 

desnutrição e mortalidade infantil pelos benefícios que são o aleitamento materno 

exclusivo. 

Essas atividades educativas foram trabalhadas conforme os seguintes 

temas: percepção sobre a importância do aleitamento materno exclusivo, importância 

da realização do pré-natal, visitas domiciliares em todas as puérperas para verificação 

do aleitamento materno exclusivo e, verificar também as dificuldades encontradas por 

essas mulheres em relação ao aleitamento materno. 

Contou-se com a equipe multiprofissional, em especial, nutricionista, 

terapeuta ocupacional, apoio da direção da unidade de saúde, na oferta do espaço 

físico para as ações de intervenção. 

Ressalta-se a importância de educação continuada para capacitar os 

profissionais de saúde, principalmente os ACS, que estão bem mais perto da clientela 

e que, contribui significativamente para a adesão ao aleitamento materno exclusivo. 
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A implementação das ações deverá ser supervisionada de forma 

permanente e continua, sendo esta, o instrumento de avaliação para os resultados 

positivos ou negativos, do aumento da adesão ao aleitamento materno exclusivo, 

sendo realizado mensalmente reuniões com os ACS, por meio de suas visitas 

domiciliares, através de seus formulários de trabalho que são as fichas de 

acompanhamento da família e fichas de visitas domiciliares E-SUS. 

 

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Verificou-se por meio das rodas de conversa com a ESF e os ACS, uma 

baixa adesão ao aleitamento materno exclusivo. Segundo Vargas (2015), o 

aleitamento materno é uma prática natural e eficaz. É considerado sinônimo de vida 

para o bebê, tem origem no instinto maternal e apela para o senso de dever e culpa 

no desempenho dessa atividade, deixando de lado o desejo/direito da mãe de 

amamentar ou não. 

Na realização das visitas domiciliares as puérperas feita pela ESF, com 

agendamento pelos ACS, percebeu-se que a maioria delas já iniciam um 

complemento antes da criança completar os seis meses de vida e que, esse completo 

muita das vezes não tem nutrientes adequados nem a faixa etária. No período 

puerperal, quando se inicia o aleitamento materno, aparecem inúmeras dúvidas 

acerca do processo de amamentação, que resultam em dificuldades para as nutrizes 

e podem culminar na interrupção da lactação (COSTA et al., 2010). 

Observou-se também que uma das maiores dificuldades referidas pelos 

ACS dessa não adesão estava associado a dificuldade da “pega”. Conforme Lira et 

al. (2013), quando o posicionamento da pega da criança é inadequado, deixa os 

mamilos doloridos, ocasionando desconforto. No processo de apoio à nutriz, é 

relevante informar que o tamanho do mamilo, por si só, não se constitui em fator que 

dificulte a amamentação, visto que a parte que o bebê introduz na boca para poder 

sugar o leite materno representa 1/3 da porção da mama. 

Já o posicionamento, interfere diretamente na pega e extração do leite, 

provocando dor e traumas mamilares, como as fissuras. Assim, fica evidente que as 

dificuldades na amamentação não são isoladas, mas apresentam-se como um 

conjunto de fatores interligados, confirmando a importância do acompanhamento do 
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profissional de saúde e da implementação da promoção do aleitamento materno 

(CATAFESTA et al., 2009). 

Uma vez que a promoção da saúde refere-se às ações que implicam nos 

condicionantes e determinantes sociais da saúde, dirigidas a impactar favoravelmente 

a qualidade de vida, caracterizando-se fundamentalmente por educação em saúde, a 

promoção do aleitamento materno tem como foco apoiar a mulher em todo o período 

de lactação (VARGAS, 2015). 

Dessa forma, com a implantação das ações de intervenção para o aumento 

da adesão ao aleitamento materno exclusivo, com o início das palestras educativas, 

visitas domiciliares, já percebe-se um interesse maior na busca por informações e 

ajuda para amamentar seu filho. 

Destaca-se que a informação à nutriz constitui-se elemento relevante para 

evitar a ocorrência de problemas ou dificuldades, devendo o/a profissional de saúde 

ter em conta que a cultura e os valores enraizados têm influenciado significativamente 

no exercício da amamentação, prática não somente biológica, mas também histórica, 

social e psicologicamente ilustrada, além de estar interligada às orientações recebidas 

na rede de apoio e por profissionais de saúde (MELO et al., 2010). 

Orientações inadequadas, quando ocorrem, resultam na influência de uma 

prática errônea para o aleitamento materno, o que pode culminar na interrupção da 

amamentação. Assim, torna-se necessário aprofundamento teórico e prático dos 

profissionais de saúde, além de ações e políticas que estimulem o manejo clínico da 

amamentação (SOUZA et al., 2013). 

A nutriz precisa estar munida de conhecimentos sobre os benefícios da 

amamentação sob livre demanda, a fim de que seja capaz de prover uma alimentação 

saudável à criança, que se refletirá beneficamente no seu crescimento e 

desenvolvimento (CABRAL et al., 2013). 

A utilização de palestras como ferramenta para a educação em saúde ainda 

se prende ao modelo educativo pautado na transmissão de conhecimento. Dessa 

forma, é comum o profissional de saúde transmitir os conteúdos aos ouvintes como 

uma verdade incondicional, na verdade, as práticas educativas devem ter como pilar 

o diálogo, propiciando a construção coletiva e participativa do conhecimento, a fim de 

que a mulher seja estimulada a problematizar a sua realidade e transitar de uma 

consciência ingênua para uma consciência crítica (FREIRE, 2011). 
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Nos depoimentos relatados, evidenciou-se também a ausência da 

participação de uma equipe coesa e uniforme no período puerperal, além da privação 

de ações dos profissionais da ESF que prestaram assistência à nutriz, resultando na 

carência de apoio ao aleitamento materno. Isto significa que somente a palestra como 

ferramenta de apoio à amamentação não garante o sucesso do aleitamento. Portanto, 

outras estratégias devem ser agregadas, propiciando trocas entre os envolvidos de 

modo a assegurar a efetividade do apoio do/da profissional de saúde. 

Não é demais lembrar que a informação adequada permite o engajamento 

da mulher no cuidado de seu filho e, do mesmo modo, a sua inserção em uma prática 

alimentar que o favorecerá futuramente (ALVES et al., 2013). 

É importante que o profissional se relacione com o ambiente familiar da 

nutriz, conciliando sua assistência com a rede social da mesma, valorizando as ações 

em saúde, o vínculo, reconhecendo o papel determinante da família dentro dessa 

prática, trazendo-a para junto de si, para que o cuidado em saúde seja em prol do 

aleitamento materno (MULLER; SILVA, 2009). 

Dessa forma, o profissional de saúde deve ajudar a mãe a viver a 

amamentação de modo saudável, tanto do ponto de vista biológico como sensorial e 

psíquico, deve ouvir e tentar compreender como a mãe se sente, buscando ajudá-la 

a adquirir autoconfiança (GALVÃO, 2011). 

A ESF deve considerar, que as ações de atenção básica serão bem 

sucedidas na promoção do aleitamento materno se compreender que as dinâmicas 

envolvidas com esta prática respondem a um complexo conjunto de determinantes, 

muitas vezes de difícil percepção pela equipe. Pequenas interferências, se negativas, 

podem contribuir para abreviar práticas como esta, cujo estímulo é 

inquestionavelmente um compromisso do serviço” (DOMENE, 2011). 

Diante de todo exposto, vale ressaltar que a participação de toda a equipe 

por meio da educação em saúde, representa um importante elo para a tomada de 

decisão em amamentar, a fim de se ofertar uma abordagem ampliada, em que se 

evidencie a mulher em sua totalidade, captando as dificuldades que emergem não 

somente da questão biológica, mas também das questões sociais, psicológicas e 

emocionais, abrangendo assim todos os aspectos que envolvem o processo da 

amamentação. 
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Para a execução das ações de intervenção utilizou-se Data Show, notebook, 

folders disponibilizados pelo Ministério da saúde à UBS, cartazes sobre aleitamento 

materno exclusivo, transporte para a equipe realizar as visitas domiciliares. 

 

9 CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES 

Julho/2018 Mês/2018  

1ª 

semana 

2ª 

semana 

3ª 

semana 

4ª 

semana 
Agosto Setembro  Outubro  

Reunião de 
trabalho entre a 
ESF e ACS para o 
diagnóstico de 
gestantes e 
puérperas 

X       

Rodas de conversa 
na UBS com as 
gestantes antes da 
consulta de pré-
natal (M/T) 

 x x     

Palestras 
educativas sobre a 
amamentação com 
a equipe 
multiprofissional na 
UBS 

 x x  x x X 

Realização de 
visitas domiciliares 
as Puérperas 

 x x X x x X 

Capacitar os 
profissionais de 
saúde acerca da 
amamentação 

x       
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10 CONCLUSÃO 

 

Os benefícios do aleitamento materno exclusivo para o binômio mãe e filho 

são diversos, como foi ressaltado por diversos autores e é de suma importância as 

práticas educativas da equipe de saúde da família durante o ciclo gravídico-puerperal. 

Destaca-se como fundamental a realização das visitas domiciliares as 

puérperas feita pela ESF, com agendamento pelos ACS, para a detecção precoce de 

fatores determinantes e condicionantes de saúde e aqui em especial, a adesão ao 

aleitamento materno. 

A construção de novas práticas para a melhoria e benefício da população 

assistida na comunidade e as ações de educação em saúde sobre o aleitamento 

materno na gestação e puerpério são de total relevância para adesão ao aleitamento, 

sendo percebidas nas rodas de conversa com as clientes que a informação correta e 

adequada faz toda a diferença para a amamentação. 

Acrescenta-se a essa dinâmica, a participação e o engajamento de toda a 

equipe por meio das ações de educação em saúde, pois oportuniza uma linguagem 

de fácil acesso e um conhecimento acerca dessa clientela desde o pré-natal até o 

puerpério. 

Os resultados permitiram afirmar que a participação dos profissionais da 

ESF na amamentação é desafiadora, mas também indispensável, constituindo-se na 

necessidade de revisão das práticas dos profissionais de saúde, devendo ser 

incentivada em todas as ações pertinentes que possibilitem o alcance da promoção e 

proteção do aleitamento materno. 

Não se pode ignorar que a informação gera confiança e perseverança no 

ato de amamentar o filho, e a ausência dela pode permitir uma carência de apoio à 

mulher, além de favorecer o desmame precoce. A informação repassada com 

conteúdo e metodologia adequada constitui uma importante estratégia para o apoio e 

a promoção do aleitamento materno, contribuindo decisivamente para o sucesso 

dessa prática. 
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