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Resumo 

Esse projeto versa de uma intervenção para aumentar a taxa de adesão ao 

aleitamento materno exclusivo, utilizando-se de acompanhamento em duas visitas 

domiciliares, pela Equipe de Saúde da Família do município de Groaíras, à puérpera e 

ao recém-nascido no primeiro dia útil à alta de maternidade e sete dias após para a 

reavaliação e a consolidação das informações transmitidas durante a primeira visita 

domiciliar. As famílias alvo serão aquelas que não apresentem alguma contraindicação 

ao aleitamento materno. As visitas visarão à educação da puérpera e de seu núcleo 

familiar em relação às vantagens do aleitamento materno e a supervisão da técnica de 

amamentação com correção de possíveis erros na mesma. A consolidação das 

informações transmitidas e a supervisão da técnica também serão realizadas durante as 

próximas consultas de puericultura até a consulta de seis meses.  Após esse período, se 

compara a taxa de adesão com a intervenção à anterior à mesma.  

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Puérpera. Recém-Nascido. 
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1 Introdução 

 

Em 1994, como forma de reorientar o modelo de atenção no espaço político-

operacional, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Saúde da Família (PSF). Em 

1998 esse programa passou a ser chamado de Estratégia Saúde da Família (ESF), com o 

objetivo de implementar os princípios do Sistema Único de Saúde (integralidade, 

universalidade, equidade e participação social) e inclui como um dos instrumentos a 

visita domiciliar entre as atividades atribuídas à equipe de Saúde da Família 

(RODRIGUES et al, 2012). 

Dentre as ações da política de saúde voltadas à mulher, enquadra-se a expansão da 

atenção básica, ampliando a ESF e promovendo a cobertura do planejamento familiar, 

pré-natal, vigilância à saúde da mulher e da criança, bem como o acompanhamento pós-

parto e puericultura, lançando ações da primeira semana, denominada de saúde integral, 

na qual são intensificadas as ações de cuidado ao recém-nascido e a puérpera na 

primeira semana após o parto, período em que estão concentrados os maiores índices de 

mortalidade materna e infantil (IBIAPINA et al, 2015). 

Um dos fatores que contribuem para o aumento da mortalidade infantil é a 

desnutrição. De acordo com a OMS, o aleitamento materno exclusivo (AME), oferta 

apenas de leite, sem mesmo água ou chá, permitindo-se apenas gotas de vitaminas ou 

medicamentos – é preconizado até o sexto mês de vida das crianças. Quando estas 

recebem outros tipos de alimentos diferentes do leite materno antes de completar 180 

dias de vida, pode-se atribuir que houve início do processo de desmame precocemente, 

aumentando o risco de desnutrição e, consequentemente, de morbimortalidade infantil 

(OMS, 2002). 

Apesar deste conhecimento e da tendência de aumento nas últimas duas décadas, 

as prevalências de aleitamento materno (AM) ainda estão, de maneira geral, aquém do 

recomendado pela OMS e distribuem-se de maneira bastante heterogênea nas diversas 

localidades. A prevalência global de AME em menores de 6 meses, de acordo com 

dados recentes, é de 38% (UNICEF, 2015).  

O desmame ou introdução de outros alimentos é justificado por: deficiência 

orgânica da mãe, problema com o bebê, atribuição de responsabilidade à mãe, 

mudanças na estrutura familiar, nível socioeconômico, grau de escolaridade, idade, 

trabalho materno, urbanização, condições de parto, incentivo do cônjuge e de parentes e 
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a intenção da mãe de amamentar, demonstrando associação entre fatores maternos, do 

recém-nascido e o contexto em que se encontram. 

Diante disso, faz-se necessário um acompanhamento a nível domiciliar, 

informando sobre o AME e seus benefícios e educar em relação ao ato de amamentar 

(forma adequada de amamentação), para que se possa diminuir a influência negativa de 

fatores não orgânicos e ambientais. Nesse processo é fundamental orientar os 

profissionais de saúde e conscientizar as gestantes durante o período pré-natal para que 

a adesão seja melhorada.   
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2 Problema 

 

Devido a falta de adesão ao AME por parte das mães esse projeto visa orientar e 

conscientizar precocemente as gestantes para que se possa promover o aleitamento 

materno exclusivo e evitar o abandono da prática ou desmame precoce. 
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3 Justificativa 

 

A manutenção do aleitamento materno exclusivo é uma prática que deve ser 

estimulada pelos inúmeros benefícios que oferece à mãe e à criança, portanto deve ser 

dada atenção total a esse processo, principalmente após o período imediato à alta 

hospitalar após o parto.  
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo geral 

Promover uma estratégia de acompanhamento para o aumento da adesão ao 

aleitamento materno exclusivo (AME) no Município de XXX. 

 

4.2 Objetivo específico 

 

    Identificar as mães que não apresentem fatores de risco que contraindiquem ao 

AME. 

 Orientar sobre o aleitamento materno precocemente, primeiro dia útil após alta 

de maternidade durante visita domiciliar. 

 Reavaliar, no sétimo dia após a alta de maternidade, a adesão às orientações 

sobre aleitamento materno transmitidos em primeira visita domiciliar. 

 Identificar, após 6 meses, a taxa de adesão ao AME. 
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5 Revisão de Literatura 

Amamentar é um processo que envolve uma interação profunda entre mãe e filho. 

O aleitamento materno (AM) gera várias repercussões para a criança, como, por 

exemplo, em seu estado nutricional, em sua habilidade de se defender e de prevenir 

doenças (infecções de tratos gastrointestinal e respiratório e processos alérgicos por 

exemplo), em sua fisiologia e em seu desenvolvimento neuropsíquico e motor, além de 

ter implicações também na saúde física e psíquica da mãe (BRASIL, 2009).  

Estima-se também que o aleitamento materno poderia evitar cerca de 13% das 

mortes em menores de 5 anos, por causa preveníveis (SANTOS, 2016). 

Mesmo com várias evidências científicas provando a superioridade da 

amamentação sobre outras formas de alimentar ao lactente e dos esforços de diversas 

organizações nacionais e internacionais, as taxas de aleitamento materno no Brasil, em 

especial o aleitamento materno exclusivo (AME), estão bastante aquém do 

recomendado, e o profissional de saúde tem um papel fundamental na reversão desse 

quadro (BRASIL, 2009).  

Desse modo, o profissional de saúde deve orientar as mães em relação aos 

benefícios que o AM traz para a criança: 

 Diminui a ocorrência de processos alérgicos 

 Diminui a chance de adquirir infecções de trato respiratório 

 Diminui a ocorrência de doenças em trato gastrointestinal, como diarreia. 

 Reduz a chance de obesidade infantil 

 Contribui positivamente para o desenvolvimento neuropsíquico 

 Evita morte infantil 

Também apresenta benefícios para a mãe: 

 Constitui um método contraceptivo (AME até os 6 meses) 

 Previne câncer de mama 

 Diminui custos financeiros 

 Previne diabetes mellitus tipo 2 

 Promove perda de peso corporal (BRASIL, 2009). 
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O abandono da amamentação muitas vezes está relacionado a técnica de 

amamentação inadequada, tornando a prática de amamentação dolorosa e estressante 

para a mãe, acarretando no abandono da mesma. A introdução de bicos e mamadeiras 

também favorece o desmame (CARRASCOZA et al, 2011). 

A atuação do profissional de saúde da atenção básica no cenário de orientação e 

acompanhamento integral do processo de amamentação que vai desde o pré-natal à 

puericultura é fundamental para uma boa adesão ao aleitamento materno. O médico e o 

enfermeiro devem ser devidamente qualificados para orientar adequadamente a 

gestante/puérpera em relação ao ato de amamentar (FONSECA et al, 2012). 
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6 Metodologia 

Para a elaboração desse projeto de intervenção será realizada uma pesquisa 

aplicada de objetivo exploratório. Esse projeto pretende, por meio de uma ação, 

melhorar os índices de adesão ao aleitamento materno exclusivo, tendo base as 

dificuldades e obstáculos encontrados pela família. Dessa forma, tal pesquisa é voltada 

para a solução de uma problemática, utilizando-se do método científico.  

A seleção da amostra será feita a partir das gestantes cadastradas da área do CSF 

Lourença Ximenes Albuquerque, no município de XXX. A partir da revisão de 

prontuário do pré-natal e, posteriormente, dos relatórios de alta da maternidade da mãe e 

do recém-nascido (RN), foi selecionada a amostra para a intervenção. Serão excluídas 

as famílias cujas mães apresentem algum agravo de saúde, como HIV positivo ou em 

uso de medicação proscrita na lactação, e mães chefes do lar e que trabalham fora de 

casa. Famílias, cujo RN apresente algum distúrbio que impeça a lactação, como 

intolerância a lactose, ou que não recebem alta juntamente com a mãe, também não 

farão parte da amostra. 

A partir da seleção da amostra, no primeiro dia útil à alta da maternidade, durante 

visita domiciliar, mãe e familiares serão informados sobre os benefícios da 

amamentação para a mãe e o filho pela enfermeira e médico. Também será ensinada 

sobre as formas corretas de amamentação. Com 7 dias após a primeira visita, será feito 

uma segunda visita para reforçar as informações repassadas durante o primeiro encontro 

e para reavaliar a técnica de amamentação.  

No final do período de 6 meses, será avaliada a quantidade de gestantes que 

praticarão o AME até os 6 meses e comparada com os dados da área do CSF anteriores 

à ação na mesma unidade.  
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7 Cronograma 
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8 Recursos necessários 

 

Os recursos necessários para a elaboração desse projeto serão: recursos humanos, 

recursos materiais e informativos/ estatísticos. Os recursos humanos serão: profissionais 

do CSF (médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde e motorista). Recursos 

materiais: transporte (carro) para a realização das visitas. Recursos estatísticos serão: 

prontuários e dados estatísticos colhidos, mensalmente, pelos agentes comunitários de 

saúde de suas respectivas áreas.  
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9 Resultados esperados 

 

A revisão de literatura permitirá o entendimento que a visita domiciliar 

proporciona o aumento do vínculo entre o profissional de atenção primária e o paciente. 

Isso aumentará a visão e o entendimento do profissional em relação ao meio que o 

paciente se insere e o ajudará a tomar a conduta mais adequada de acordo com o 

ambiente que o ele se insere. Também permitir identificar fatores que podem influenciar 

a falta de adesão ao aleitamento materno exclusivo, sendo esses, muitas vezes, 

provenientes da falta de informação adequada das mães em relação ao aleitamento. 

Diante disso, utilizando-se de duas visitas domiciliares à alta da maternidade para 

educar a puérpera e a sua família em relação ao AME, dando continuidade a essa 

educação durante consultas de puericultura, será possível proporcionar uma melhor 

educação às mães em relação ao aleitamento e, consequentemente, uma maior taxa de 

adesão ao AME.  
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