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RESUMO 

 

Amamentação é um comportamento a ser aprendido e exercitado. Mulheres e profissionais de 
saúde precisam ser estimulados, encorajados e apoiados a manter os indicadores de 
amamentação em níveis elevados. O preparo para o aleitamento materno deve ser abordado 
com as gestantes desde a primeira consulta de pré-natal e prosseguir nas próximas consultas. 
Organizações nacionais e internacionais recomendam a prática do aleitamento materno, com 
destaque para o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida. No Brasil, a 
prevalência desta prática ainda é baixa. São necessárias abordagens que valorizem ações 
efetivas de promoção, proteção e apoio à mesma. Na Unidade Básica de Saúde de Lagoas 
Novas, em Trairi, Ceará, a prevalência de aleitamento materno exclusivo em menores de 6 
meses em setembro de 2016 foi de 40%. Está havendo diminuição na prevalência dessa 
prática em menores de quatro meses, pois passou de 77,8% em maio de 2016 para 42,8% em 
setembro. O objetivo geral desse projeto de intervenção é incentivar o aleitamento materno 
exclusivo até os primeiros seis meses de vida da criança. Espera-se minimizar as dúvidas das 
gestantes e das puérperas cadastradas nessa unidade de saúde, bem como da rede de apoio a essas 
mulheres, ampliando o conhecimento das mães quanto ao cuidado aos filhos, a fim de promover 
saúde das crianças e das mulheres que amamentam, melhorar indicadores de saúde, evitar agravos 
irreversíveis à saúde e superlotação dos serviços de atenção terciária, prevenir mortes infantis, no 
sentido de proporcionar melhor qualidade de vida a essas crianças. 

 

 

Palavras-chave: Aleitamento materno. Desmame. Saúde Materno-Infantil. 

 

  



ABSTRACT 

 

Breastfeeding is a behavior to be learned and exercised. Women and health professionals need 
to be encouraged, encouraged and supported to keep breastfeeding indicators at high levels. 
The preparation for breastfeeding should be approached with the pregnant women from the 
first prenatal visit and to continue the next consultations. National and international 
organizations recommend the practice of breastfeeding, with emphasis on exclusive 
breastfeeding up to six months of life. In Brazil, the prevalence of this practice is still low. 
Approaches are needed that value effective actions of promotion, protection and support to it. 
In the Basic Health Unit of Lagoas Novas, in Trairi, Ceará, the prevalence of exclusive 
breastfeeding in children under 6 months in September 2016 was 40%. There is a decrease in 
the prevalence of this practice in children under four months, since it rose from 77.8% in May 
2016 to 42.8% in September. The overall objective of this intervention project is to encourage 
exclusive breastfeeding up to the first six months of the child's life. It is hoped to minimize 
the doubts of the pregnant women and the puerperas registered in this health unit, as well as 
the network of support to these women, increasing the knowledge of the mothers regarding 
the care to the children, in order to promote health of the children and the women who 
breastfeed , To improve health indicators, to avoid irreversible health problems and to 
overcrowd tertiary care services, to prevent child deaths, in order to provide a better quality of 
life for these children. 

 

Keywords: Breastfeeding. Early weaning. Maternal and Child Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Amamentação é um comportamento a ser aprendido e exercitado. Mulheres e 

profissionais de saúde precisam ser estimulados, encorajados e apoiados na perspectiva de 

manter os indicadores de amamentação em níveis elevados. Para as mães, o preparo para o 

aleitamento materno deve ser abordado com as gestantes desde a primeira consulta de pré-

natal e ter prosseguimento nas próximas consultas (BONILHA et al., 2010). 

Organizações nacionais e internacionais recomendam a prática do aleitamento 

materno, destacando a relevância do aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis meses 

de vida, a introdução da alimentação complementar, a partir desse período, e a manutenção do 

aleitamento materno por dois anos ou mais (BRASIL, 2013a). Para Santos et al. (2016), a 

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

mundialmente relevante no setor saúde e outros setores sociais na perspectiva de melhorar as 

condições de saúde das crianças. 

Pereira et al., (2010) afirmam que, no Brasil, a prevalência de AME ainda é baixa 

e apontam a necessidade de novas abordagens que valorizem ações efetivas de promoção, 

proteção e apoio a essa prática. Passanha et al., (2013), corroborando com Santos et al. 

(2016), admitem que os benefícios do AME até os seis meses e a importância do papel 

atribuído aos profissionais e aos locais que acompanham o cotidiano dessa população são 

fundamentalmente importantes para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. O 

fortalecimento dessas ações é fundamental para a melhoraria dos índices de amamentação e a 

diminuição das taxas de morbimortalidade infantil (ROCCI; FERNANDES, 2014). 

Marques, Cotta, Priore (2011) afirmam que é primordial os profissionais de saúde 

conhecerem o cotidiano das mães e seu contexto sociocultural, suas dúvidas, seus medos, suas 

expectativas, seus mitos e suas crenças em relação ao aleitamento materno. Desse modo, 

poderão desmistificar as crenças consolidadas pelo “senso comum” que exercem influência 

negativa na lactação. É necessário mudar as práticas de saúde quanto ao atendimento 

gravídico-puerperal que, geralmente, se baseia em orientações de cunho biológico. Essas 

mudanças implicam na inserção de determinantes socioculturais, de familiares das lactantes 

no processo de educação em saúde, a fim de sanar dúvidas, esclarecer sobre a interferência 

dos mitos e das crenças na lactação. Desta forma, a atuação dos profissionais de saúde será 

mais eficaz na promoção, na proteção e no apoio ao aleitamento materno.  

No território de abrangência da equipe de Saúde da Família de Lagoas Novas, em 

Trairi, Ceará, em setembro de 2016, havia 1860 pessoas cadastradas, das quais 11 são 
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gestantes, 36 são crianças menores de seis anos, sendo 10 menores de seis meses. Destas 

apenas 4 estavam em AME. A atenção à saúde da criança, até pouco tempo, não era bem 

sistematizada pela equipe de saúde da família. Não havia demanda organizada. Não se faziam 

visitas às puérperas nem aos recém-nascidos (RN). O médico era responsável somente pela 

assistência das crianças doentes. Pais e avós das crianças, que deveriam atuar como rede de 

apoio às mães, não eram incluídos nas atividades de pré-natal, puerpério e puericultura.  

De acordo com dados do e-SUS, de maio a setembro de 2016, houve uma 

diminuição no percentual de crianças menores de seis meses em AME cadastradas na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) de Lagoas Novas. Em maio de 2016, 61,54% das crianças 

dessa faixa etária estavam em AME, ou seja, 8, em um total de 11. Em setembro, esse 

percentual chegou a 40%, pois apenas 4 das 10 crianças menores de 6 meses estavam em 

AME. 

O interesse pela elaboração desse projeto de intervenção ocorreu a partir da 

observação de uma tendencia decrescente, de acordo com dados do e-SUS, na prevalencia do 

aleitamento materno exclusivo em menores de seis meses no território adscrito à UBS de 

Lagoas Novas. 
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2 PROBLEMA 

 

Conforme resultados da II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas 

Capitais Brasileiras e Distrito Federal (DF), com 34.366 crianças menores de 1 ano que 

compareceram à segunda fase da campanha de multivacinação de 2008, em todas as capitais 

brasileiras e no DF, 67,7% das crianças analisadas mamaram na primeira hora de vida; a 

prevalência do AME em menores de 6 meses foi de 41,0%; a duração mediana do AME foi de 

54,1 dias (1,8 meses); a duração mediana do aleitamento materno de 341,6 dias (11,2 meses); 

houve aumento da prevalência de AME em menores de quatro meses no conjunto das capitais 

brasileiras e DF, de 35,5%, em 1999, para 51,2%, em 2008 (BRASIL, 2009).  

Na UBS de Lagoas Novas, a prevalência de AME em menores de seis meses em setembro de 

2016 foi de 40%. Portanto, um pouco abaixo do estudo citado acima. E, contrariando a 

tendência descrita acima, ultimamente, está havendo diminuição na prevalência de AME em 

menores de quatro meses, passando de 77,8% em maio de 2016 para 42,8% em setembro 

desse ano. Em maio, das nove crianças menores de quatro meses, sete estavam em AME. Em 

setembro, em um total de sete, apenas três estavam em AME. Portanto, no curto período 

avaliado, além de apresentar uma tendência decrescente, ambos os percentuais estão abaixo 

daquele encontrado nas capitais brasileiras e no DF (PORTAL DO DEPARTAMENTO DE 

ATENÇÃO BÁSICA, 2017a). 

Com o acompanhamento das crianças mediante atividades de puericultura, 

espera-se reduzir a incidência de doenças e aumentar as chances de crescimento e 

desenvolvimento adequados. Na consulta de enfermagem em puericultura, o enfermeiro da 

Atenção Básica realiza atividades sistematizas e humanizadas, para prestar assistência 

abrangente, que possibilitam a promoção de mudanças individuais e coletivas (CAMPOS et 

al., 2011). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) vem promovendo mudança nas práticas de 

saúde, mas ainda é preocupante a forma como as equipes de Atenção Básica têm organizado 

seu processo de trabalho quanto às atividades de puericultura. O cuidado com as crianças 

pressupõe acolhida generosa, com escuta atentiva, diálogo, vínculo e responsabilização. Tais 

práticas podem promover outra lógica no processo de trabalho de quem atua na Atenção 

Básica, para cuidar na perspectiva da integralidade, de modo que os serviços de saúde 

percebam o usuário como um agente com direito de escolha, valorizando sua autonomia, seu 

sentimento e sua necessidade de atenção. Na atenção à saúde da criança, a organização dos 
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serviços de saúde e do processo de trabalho demanda práticas compatíveis com as políticas 

públicas e as diretrizes do SUS (ASSIS et al., 2011). 

A melhoria progressiva do índice de mortalidade infantil, o envelhecimento da 

população e o grande aumento na prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis,ocorridas no Brasil, nas últimas décadas provocaram uma reorganização de 

prioridades na Agenda de Saúde Pública do país. Diminuiu a preocupação com a atenção à 

saúde da criança. Mas isso deve ser superado com a retomada da valorização da puericultura e 

da atenção à saúde da criança em geral (BRASIL, 2012). 

A Atenção Básica deve priorizar o cuidado com a primeira semana de vida da 

criança, garantindo uma visita domiciliar pelo ACS ao binômio mãe/recém-nascido em seu 

contexto familiar. Até que ela complete dois anos, objetiva-se o acompanhamento cuidadoso 

de seu crescimento e desenvolvimento pela equipe de saúde, com busca ativa de faltosos, sob 

um olhar biopsicossocial para ela e para o contexto de saúde e de vida de sua mãe e de sua 

família, estabelecendo relações intersetoriais, no território, importantes para o projeto 

terapêutico da criança e da família (BRASIL, 2012). 

Os profissionais da Atenção Básica exercem papel fundamental na estruturação 

do modelo de atenção que prioriza a intersetorialidade, a descentralização e o rompimento do 

comportamento passivo das UBS ao considerar o indivíduo como singular e parte integrante 

do contexto amplo da família e da comunidade. A mãe, em parceria com o profissional da 

saúde, deve se comprometer a prestar assistência ao filho, independente dele estar sadio ou 

doente (VASCOCELOS et al., 2012). 

É importante informar às mães que o leite materno contém tudo o que o bebê 

necessita até o 6º mês de vida. É desnecessário ofertar chás, sucos ou água, pois pode 

prejudicar a sucção do bebê, fazendo com que ele mame menos leite materno. Além disso, 

eles representam um meio de contaminação, podendo aumentar o risco de doenças. A oferta 

desses líquidos em chuquinhas ou mamadeiras faz o bebê engolir mais ar, o que causa 

desconforto abdominal pela formação de gases, e consequentemente, cólicas na criança. Além 

disso, pode ocorrer a confusão de bicos, dificultando a pega correta da mama, aumentando os 

riscos de problemas ortodônticos e fonoaudiológicos (BRASIL, 2013a). 

Aspectos como os significados “amamentar é dar o melhor para o bebê” e “o 

aleitamento materno: expressão do amor da mãe para com seu filho”, embora não sejam 

considerados mitos ou crenças referentes à amamentação, podem influenciar positivamente o 

aleitamento e servir de estímulo para a mãe adotar essa prática, pois se referem aos benefícios 
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que a amamentação pode proporcionar ao bebê e à mãe, principalmente o fortalecimento do 

vínculo entre mãe e filho (MARQUES, COTTA, PRIORE, 2011). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

As ações de estímulo ao AME ofertadas na UBS de Lagoas Novas eram de cunho 

individual, sem abordagem coletiva, sem envolvimento do médico e nem da rede de apoio à 

mulher. Ao avaliar os últimos relatórios do e-SUS, percebeu-se que houve um decréscimo 

consecutivo da prática do AME entre as crianças menores de 6 meses e também entre as 

crianças com menos de quatro meses de idade. Desse modo, em setembro de 2016, 40% das 

crianças menores de seis meses estavam em AME, um pouco abaixo do resultado encontrado 

na II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e DF (41,0%). 

Se forem consideradas apenas as crianças com menos de 4 meses, esse percentual era de 

42,8% (BRASIL, 2009).  

O percentual de crianças menores de seis meses em AME cadastradas na UBS de 

Lagoas Novas é inferior ao encontrado nas UBS do Município do Rio de Janeiro (58,1%), 

onde havia grupos de apoio à amamentação e orientação sobre seu manejo (PEREIRA et al., 

2010), bem como em Guarapuava, Paraná, onde prevalência de AME em menores de 6 meses 

foi considerada baixa: 36,0%, conforme consta no referencial teórico deste projeto (SALDAN 

et al., 2015). 

A prática da amamentação é uma estratégia importante para a sobrevivência 

infantil, pois quando os alimentos complementares são implementados antes dos seis meses, 

pode haver prejuízo à saúde da criança, como: aumento de episódios de diarreia e de 

hospitalizações por doença respiratória, risco de desnutrição, menor absorção de nutrientes 

importantes do leite materno, menor eficácia da lactação como método contraceptivo e menor 

duração do aleitamento materno (BRASIL, 2009). O AME por um período mais duradouro 

está relacionado a mães motivadas com a prática, cientes de seus benefícios e apoiadas pela 

família (POLIDO et al., 2011). 

Essa prática do AME é também responsável por uma maior economia para a 

família e para o Estado por dispensar a compra de leite artificial e outras fórmulas lácteas para 

suprir as necessidades decorrentes do desmame precoce. Políticas voltadas à promoção, à 

proteção e ao incentivo ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável após 

os seis meses de vida devem ser estimuladas, a fim de proporcionar uma vida mais saudável e 

com qualidade às crianças e às suas mães (SILVA, GUEDES, 2013). 

No mundo, a proteção, a promoção e o apoio ao aleitamento materno como 

estratégias relevantes no setor saúde e em outros setores sociais têm sido adotadas a fim de 

melhorar as condições de saúde das crianças (SOUZA, MELLO, AYRES, 2013). A forma 
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mais segura, eficaz e completa de alcançar crescimento e desenvolvimento adequados a uma 

criança é a garantia do AME desde a primeira hora de vida extrauterina. Vale ressaltar que o 

aleitamento materno facilita o estabelecimento do vínculo afetivo entre mãe e filho e uma 

maior união entre ambos, criando uma ligação emocional que pode facilitar o 

desenvolvimento da criança. É comprovado que os benefícios trazidos pelo aleitamento 

materno não são restritos às crianças, mas também são válidos para a mãe (PONTES et al., 

2013). 

Prado, Fabbro, Ferreira (2016) apontam que há obstáculos a serem superados 

pelas mães que desmamam precocemente. Na maioria, estes obstáculos são enraizados na 

cultura dominante do determinismo biológico do aleitamento materno e precisam ser 

dialogados com as progenitoras e com a sociedade, não apenas julgados e condenados. A 

necessidade de protrusão do mamilo; o conformismo com a dor na amamentação; o não 

cumprimento das leis trabalhistas em favorecimento ao aleitamento materno pelas empresas e 

a credibilidade em mitos do leite materno foram alguns destes obstáculos. 

A equipe de saúde que acompanha a puérpera deve adotar estratégias para 

aumentar as taxas relativas ao aleitamento materno, como aconselhamento individual ou em 

grupo, visitas domiciliares, conhecimento do meio social no qual está inserida essa puérpera, 

a fim de buscar parceiros e pontos de referência e apoio para a mesma (VIEIRA et al., 2011), 

como se pretende com esse projeto de intervenção. 

A ESF atua com prevenção e promoção de doenças criando vínculos com sua 

população adscrita. Dessa forma, é possível identificar e compreender o processo do 

aleitamento materno no contexto sociocultural e familiar, e, a partir dessa compreensão, 

cuidar do binômio mãe-filho e da sua família. Os profissionais de saúde devem envolver as 

pessoas que têm uma participação importante no dia a dia das mães e das crianças, como avós 

e outros parentes, pois eles geralmente exercem grande influência sobre as mães, o que 

interfer na amamentação (PONTES et al., 2013). 

Para Santos et al. (2016), as estratégias de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno na ESF necessitam ser continuamente aprimoradas, para busca de 

melhores indicadores do aleitamento materno, particularmente do AME, e de maior impacto 

na prevenção contra diarreia aguda e na promoção da saúde infantil. 

É preciso atentar para as estratégias nacionais para melhoria do aleitamento 

materno, como: Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Rede Amamenta e Alimenta, Rede 

Cegonha, Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), 

Política Nacional de Bancos de Leite Humano. A rede de apoio à mulher, com ênfase em pais 



13 

 

e avós, deve ser considerada desde o pré-natal, pois estes podem influir na manutenção ou não 

do aleitamento materno.  

Isto posto, considera-se importante a participação do médico na interação com 

gestantes, puérperas e rede de apoio às mulheres, nas estratégias individuais e coletiva de 

promoção, proteção e estímulo ao AME entre crianças nos primeiros 6 meses de vida 

cadastradas nessa UBS, a fim de promover saúde física, mental e psíquica das crianças e das 

mulheres que amamentam, evitar agravos irreversíveis à saúde das crianças e superlotação da 

rede de atenção especializada, prevenir mortes infantis, ampliar o conhecimento das mães 

quanto ao cuidado ao filho, melhorar os indicadores de saúde do município no sentido de 

proporcionar qualidade de vida a essas crianças.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Incentivar o aleitamento materno exclusivo até os primeiros seis meses de vida da 

criança. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Desenvolver atividades educativas, durante o pré-natal, para incentivar a prática do 

aleitamento materno exclusivo. 

 

 Ofertar aconselhamento individual e coletivo às puérperas para proteção e estímulo à 

prática do aleitamento materno exclusivo.  
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Aleitamento materno na saúde das crianças brasileiras  

 

De acordo com a II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais 

Brasileiras e Distrito Federal, houve melhora significativa da situação do aleitamento materno 

no período de 1999 a 2008, mantendo-se diferenças entre as regiões e capitais analisadas. 

Contudo, o Brasil ainda está distante do cumprimento das metas propostas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e pelo MS, de AME até o sexto mês de vida e manutenção da 

amamentação até o segundo ano de vida ou mais. Verificou-se também que é necessário 

intervir com vistas a promover hábitos saudáveis de alimentação no primeiro ano de vida 

(BRASIL, 2009). 

Segundo Boccolini et al. (2011), a prevalência de aleitamento materno em 

crianças de 9 a 12 meses incompletos de vida e a prevalência do AME entre crianças menores 

de seis meses estavam associadas a uma menor taxa de internação hospitalar por pneumonia.  

Passanha et al. (2013) afirmam que os benefícios do AME até os seis meses e a 

importância do papel atribuído aos profissionais e aos locais que realizam o acompanhamento 

de rotina dessa população são de fundamental importância para promover, proteger e apoiar o 

aleitamento materno. Suas ideias são ratificadas por Rocci, Fernandes (2014), segundo os 

quais o fortalecimento das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno é 

fundamental para a melhoria dos índices de aleitamento materno e diminuição das taxas de 

morbimortalidade infantil (TMI).  

Vale ressaltar que a TMI é um indicador sensível às condições de saúde, nível de 

desenvolvimento e qualidade de vida de uma população. Essa taxa pode subsidiar o 

planejamento das ações e refletir a efetividade de intervenções governamentais, reiterando a 

importância do cumprimento dos compromissos com os pactos nacionais, como a Rede 

Cegonha, e internacionais, como os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), 

relativos à melhoria da saúde infantil, medindo o comprometimento da sociedade com as 

próximas gerações (BRASIL, 2013b). 

 A TMI tem apresentado um padrão decrescente, consistente e importante, em 

todas as regiões do Brasil. Passou de 26,1 óbitos infantis por mil nascidos vivos (NV) em 

2000 para 15,3/1.000 NV em 2011, ou seja, houve redução de 41,5%. Mas, ainda persistem 

notórias desigualdades regionais, com riscos mais elevados de morte entre as populações mais 

pobres das regiões Norte e Nordeste, respectivamente, com taxas de 19,9/1.000 NV e 
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18/1.000 NV em 2011. O Nordeste alcançou a maior redução (50%) nesse intervalo 

(BRASIL, 2013b). 

O período de 1990 a 2012, também apresentou expressiva redução na TMI, 

passando de 47,1 óbitos/1.000 NV em 1990 para 14,6/1.000 NV em 2012. Houve redução de 

aproximadamente 70%. A queda aconteceu em todas as regiões do país e mais uma vez 

destacou-se no Nordeste, cuja taxa era muito acima das demais em 2009, alcançando 

75,8/1.000 NV, mas caiu para 17,1/1.000 NV em 2012. Assim sendo, o Brasil já alcançou a 

Meta 4 do ODM. No entanto, devem ser realizados maiores esforços para que esse indicador 

seja ainda mais reduzido e alcance níveis observados em países com graus de 

desenvolvimento similares (BRASIL, 2014). 

 

5.2 Estratégias brasileiras para melhoria dos indicadores relativos ao aleitamento 

materno 

 

A Unicef e a OMS lançaram a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) em 

1991-92, com o objetivo de proporcionar a mães e bebês um bom começo da amamentação, 

aumentar a probabilidade de amamentação exclusiva durante os seis primeiros meses de vida 

e a oferta de alimentos complementares adequados, com a continuidade da amamentação por 

dois anos ou mais. A necessidade de assegurar os cuidados pediátricos, as Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatais (UTINs) e os ambulatórios que apoiem a amamentação e a 

importância de entender a necessidade de adicionar alimentos complementares em idade 

adequada depois dos seis meses de idade foram umas das lições aprendidas com o trabalho da 

IHAC (BRASIL, 2008). Ao realizar o monitoramento do AME em crianças nascidas em 

Hospital Amigo da Criança, observou-se que 34,1% das mães aleitaram exclusivamente por 

180 dias (ROCCI; FERNANDES, 2014).  

Em 2002, a OMS/Unicef criou a Estratégia Global para a Alimentação de 

Lactentes e Crianças de Primeira Infância, em busca de apoio renovado e urgente à AME, do 

nascimento aos 6 meses de vida, e à continuidade da amamentação, com introdução de 

alimentação complementar adequada e em momento oportuno, por dois anos ou mais. Esta 

estratégia reafirmou a importância dos objetivos da Declaração de Innocenti e confirmou os 

esforços pelo incentivo à alimentação complementar, à nutrição materna e à ação comunitária 

(BRASIL, 2008). 

Dentre as 1.102 crianças avaliadas durante um estudo realizado em cinco 

Hospitais Amigos da Criança em Teresina, Piauí, que avaliou os fatores associados ao AME 
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entre os hospitais públicos dessa capital, as probabilidades encontradas foram: 19% para 

AME e 16% para o Aleitamento Materno Predominante (AMP) aos 180 dias; e 56% para AM 

aos 361 dias. Para o AME, a mediana foi de 98 dias e para o AM foi superior a 365 dias. A 

maior prevalência de AME ocorreu entre as crianças que nasceram no Hospital 3, não 

utilizaram mamadeira e mamaram nas primeiras 24 horas de vida. Os resultados apontam 

melhor perfil de aleitamento, em comparação a outros estudos, embora ainda estejam abaixo 

do recomendado. Fica evidente a necessidade de estratégias para a melhoria dos indicadores 

(RAMOS et al., 2010). 

Para Figueredo, Mattar, Abrão (2012), vários estudos mostram que a Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança tem apresentado efetividade no aumento da prática da 

amamentação em várias regiões do mundo. Esses autores afirmam que o treinamento dos 

funcionários, a orientação às gestantes, o início precoce do aleitamento materno, o apoio no 

decorrer da internação, o uso não rotineiro de outros líquidos ou leite artificial, o alojamento 

conjunto, a livre demanda, a proibição de propaganda e a distribuição de fórmulas infantis, 

bicos e chupetas são mudanças nas práticas hospitalares que contribuem para a redução do 

desmame precoce, e como consequência podem diminuir a morbi-mortalidade infantil. 

Conforme Martins, Giugliani (2012), no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

credenciado como Hospital Amigo da Criança desde 1997, foi realizado um estudo de coorte 

que acompanhou 151 crianças selecionadas do nascimento até a idade de três a cinco anos, a 

fim de identificar fatores associados à manutenção do aleitamento materno por dois anos ou 

mais. Concluiu-se que características e comportamentos como a mãe permanecer em casa 

com a criança nos primeiros seis meses de vida, não coabitar com companheiro, não oferecer 

chupeta e postergar a introdução de água e/ou chás e outros leites na alimentação das crianças 

são associados à manutenção da amamentação por dois anos ou mais 

Victora et al. (2011) admitem que, provavelmente, a maior conscientização com a 

situação de saúde da criança do que com a saúde materna deveu-se ao fato da mortalidade 

infantil ter sido usada, historicamente, como um indicador das condições de vida e por ser 

mais facilmente estimada com do que a mortalidade materna. As tendências temporais dos 

indicadores de saúde materna e infantil devem ser interpretadas à luz dos determinantes 

sociais da saúde e das ações governamentais que ocorreram no setor de saúde e em outros 

setores.  

De 1960 até 1980, mudanças na fecundidade e na urbanização, certamente, 

contribuíram para a queda da TMI. Desde 1980, os governos assumiram a redução da 

mortalidade infantil como um dos objetivos centrais do desenvolvimento. Nos anos 1990, 
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houve grande expansão da Atenção Primária à Saúde (APS), principalmente, por meio do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e do Programa de Saúde da Família 

(PSF). Segundo diversas avaliações, o PSF contribuiu para a redução da mortalidade, 

especialmente, nos municípios mais pobres, mesmo com a pequena variação do crescimento 

econômico e da renda média nesta década (VICTORA et al., 2011).  

Em 2004, o MS elaborou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher – Princípios e Diretrizes (PNAISM) - documento que reflete o compromisso com a 

implementação de ações em saúde da mulher na perspectiva de garantir seus direitos e reduzir 

agravos por causas preveníveis e evitáveis. Recentemente, o MS também organizou a Rede 

Cegonha - grande estratégia cujo objetivo é reduzir as taxas, ainda elevadas, de 

morbimortalidade materna e infantil no país. Esta rede prevê a prioridade da atenção à criança 

até 2 anos e se somou ao Brasil Carinhoso que compreende um conjunto de ações 

interministeriais, lançado pelo governo federal, envolvendo setores os de saúde, educação e 

assistência pela primeira infância (BRASIL, 2012). 

 

5. 3 Promoção do aleitamento materno no âmbito da Estratégia de Saúde da Família 

 

Para Oliveira et al. (2010), a gestação, o parto e a amamentação são fases naturais 

do ciclo reprodutivo que compreendem processos biológicos mediados pela cultura. Uma 

pesquisa realizada em UBS, no Estado do Rio de Janeiro, apontou que a mulher que 

amamenta ou tem a pretensão de amamentar busca ser sujeito neste processo e quer ser 

ajudada no manejo da amamentação, respeitando-se sua autenticidade e singularidade. Elas 

querem e precisam de um cuidado solícito, respeitoso e paciente, de modo que possam falar e 

ser ouvidas na forma de diálogo. Porém, nesses serviços de saúde, ainda são observadas 

práticas de falatório sobre o aleitamento materno, marcadas por excesso de informação e 

autoritarismo do profissional de saúde para com elas. 

Segundo Souza, Mello, Ayres (2013), um estudo realizado com profissionais de 

saúde participantes do Comitê de Aleitamento Materno de Londrina, Paraná, fundamenta o 

entendimento de que a maneira como as mães e as famílias lidam com o aleitamento materno 

está ligada ao modo como as práticas estão organizadas e aos aspectos individuais e sociais, 

com demanda de integração entre saberes práticos e técnico-científicos. Isso demonstra a 

complexidade do cuidado em saúde da mulher e da criança, de modo a possibilitar maior 

aproximação ao cotidiano da assistência e das estratégias adotadas. 
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Para Souza, Mello, Ayres (2013), o apoio ao aleitamento materno é facilitado por: 

pré-natal com bom vínculo e preparo para a amamentação; conhecimento dos desejos e 

interesse da mãe em amamentar e conversar sobre eles; suporte do pai e da família; auxílio 

durante a amamentação; escuta e conversa com a mãe sobre a maternidade e os cuidados 

cotidianos com o bebê; compreensão dos conflitos maternos e promoção de um ambiente 

emocional suficientemente bom para facilitar o relacionamento mãe-bebê-família, suporte aos 

profissionais e serviços para lidar com as frustrações e desmotivações derivados de 

desencontros das suas expectativas quanto ao aleitamento materno e às respostas das mães, 

crianças e famílias. 

Demétrio, Pinto, Assis (2012) informam que o risco para interrupção precoce do 

aleitamento materno foi aumentado pelo trabalho das mães fora do domicílio e pela área de 

residência urbana no Recôncavo da Bahia. Nesta região, a ampliação do acesso ao pré-natal e 

da rede de proteção às mães que trabalham fora do domicílio e às que residem na área urbana 

poderia aumentar a duração da amamentação. Nesse sentido, é importante dotar os serviços de 

saúde e os setores sociais com estruturas físicas e logísticas motivadoras do aleitamento 

materno durante o pré-natal, para reverberar os anseios da mulher à prática da amamentação. 

Já uma pesquisa realizada em Piracicaba, São Paulo, concluiu que o trabalho da 

mãe fora do lar, o alto nível socioeconômico e a introdução de chupeta foram fatores 

associados ao abandono do aleitamento exclusivo. Seus resultados permitem afirmar que a 

identificação, logo após o parto, de mães que apresentam alto nível socioeconômico e 

intenção de trabalhar fora do lar, são úteis aos profissionais que atuam na promoção do 

aleitamento materno. A identificação deste grupo, considerado de risco para a interrupção do 

AME, possibilita o planejamento de estratégias específicas, que visam manter a exclusividade 

da amamentação até o sexto mês de vida da criança, com o apoio individualizado e 

sistematizado à díade mãe-filho (CARRASCOZA et al.,2011). 

Os resultados de um estudo realizado nos municípios de Gameleira - 

Pernambuco, e São João do Tigre - Paraíba, de março a junho de 2005, com amostra de 504 

crianças menores de dois anos, mostraram que as durações medianas do tempo de sobrevida 

do AME, exclusivo/predominante e aleitamento materno foram, respectivamente, de 19, 79 e 

179 dias em Gameleira e de 23, 91, e 169 dias em São João do Tigre. Mães com condições 

socioeconômicas mais favoráveis, caracterizadas pela escolaridade, saneamento básico e 

posse de bens de consumo, apresentaram maior duração do aleitamento 

exclusivo/predominante em ambos os municípios. Um fator protetor na duração do 

aleitamento exclusivo/predominante foi a assistência pré-natal com maior número de 
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consultas, início mais precoce e orientação referente à alimentação e ao aleitamento materno 

(OLIVEIRA, 2013). 

Um estudo realizado em Minas Gerais com o acompanhamento de puérperas 

apontou que as prevalências de abandono do AME aos 30, 60 e 120 dias após o parto foram, 

respectivamente, 53,6%, 47,6% e 69,6%, e sua incidência no quarto mês em relação ao 

primeiro foi 48,7%. Alguns fatores psicossociais e sociodemográficos estiveram associados 

com abandono do AME como sintomas de depressão pós-parto e parto traumático, menor 

escolaridade materna, não possuir imóvel próprio, ter voltado a trabalhar, não ter recebido 

orientações sobre amamentação no puerpério, reação negativa da mulher com a notícia da 

gestação e não receber ajuda do companheiro com a criança (MARTINS et al., 2014). 

Um projeto realizado com uma amostra representativa das UBS do Município do 

Rio de Janeiro e das crianças menores de seis meses acompanhadas nessas unidades 

identificou que a prevalência de AME foi de 58,1%. A prevalência dessa prática diminuiu 

17% a cada mês de vida do bebê. Os grupos de apoio à amamentação e a orientação sobre seu 

manejo, conduzidos nas UBS, foram associados positivamente à prevalência do AME. 

Portanto, essas ações devem ser implementadas e fortalecidas no âmbito da Atenção Básica 

(PEREIRA et al., 2010). 

A duração mediana do AME até os seis meses de idade é proporcionalmente 

menor entre as crianças cujas mães não realizaram o pré-natal e residem na zona urbana, 

quando comparadas àquelas cujas mães fizeram o pré-natal e viviam na área rural. 

(DEMÉTRIO; PINTO; ASSIS, 2012). Além disso, mulheres com maior escolaridade e que 

possuem filhos vivos de gestações anteriores apresentaram maior prevalência de aleitamento 

materno exclusivo (GUSMÃO et al., 2013). 

O aleitamento materno em idade apropriada foi influenciado pela baixa 

prevalência de AME em menores de seis meses e pela baixa continuidade do aleitamento 

materno entre crianças de 6-23 meses. O monitoramento das práticas de aleitamento materno, 

as políticas públicas e as ações em prol do aleitamento materno em nível nacional, estadual e 

local são fundamentais para caracterizar a realidade, melhorar essas práticas e a saúde das 

crianças (SALDAN et al., 2015). Crianças menores de seis meses amamentadas 

exclusivamente têm menos chance de apresentar diarreia do que aquelas em aleitamento 

misto. As que usam chupeta, mamadeira e água tem menos chance de serem amamentadas 

(SANTOS et al., 2016). 

É de extrema importância a participação dos profissionais de saúde, sobretudo da 

Atenção Básica e dos enfermeiros, para incentivar o aleitamento materno. Sendo necessária a 



21 

 

qualificação dos trabalhadores, para que sejam lançadas medidas de estímulo à amamentação, 

como a criação de grupos de gestantes, no sentido de sensibilizá-los e prepará-los para 

orientar, apoiar, divulgar e promover tal prática (PONTES et al., 2013). 

A falta de atualização e a diferença nas condutas dos pré-natalista constituem 

achados de um estudo realizado em uma UBS, no Rio Grande do Sul, que comprovaram a 

necessidade de capacitação nessas unidades, já que esses profissionais admitiram falhas em 

seu aprendizado e em sua atuação. Estratégias e ações adotadas na capacitação desses 

profissionais apresentaram resultados positivos, pois oportunizaram o repensar de suas 

práticas diárias e causaram transformações, incorporando o estímulo ao aleitamento materno 

como parte do seu cotidiano profissional. Isso facilitou e favoreceu o acolhimento, o 

estabelecimento de vínculo com as gestantes e a aproximação dessas com suas unidades de 

referência, além da adoção de ações mais efetivas, de modo que os profissionais invistam na 

promoção, no incentivo e na intervenção no aleitamento materno (BONILHA et al., 2010). 

 Marques, Cotta, Priore (2011), afirmam que, para as mães, a importância de 

mitos e crenças entre as possíveis causas que justificam a complementação precoce do 

aleitamento materno parece ser apontada pela evidência científica. Mitos e crenças como 

“leite fraco”, “pouco leite”, “o bebê não quis pegar o peito”, “o leite materno não mata a sede 

do bebê” e “os seios caem com a lactação” destacam a insegurança da mulher diante de 

questões de seu cotidiano durante a amamentação, tais como a produção de leite materno de 

qualidade e em quantidade suficiente para o bebê; o choro da criança, geralmente, associado à 

fome; a época certa para a introdução de água e/ou outros líquidos para o bebê, entre outros 

aspectos. Isso, muitas vezes, justifica a introdução precoce de outros alimentos, a oferta de 

chupeta e mamadeira ou até a interrupção do aleitamento materno.  

A amamentação pode ser caracterizada como um ato permeado por mitos, crenças 

e valores repassados de geração em geração, com forte influência da rede. Faz-se necessário o 

conhecimento, o incentivo e a valorização dapresença da rede de apoio social das puérperas, 

durante a amamentação, a fim de permitir sua participação e colaboração na adesão e 

manutenção dessa prática (PRATES, SCHMALFUSS, LIPINSKI, 2015). Para estes autores, 

as crenças, os valores, as tradições e as relações da rede de apoio social estão bastante 

relacionados à saúde das pessoas, pois influenciam na forma como os indivíduos percebem e 

vivenciam o processo de saúde-doença, nas necessidades de cuidados e na maneira como as 

famílias cuidam de seus membros.  

  



22 

 

6 MÉTODO 

 

6.1 Tipo de estudo 

 
Trata-se de uma proposta de estudo experimental, que consiste em uma ação 

elaborada pelo médico da equipe de saúde de Lagoas Novas, no município de Trairi, Ceará, 

com a finalidade de resolver um problema real observado em seu território de atuação, em 

busca de melhores condições de saúde das crianças, e para fins de formação e avaliação 

profissional como participante do Programa Mais Médicos. 

 

6.2 Cenário da Intervenção 

 

Em 2012, o município de Trairi-CE tinha uma população de 52.464 habitantes e 

densidade demográfica de 57 hab/km². Em 2010, 35% da população viviam em situação de 

extrema pobreza. Em junho de 2016, somente 1,03% da população acessavam plano de saúde 

privado. Em setembro de 2016, este município já apresentava 100% de cobertura de ESF, 

conforme o parâmetro utilizado na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que 

estabelece a população de 3.000/hab./equipe. Nele há 17 eSF, 76 ACS e 1 Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (Nasf) tipo I implantado (PORTAL DO DEPARTAMENTO DE 

ATENÇÃO BÁSICA, 2017b).  

Na UBS de Lagoas Novas, trabalham um médico, uma enfermeira, uma auxiliar 

de enfermagem, um agente administrativo e cinco ACS, que acompanham os moradores de 

cinco microáreas: Urubu, Cacimbas, Cipoal, Riacho do meio e Seridó. Esse projeto de 

intervenção tem como público-alvo as gestantes, as puérperas e as crianças menores de 6 

meses cadastradas nessa unidade de saúde, além de integrantes de sua rede de apoio. 

 

6.3 Implementação da intervenção 

 
O primeiro momento desse plano de intervenção será focado nas ações coletivas de 

educação em saúde e utilizará como estratégia a realização de rodas de conversa mensais 

destinadas às gestantes cadastradas na UBS de Lagoas Novas. Serão também convidados 

membros da rede de apoio a essas mulheres, como avós e pais de seus filhos. Destinadas a este 

público, serão realizadas também quatro mesas redondas, com a participação de profissionais do 

Nasf sobre temáticas que envolvam a prática do AME em suas respectivas áreas de atuação. 
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No segundo momento, os membros da eSF ofertarão visitas domiciliares a todas as 

puérperas desse território para lhes prestar aconselhamento individual na primeira semana pós 

parto. Durante essas visitas, será feita uma abordagem familiar com o envolvimento da rede de 

apoio a essas mães, na perspectiva de promover, proteger e estimular a prática do AME. 

 

6.4 Avaliação dos resultados das ações 

 

Para avaliar os resultados da intervenção proposta, serão elaborados indicadores de processo e 

de resultado. Os dados serão processados e analisados de forma eletrônica, em 

microcomputador, pela transcrição inicial de dados coletados nos relatórios do e-SUS, nos 

relatórios das visitas domiciliares e nos prontuários para planilhas eletrônicas no Excel, 

apresentados em gráficos. Será adotada uma abordagem mista, com uso de métodos 

quantitativos e qualitativos. 

 

6.5 Aspectos éticos e legais 

 

O estudo respeitará os princípios da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde/ Ministério da Saúde, que dispõe sobre as pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 

2012), assim como os princípios éticos em pesquisa. O anonimato dos sujeitos será garantido e 

serão asseguradas a confidencialidade, a privacidade, a proteção da imagem, garantindo a 

utilização das informações em benefício das pessoas e utilizadas apenas no âmbito deste estudo. 

O projeto de pesquisa será submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da instituição por meio da Plataforma Brasil a fim de receber a sua aprovação para o seu 

desenvolvimento. 
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7 CRONOGRAMA 

 

Atividade 

2016 2017 2018

o

u

t 

n

o

v

d

e

z 

j

a

n 

f

e

v

m

a

r

a

b

r

m

a

i

j

u

n

j

u

l

a

g

o

s

e

t

o

u

t 

n

o

v 

d

e

z 

j

a

n

f

e

v

m

a

r

 

Elaboração 

do plano de 

intervenção 

X X X                

 

Defesa do 

TCC 
   X               

 

Rodas de 

conversa com 

as gestantes e 

sua rede de 

apoio 

    X X X X X X X X X X X X X  

 

Mesas 

redondas 
    X   X   X   X     

 

Visitas 

domiciliares 

às puérperas 

    X X X X X X X X X X X X X  

 

Coleta e 

análise de 

dados 

    X X X X X X X X X X X X X  

 

Apresentação 

dos 

resultados da 

intervenção 

                 X 
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Os recursos humanos serão constituídos por profissionais da ESF de Lagoas Novas e 

do Nasf. Os materiais permanentes compreenderão uma televisão, um vídeo, um cd-player, um 

computador e um projetor de slides, disponibilizados pelas Secretaria Municipal de Saúde. Serão 

necessários também materiais de escritório, banner e folhetos explicativos. 
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9 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se minimizar as dúvidas das gestantes e das puérperas cadastradas na UBS de 

Lagoas Novas, em Trairi, Ceará, bem como da rede de apoio a essas mulheres, esclarecendo sobre 

a interferência dos mitos e das crenças na lactação, ampliando o conhecimento das mães quanto 

ao cuidado aos filhos, na perspectiva de promover saúde física, mental e psíquica das crianças e 

das mulheres que amamentam, melhorar indicadores de saúde, evitar agravos irreversíveis à saúde 

e superlotação dos serviços de atenção terciária, prevenir mortes infantis, enfim, promover o 

incentivo ao AME até os primeiros seis meses de vida e proporcionar melhor qualidade de vida 

a essas crianças. 
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