
ESTRUTURA DO PORTFÓLIO 

ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA - UNA-SUS/UFCSPA 

 

No Curso de Especialização em Saúde da Família da UNA-
SUS/UFCSPA, o trabalho de conclusão de curso (TCC) corresponde ao 
portfólio construído durante o desenvolvimento do Eixo Temático II - Núcleo 
Profissional. Neste eixo são desenvolvidas tarefas orientadas, vinculando os 
conteúdos com a realidade profissional. O portfólio é uma metodologia de 
ensino que reúne os trabalhos desenvolvidos pelo estudante durante um 
período de sua vida acadêmica, refletindo o acompanhamento da construção 
do seu conhecimento durante o processo de aprendizagem ensino e não 
apenas ao final deste. O TCC corresponde, portanto, ao relato das 
intervenções realizadas na Unidade de Saúde da Família contendo as 
reflexões do aluno a respeito das práticas adotadas.  

A construção deste trabalho tem por objetivos: 

I - oportunizar ao aluno a elaboração de um texto cujos temas sejam de 
conteúdo pertinente ao curso, com desenvolvimento lógico, domínio conceitual, 
grau de profundidade compatível com o nível de pós-graduação com respectivo 
referencial bibliográfico atualizado.  

II – propiciar o estímulo à ressignificação e qualificação de suas práticas 
em Unidades de Atenção Primária em Saúde, a partir da problematização de 
ações cotidianas.  

O portfólio é organizado em quatro capítulos e um anexo, sendo 
constituído por: uma parte introdutória, onde são apresentadas características 
do local de atuação para contextualizar as atividades que serão apresentadas 
ao longo do trabalho; uma atividade de estudo de caso clínico, onde deve ser 
desenvolvido um estudo dirigido de usuários atendidos com patologias e 
situações semelhantes aos apresentados no curso, demonstrando ampliação 
do conhecimento clínico; uma atividade de Promoção da Saúde e Prevenção 
de Doenças; uma reflexão conclusiva e o Projeto de Intervenção, onde o aluno 
é provocado a identificar um problema complexo existente no seu território e 
propor uma intervenção com plano de ação para esta demanda. 

 O acompanhamento e orientação deste trabalho são realizados pelo 
Tutor do Núcleo Profissional e apresentado para uma banca avaliadora no 
último encontro presencial do curso.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Me chamo Thaís de Castro Soares, natural e residente em Rio Grande / 

Rio Grande do Sul. Realizei minha formação acadêmica na Universidade 

Católica de Pelotas entre os anos de 2010 e 2015. Dos seis anos da faculdade 

de medicina, em quatro atuei em uma mesma unidade básica de saúde – que 

estava em processo de transformação para estratégia de saúde da família - 

durante os estágios obrigatórios. Essa experiência fez com que a minha 

capacidade de trabalhar em equipe e de entender o funcionamento do termo 

“multiprofissional” se enriquecesse muito. 

 Após a formatura, realizei plantões clínicos em pronto atendimentos em 

Rio Grande, entre os meses de dezembro de 2015 e fevereiro de 2016. Iniciei 

minhas atividades pelo Programa de Valorização do Profissional da Atenção 

Básica (PROVAB) em 01 de março de 2016 na Unidade Básica de Saúde da 

Família (UBSF) Querência, no bairro Querência em Rio Grande/RS. 

 A UBSF Querência consta com duas equipes de saúde, equipe 

Querência e equipe Atlântico Sul. Faço parte da equipe Atlântico Sul, com 

abrangência de aproximadamente 4 mil habitantes. A equipe conta com um 

médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e duas agentes 

comunitárias de saúde. Temos, ainda, o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), composto por um educador físico, um psicólogo, um assistente 

social, um fisioterapeuta e um nutricionista. 

 O bairro Querência tem aproximadamente nove mil habitantes, sendo 

que uma grande parcela da população é muito carente, necessitando de algum 

tipo de auxílio do governo – grande parte, bolsa família. No bairro há duas 

escolas, uma de ensino fundamental, outra de ensino médio. Há ainda, um 

Centro de tradições Gaúchas (CTG) e um salão da associação de moradores, 

onde há atendimento médico em um turno por semana, realizado pela equipe 

Querência visando facilitar o acesso dos moradores ao atendimento. Vale 

ressaltar que a associação de moradores é engajada em auxiliar nas 
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necessidades da população, realizando campanhas e ações em conjunto com 

a UBSF. 

 A população procura a UBSF pelas mais diversas queixas, crônicas ou 

agudas, mas um ponto importante é que muitos atendimentos realizados são 

relativos à saúde mental. Existe uma parcela importante de pacientes utilizando 

medicações controladas em altas dosagens. Esses pacientes, geralmente, são 

muito resistentes às orientações de redução das doses até a cessação do uso 

dos medicamentos. 

 Outro ponto característico da população atendida é a resistência que as 

mães apresentam em amamentar os recém-nascidos. Tal fato fez com que eu 

iniciasse um processo de busca em prontuários das crianças de zero a dois 

anos de idade, em acompanhamento de puericultura, para, assim, ter uma 

visão mais ampla de quantas crianças foram amamentadas com leite materno, 

por quanto tempo e os motivos que levaram ao desmame precoce. 

Concomitante a isso, foi realizado uma abordagem de conscientização das 

gestantes em acompanhamento de pré-natal sobre os benefícios do 

aleitamento materno exclusivo para a mãe e para o bebê. Este tema instigou e 

guiou meu projeto de intervenção, o qual explora os benefícios do aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses de idade e os motivos do desmame 

precoce. Os resultados das buscas realizadas nos prontuários e a revisão 

bibliográfica encontram-se em anexo a este trabalho de conclusão. 

 De toda experiência adquirida nestes meses de trabalho na UBSF 

Querência, levarei comigo a importância de saber trabalhar em equipe e o 

quanto isso traz resultados positivos para a população que atendemos. Dos 

encantamentos da medicina de família e comunidade a longitudinalidade e a 

resolubilidade são fatores que fazem com que o profissional que atua na 

unidade se sinta realmente importante para a comunidade na qual está 

inserido. 
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2 ESTUDO DE CASO CLÍNICO 

 

 Na Unidade Básica de Saúde da Família – UBSF - Querência (Rio 

Grande / RS) há uma maior demanda por atendimento clínico, principalmente 

psiquiátrico. No entanto, foi a baixa adesão a puericultura e o não seguimento 

das orientações quanto a dieta das crianças que despertou o interesse em 

desvendar as razões que levavam as mães a não amamentar e a não darem a 

devida importância as consultas mensais com seus filhos. 

 Um caso intrigante foi de uma mãe, usuária de benzodiazepínico durante 

a gestação e que não conseguiu cessar o uso da medicação. Quando o 

lactente completou dois meses de idade, a mãe substituiu o leite materno por 

fórmula infantil, já que julgou que o uso do benzodiazepínico poderia induzir 

algum efeito na criança. Entretanto, pelo custo elevado da fórmula infantil, a 

mãe a substituiu pelo leite de vaca quando o lactente completava três meses 

de idade. Então, orientei sobre o uso da fórmula infantil, dos seus benefícios 

quando comparava ao leite de vaca, mas a mãe mostrava-se resistente e 

alegava que havia alimentado seus outros três filhos com leite de vaca e que 

todos eram saudáveis. 

 Esta mãe iniciou, por conta, outros alimentos quando a criança ainda 

não havia completado quatro meses de idade. Dentre os alimentos introduzidos 

por esta mãe estavam, biscoitos, pães, doces, achocolatados e gelatinas. 

Retornou a UBSF queixando-se de que a criança estava apresentando reações 

alérgicas, diarreia e êmese após alimentar-se com leite de vaca. Exigia que 

fosse preenchida uma requisição para recebimento de fórmula infantil pelo 

município pois, segundo ela, sua filha teria intolerância a lactose. 

 Orientei quem seriam as crianças com direito ao recebimento da fórmula 

infantil pelo município e que ela não se enquadrava nesses quesitos. Após 

algumas consultas e muita insistência, foi retomado o uso da fórmula infantil. 
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Fiz um cardápio para a criança, com horários para o leite e quais alimentos 

poderiam ser acrescidos à dieta a partir do quarto mês de vida. 

 Levei o caso desta família para reuniões de equipe e para 

matriciamentos com Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), discutimos 

em conjunto diversas formas de auxiliar esta mãe a seguir as orientações que 

lhe eram dadas. 

No entanto, apesar de todas tentativas, a mãe seguiu com dieta 

desregrada, oferecendo diversos tipos de alimentos à criança que, hoje, está 

com sete meses de idade. 

 Vale ressaltar que crianças amamentadas com leite materno tem menor 

taxa de hospitalizações, menor morbidade, menos alergias; além dos efeitos 

positivos para a mãe (BRASIL, 2012). A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade e 

complementado até os dois anos, ou mais (BRASIL, 2007). A fórmula infantil foi 

desenvolvida para auxiliar aquelas mães que não podem amamentar ou para 

aquelas crianças que apresentassem algum impedimento para tal. A fórmula 

infantil é um composto em que se utiliza a proteína do leite de vaca ou soja 

intacta ou hidrolisada e todos os demais componentes são acrescidos nas 

proporções indicadas para a faixa etária. Já o leite de vaca integral não deve 

ser introduzido, preferencialmente, antes dos doze meses de vida. O seu uso 

eleva o risco para anemia carencial ferropriva; o processo de fervura pode, 

ainda, comprometer o conteúdo de vitaminas do complexo B, como o ácido 

fólico. Há ainda, um aumento no risco de obesidade e sobrecarga renal. 

 Assim, embora muitas vezes seja penoso e desgastante, devemos 

sempre orientar e nos mostrarmos disponíveis para nossos pacientes. É 

imprescindível elucidar os porquês de nossas condutas, dessa forma eles 

tendem a seguir mais facilmente nossas orientações.  
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3 PROMOÇÃO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E NÍVEIS DE 

PREVENÇÃO 

 

 Quando iniciei minhas atividades na UBSF Querência, em março de 

2016, percebi que na área de atuação da minha equipe há um predomínio de 

pessoas mais jovens e, por isso, uma demanda maior de gestantes e de 

crianças em puericultura. A partir disso, notei o quão desvalorizadas eram as 

consultas de puericultura. Contava, em média, com uma assiduidade de 50% 

das crianças em idade para acompanhamento. Já no pré-natal, essa 

porcentagem era significativamente maior. Fiz, então, uso deste fato para 

conseguir aumentar a adesão às consultas de puericultura na unidade. 

 Tenho por hábito orientar as mães durante o pré-natal sobre um hábito 

alimentar saudável para elas e para os bebês. Sempre oriento as gestantes 

sobre a importância do acompanhamento de pré-natal, sobre os benefícios do 

aleitamento materno, sobre a pega durante a amamentação e a melhor forma 

da mãe se posicionar enquanto amamenta, e sobre cuidados gerais da mãe e 

do bebê.  

 Foi durante as consultas de pré-natal que demonstrei e fiz com que as 

mães compreendessem a importância da puericultura. Realizei palestra para a 

comunidade sobre a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses de idade e sua manutenção até pelo menos os dois anos de idade. Ao 

longo do ano de 2016 percebi que a frequência das crianças na puericultura foi 

aumentando; tanto dos filhos das mães que faziam pré-natal e mantiveram o 

acompanhamento conforme foram orientadas durante toda a gestação, quanto 

de outras crianças que faziam acompanhamento irregular e retornaram a UBSF 

para retomar o acompanhamento. 

 Muitas mães não entendiam o motivo de realizar o acompanhamento de 

puericultura, não sabiam quais eram os objetivos dessas consultas. Pela falta 

de orientação, uma considerável parcela das crianças não eram amamentadas 

pelo tempo recomendado e tinham a alimentação introduzida de maneira 

inadequada e fora da idade indicada. Com isso, eram frequentes as consultas 
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por alergias e intoxicação alimentar dessas crianças. Após a maior adesão ao 

cuidado continuado da puericultura, pude notar, inclusive, uma redução nesse 

tipo de queixa e uma melhor qualidade no desenvolvimento dessas crianças. 

Com essa experiência, percebi a importância de uma equipe engajada 

no cuidado da comunidade. Orientar os pacientes sobre os porquês das 

consultas, mostrar que a estratégia de saúde da família visa a promoção e 

prevenção de saúde, e não só a visão de cura, faz com que a população tenha 

uma maior aderência aos cuidados ofertados pela unidade de saúde. 

Quanto ao fato das consultas de puericultura e pré-natal, que tem uma 

maior demanda na minha área, percebi que “O incentivo, a defesa e o suporte 

ao aleitamento devem ser ações desenvolvidas desde o pré-natal, com 

orientação às gestantes quanto aos benefícios do leite materno, orientação 

sobre técnicas de como amamentar, apoio e acompanhamento do bebê após o 

nascimento. Os temores, as crendices, as inseguranças e a preocupação 

estética decorrem da falta de informação e de estímulos para enfrentar as 

dificuldades que surgem.” (ARAUJO ET AL, 2008) 

Durante o acompanhamento das gestantes e dos bebês, sempre orientei 

as mães que “As crianças que são alimentadas somente com leite materno até 

os seis meses de idade apresentam menor morbidade, menores taxas de 

hospitalizações, redução de alergias, efeito positivo no desenvolvimento 

intelectual, dentre outros benefícios. O aleitamento traz, também, vantagens 

para a mãe.” (BRASIL, 2012). Assim, tenho percebido uma aderência e um 

entendimento cada vez maior por parte das mães quanto ao cuidado com seus 

filhos. Dessa forma, acredito que estamos, como equipe, cumprindo uma parte 

muito importante do nosso papel na comunidade do bairro Querência em Rio 

Grande / RS e esperamos que essas informações sobre cuidados em saúde 

sejam transmitidas de forma a termos uma população cada vez mais 

consciente dos benefícios do acompanhamento adequado na UBSF e do 

seguimento com as orientações repassadas. Que as unidades básicas sejam 

um espaço de troca de experiências e de informações, onde a população se 

sinta a vontade para esclarecer suas dúvidas quanto a sua saúde. 
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4 VISITA DOMICILIAR 

 

“Um dos objetivos principais da atenção domiciliar é a „desospitalização‟. 

Proporciona celeridade no processo de alta hospitalar com cuidado continuado 

no domicílio; minimiza intercorrências clínicas, a partir da manutenção de 

cuidado sistemático das equipes de atenção domiciliar; diminui os riscos de 

infecções hospitalares por longo tempo de permanência de pacientes em 

ambiente hospitalar, em especial, os idosos; oferece suporte emocional 

necessário para pacientes em estado grave ou terminal e familiares; instituiu o 

papel do cuidador, que pode ser um parente, um vizinho, ou qualquer pessoa 

com vínculo emocional com o paciente e que se responsabilize pelo cuidado 

junto aos profissionais de saúde; e propõe autonomia para o paciente no 

cuidado fora do hospital.” (BRASIL, 2012)  

 Na UBSF Querência, em Rio Grande/RS, onde comecei a atuar pelo 

PROVAB em março de 2016, há uma agenda para realização de visitas 

domiciliares, sendo realizadas uma vez por semana, durante três semanas por 

mês. São realizadas visitas para pacientes acamados, com patologias crônicas 

ou agudas e para aqueles pacientes que, mesmo não estando acamados, 

apresentam alguma dificuldade para sair de casa. 

 A maior dificuldade encontrada para que se possa prestar o serviço da 

maneira como a população merece se dá pela falta de agentes comunitários de 

saúde (ACS). Minha equipe conta com apenas duas ACS para atender a uma 

área de quase cinco mil habitantes. Dessa maneira, grande parte das visitas 

eram agendadas de acordo com a demanda dos próprios pacientes, os quais 

seus familiares procuravam a unidade solicitando o atendimento a domicílio. 

 Como a população atendida pela minha equipe é predominantemente 

jovem, existem poucos idosos acamados em acompanhamento. Dentre os 

idosos atendidos, grande parcela é por patologias como doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), principalmente pelo tabagismo pesado. 
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  Sendo assim, a maioria dos atendimentos se dá por reabilitação. Ou 

seja, adultos jovens vítimas de acidentes automobilísticos e aqueles acamados 

em decorrência da violência. Acompanhei um paciente por mais de seis meses, 

vítima de acidente moto e carro, com fratura externa em membro inferior 

direito. Realizou cirurgia e teve seguimento com traumatologista. Fiz o 

acompanhamento em conjunto com a equipe de enfermagem, que ia realizar o 

curativo a cada dois dias a domicílio.  

 Outro jovem paciente acompanhado é um homem de um pouco mais de 

trinta anos de idade vítima de vários ferimentos por arma de fogo há três anos. 

Este paciente ficou tetraplégico em decorrência dos disparos. Quando iniciei 

minhas atividades na UBSF, ele já estava em acompanhamento pela equipe de 

saúde e já aceitava sua situação de acamado. No entanto, tinha certa restrição 

que eu, como nova integrante da equipe, o acompanhasse. Aos poucos, ao 

longo das visitas, fui conquistando a confiança deste paciente. Fui mostrando 

que estava ali para auxiliá-lo da melhor maneira possível, inclusive ao cuidar de 

sua família. Este paciente é casado e tem dois filhos. Em conjunto com o NASF 

orientamos a família como ter uma melhor qualidade de vida. A fisioterapeuta e 

a educadora física mostraram a esposa (e principal cuidadora) de como realizar 

a rotina de banho, troca de fraldas e roupas e mudança de decúbito do marido, 

para que ela também preservasse a sua integridade física, além de passarem 

orientações de atividades para o próprio paciente. Também receberam a visita 

da nutricionista e da psicóloga, que dentro de suas áreas passaram mais 

orientações ao paciente e à família. 

 Um dos problemas vivenciados na minha equipe é que poucas visitas 

são realizadas com a companhia da enfermeira. Mesmo visitas que deveriam, 

em princípio serem feitas por ela e pela auxiliar de enfermagem, simplesmente 

não são executadas. Exemplo disso é que durante um ano de atuação pelo 

PROVAB, nunca foi realizado uma visita à puérpera e ao recém nascido. Tal 

acompanhamento visa ao reconhecimento de dificuldades vivenciadas pela 

puérpera nos primeiros dias de vida do seu bebê. Deveria ser feito uma 

avaliação do local em que este recém nascido está dormindo, as condições 

desta mãe e como este bebê está mamando. Este acompanhamento faria a 
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mãe se sentir mais acolhida e confiante no trabalho exercido pela equipe de 

saúde que a representa.  

 Talvez este seja um dos fatores que levavam a baixa demanda de 

puericultura e aleitamento materno que percebi no começo de minhas 

atividades na unidade. Com muito diálogo ao longo do pré-natal e das 

puericulturas, consegui elevar esses índices consideravelmente. No entanto, já 

solicitei à equipe que também se empenhe no que diz respeito às visitas 

domiciliares destes pacientes. 

 Enfim, “a atenção domiciliar, por ser realizada no domicílio do paciente, 

expõe as equipes a realidade social na qual a família está inserida, à sua 

rotina, seus valores e às formas de cuidar instituídas no senso comum e na 

memória falada, passada de geração em geração.” (BRASIL, 2012) 
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5 REFLEXÃO CONCLUSIVA 

 

 Durante o curso de especialização, realizado entre 2016 e 2017, pude 

aperfeiçoar meus métodos de trabalho na unidade em que atuo. Iniciei minhas 

atividades pelo PROVAB apenas três meses após o término da faculdade. 

Coloquei em prática tudo o que aprendi como acadêmica em uma universidade 

que exaltava e acreditava muito na medicina de família e comunidade. Dos seis 

anos da faculdade de medicina, três anos estive atendendo a população de um 

bairro da cidade como estágio curricular.  

 No entanto, foi com o curso de especialização que fiz todas as ligações 

do que eu já havia aprendido, com todas as situações que eu estava 

vivenciando como profissional. Cresci muito e pude auxiliar muitos pacientes 

durante este ano. 

 Vi o quão importante era ter prontuários organizados e escritos de 

maneira legível. Muitos pacientes não sabem informar as medicações que 

usam e nem suas patologias. Todas essas informações devem estar no 

prontuário, a folha de rosto deve estar preenchida de maneira correta e 

completa. 

 Notei a relevância de ter um cartão de puericultura devidamente 

preenchido, bem como o cartão de pré natal. O curso aliado à prática auxilia 

em detalhes que muitas vezes não são percebidos durante a vida acadêmica. 

Auxilia também nas dúvidas que todos nós temos, de patologias mais 

frequentes, de como manejá-las. Mostra caminhos para que resolvamos na 

própria UBSF os problemas mais diversos, sem precisar encaminhar tantos 

pacientes, aumentando as filas de espera, o desgaste dos pacientes e a 

angústia por não ter seus problemas resolvidos. 

 Além da prática com os pacientes, o curso também auxiliou em questões 

de equipe, de como lidar com problemas internos na unidade de saúde, como 

lidar com ética dentro do próprio ambiente de trabalho. Assim, foi uma 

experiência muito bem vinda para o meu começo como profissional. 
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Certamente levarei o curso para a vida. 
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RESUMO 

 

Este projeto de intervenção tem como objetivo identificar os motivos que levam 

as mulheres ao desmame precoce, bem como orientar essas nutrizes e seus 

familiares sobre a importância do leite materno para a saúde do bebê e da 

mãe. Para este trabalho foi realizado abordagem com as gestantes e com as 

mães de crianças de 0 a 2 anos completos que realizam acompanhamento de 

pré-natal e puericultura, respectivamente, na Unidade Básica de Saúde da 

Família (UBSF) Querência, equipe Atlântico Sul – Rio Grande/RS, entre os 

meses de maio a agosto de 2016. Além disso, foi realizada revisão 

bibliográfica, com busca de artigos científicos e pesquisas em cadernos de 

atenção básica do Ministério da Saúde, e busca de dados em prontuários 

médicos. 

 

 

Palavras-chave: Amamentação. Aleitamento materno exclusivo. Desmame 

precoce. 
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1 INTRODUÇÃO         4 

 

As crianças que são alimentadas somente com leite materno até os seis 

meses de idade apresentam menor morbidade, menores taxas de 

hospitalizações, redução de alergias, efeito positivo no desenvolvimento 

intelectual, dentre outros benefícios. O aleitamento traz, também, vantagens 

para a mãe (BRASIL, 2012). 

Rio Grande, cidade de aproximadamente 178 mil habitantes (IBGE 2010), 

situada ao sul do estado do Rio Grande do Sul, possui 23 UBSF, tem 55% de 

cobertura em saúde da família, sendo a área rural com cobertura de 100%. A 

UBSF Querência conta com duas equipes de saúde da família – Querência e 

Atlântico Sul – cada equipe composta por um médico, um enfermeiro e um 

técnico em enfermagem. Este trabalho foi realizado com gestantes em pré-

natal e com nutrizes de crianças de 0-2 anos completos em acompanhamento 

pela equipe Atlântico Sul entre os meses de maio a agosto de 2016. 

Notou-se durante as consultas de puericultura, um baixo número de 

crianças amamentadas exclusivamente com leite materno até os seis meses de 

idade. Tal fato despertou o interesse pela temática. Buscou-se entender os 

motivos pelos quais as mães não estavam amamentando e, a partir disso, foi 

realizado orientação às gestantes durante as consultas de pré-natal e às 

nutrizes durante as consultas de puericultura. 

  



 
 

2 PROBLEMA         5 

 

Percepção, durante as consultas de puericultura, do baixo índice de 

aleitamento materno e da falta de informação acerca dos benefícios da AME 

por parte das nutrizes. 

 



 
 

3 JUSTIFICATIVA        6 

 

Realizaram acompanhamento de puericultura, entre os meses de maio a 

agosto de 2016, 21 crianças entre 0-2 anos completos de idade. Deste total, 8 

lactentes possuíam idade entre 0-6 meses de idade e somente 3 estavam em 

AME. Entre as outras 13 crianças de 6 meses e 2 anos completos, somente 2 

foram amamentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses de 

idade. 

Os principais motivos para a não manutenção da AME até os seis meses de 

idade foram: uso de medicação antidepressiva pelas nutrizes e “leite fraco”.  

 



 
 

4 OBJETIVOS         7 

4.1 Objetivo geral 

 

Reduzir as taxas de desmame precoce. 

 

 

4.2 Objetivo específico 

 

- Indicar número de pacientes em acompanhamento de puericultura no período 

de maio a agosto de 2016 

- Indicar número de gestantes em acompanhamento de pré-natal no período de 

maio a agosto de 2016 

- Conhecer os motivos que levam ao desmame precoce 

- Realizar orientações em consultas de puericultura e de pré-natal 

- Revisão bibliográfica demonstrando a importância do aleitamento materno 

exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e as repercussões do desmame 

precoce 

- Reduzir as taxas de desmame precoce 

- Orientações às equipes da UBSF Querência 

 



 
 

5 REVISÃO DE LITERATURA        8 

 

A alimentação ao seio materno atende às necessidades nutricionais, 

metabólicas, imunológicas e confere estímulo psicoafetivo ao lactente. Assim, o 

aleitamento materno tem repercussões para a criança e para a mãe (BRASIL, 

2012). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), recomenda-se o 

aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis meses de idade e, 

complementado, até os dois anos ou mais. A introdução precoce de alimentos 

associa-se a maior incidência de diarreia, hospitalizações por doença 

respiratória, risco de desnutrição, deficiência de ferro e zinco, risco de alergias, 

doenças metabólicas, obesidade, pior desenvolvimento da cavidade bucal. O 

AME ainda diminui os riscos de câncer de mama para a nutriz, tem a vantagem 

de reduzir custos e melhora o vínculo mãe-bebê (BRASIL, 2007). 

O aleitamento materno pode ser classificado em (BRASIL, 2015): 

Aleitamento Materno Exclusivo (AME): Criança recebe apenas leite humano, da 

própria mãe ou de outra fonte (ex.: banco de leite), sem outros líquidos ou 

sólidos à exceção de vitaminas, sais de hidratação e medicamentos (gotas ou 

xaropes). 

Aleitamento Materno Complementado (AMC): Além do leite humano recebe 

alimentos sólidos ou semissólidos com o objetivo de complementar o leite 

materno, mas não substituí-lo. O termo “suplemento” é usado para água, chás 

e substitutos do leite materno. 

Aleitamento Materno Misto ou Parcial (AMM): Além do leite humano, recebe 

outros tipos de leite. 

Aleitamento Materno: Quando a criança recebe leite materno (direto da mama 

ou ordenhado), independente de receber ou não outros alimentos. 

A amamentação não é completamente instintiva do ser humano, muitas 

mulheres necessitam de apoio e esforços constantes para atingir êxito. Os  
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profissionais da saúde devem estar aptos para auxiliar não só no aspecto 

fisiológico, como também nos psicológicos e socioculturais. É imprescindível 

conhecer as experiências e vivências anteriores e as dúvidas das nutrizes 

(ARAUJO ET AL, 2008). 

Diversas causas influenciam para o desmame precoce, dentre elas 

pode-se citar a propaganda, a falta de orientação e educação e a chamada 

“confusão dos bicos”. Nas décadas de 50 e 70 observou-se uma redução na 

prática do aleitamento materno devido a fatores sociais, econômicos e 

culturais. O leite materno foi substituído pelo leite de vaca ou por fórmulas 

infantis. No entanto, em 1981, de acordo com uma resolução da OMS, foi 

criado o “Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite 

Materno” que proíbe qualquer promoção comercial de alimentos para lactentes, 

mamadeiras e bicos. No Brasil, há, desde 1988, a Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes que regula o marketing de 

produtos que interferem com a amamentação. 

O incentivo, a defesa e o suporte ao aleitamento devem ser ações 

desenvolvidas desde o pré-natal, com orientação às gestantes quanto aos 

benefícios do leite materno, orientação sobre técnicas de como amamentar, 

apoio e acompanhamento do bebê após o nascimento. Os temores, as 

crendices, as inseguranças e a preocupação estética decorrem da falta de 

informação e de estímulos para enfrentar as dificuldades que surgem (ARAUJO 

ET AL, 2008).  

Além disso, existe a “confusão de bicos”, criada quando se oferece à 

criança bicos, mamadeiras e chupetas. A OMS/Unicef contraindica esses usos 

pois facilitam o desmame pela posição errônea que os recém nascidos passam 

a adotar ao sugar a mama, favorecem alterações ortodônticas, aumentam a 

incidência de candidíase oral e servem de veículo para enteroparasitoses 

(CARVALHO ET AL, 2005). 

O desmame é, portanto, a introdução de qualquer tipo de alimento na dieta 

de uma criança que, até então, se encontrava em regime de AME. O “período  
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de desmame” é aquele compreendido entre a introdução desse novo 

aleitamento até a supressão completa do aleitamento materno (ARAUJO ET 

AL, 2008). 

  



 
 

6 METODOLOGIA        11 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo que engloba todas as gestantes em 

pré-natal e todas as crianças em puericultura na UBSF Querência / equipe 

Atlântico Sul, em acompanhamento entre os meses de maio a agosto de 2016, 

por meio da análise de prontuários. A equipe de saúde da UBSF (enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde) também são alvos 

do estudo. 

Primeiramente será realizada uma análise dos prontuários das gestantes, 

para que se possa estimar o número de pacientes em acompanhamento de 

pré-natal; e das crianças de 0-2 anos completos em acompanhamento de 

puericultura, buscando quantas crianças receberam aleitamento materno, por 

quanto tempo foram amamentadas e os motivos do desmame. O enfoque se 

deu entre os meses de maio a agosto de 2016. Esta etapa será realizada pela 

médica na equipe atlântico sul. 

Em um segundo momento, como de rotina, serão passadas orientações 

sobre aleitamento materno em todas as consultas de rotina de pré-natal e de 

puericultura. 

Em um terceiro momento, será realizada a apresentação do projeto de 

intervenção à equipe de saúde da família da UBSF Querência, a fim de que 

todos possam estar aptos a orientar os pacientes sobre os benefícios do 

aleitamento materno, os prejuízos do desmame precoce e auxiliar as nutrizes 

quanto à pega e questões psicológicas envolvidas no processo da 

amamentação. 

Em um quarto momento será realizado uma apresentação do projeto com 

distribuição de folders instrutivos à comunidade, com enfoque nas gestantes, 

nutrizes e seus familiares, a respeito da importância da AME até os seis meses 

de idade. 
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Por último, tem-se por meta, realizar um novo levantamento de indicadores 

a respeito do aleitamento materno e desmame precoce, a fim de avaliar os 

resultados da intervenção. A previsão desta nova coleta de dados é de um ano. 

 



 
 

7 CRONOGRAMA        13 

 

 

Ações Abr/ 

16 

Mai/ 

16 

Jun/ 

16 

Jul/ 

16 

Ago/ 

16 

Set/ 

16 

Out/

16 

Nov/ 

16 

Apresentação da 

proposta à 

equipe de saúde 

X        

Levantamento de 

gestantes em 

pré-natal 

 X X X X    

Levantamento de 

crianças 0-2 

anos em 

puericultura 

 X X X X    

Avaliação dos 

dados  

     X   

Apresentação do 

projeto à equipe 

da UBSF 

Querência 

      X  

Apresentação do 

projeto à 

comunidade 

       X 



 
 

 

8 RECURSOS NECESSÁRIOS       14 

 

8.1 Recursos Humanos 

- Equipes de saúde da família da UBSF Querência (2 médicos, 2 enfermeiros, 2 

técnicos em enfermagem, 3 agentes comunitários de saúde) 

 

8.2 Recursos Materiais 

- Computadores 

- Impressoras 

- Folhas A4 

- Espaço para realização de palestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 RESULTADOS ESPERADOS       15 

 

Com o projeto de intervenção busca-se identificar os principais motivos 

que levam ao desmame precoce para que se possa intervir nestes pontos. 

Além disso, objetiva-se informar os benefícios da AME para a mãe e para o 

bebê. 

Este trabalho tem como finalidade, também, estimular que toda a equipe 

de saúde da UBSF Querência esteja apta a repassar as informações acerca do 

aleitamento materno para as gestantes e nutrizes em todas as consultas, 

mostrando-se aberta para esclarecer as dúvidas e os medos dessas pacientes. 
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