
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 

Formado em janeiro de 2015, na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), 

busquei minha primeira oportunidade profissional ao incorporar as fileiras do Exército 

Brasileiro, servindo as forças armadas ao longo de 2 anos. Atuei como médico no 

quartel-escola Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), no contexto do Curso 

de Operações na Selva (COS) prestando apoio em saúde in loco como parte da uma 

equipe de saúde militar. 

 Em maio de 2016 parti para uma segunda experiência como médico após ser 

selecionado para atuar Atenção Primária em Saúde (APS) no município de Dom 

Pedrito-RS pelo programa de valorização da atenção básica (PROVAB), 

simultaneamente iniciando o Curso de Especialização em Saúde da Família da 

UFCSPA. 

Atuar no município de Dom Pedrito nos últimos 12 meses representou um 

desafio diário, agravado pelo fato de não dispor de uma unidade básica convencional, 

havendo necessidade de descolamento para as diversas localidades da zona rural do 

município, expondo o processo de atenção saúde uma série de fatores que dificultam 

o cuidado de APS num contexto rural.   

Os distritos rurais situam-se 70 a 100 Km distantes, totalizando um trajeto médio 

de 1,5 horas para chegar aos locais de atendimento. Diversas vezes, por falhas de 

comunicação, os usuários não são informados adequadamente da visita da equipe na 

comunidade, compondo um fator limitante do alcance da assistência na população 

rural. Outra dificuldade enfrentada é a falta de estrutura minimamente adequada para 

atender a população, carecendo inclusive de elementos básicos como iluminação, 

isolamento acústico mínimo, e até mesmo materiais simples como macas, balança e 

medicamentos de uso comum. 

O contato com a população ocorre com empatia, sendo os usuários em sua 

maioria trabalhadores rurais de origens humildes e nível sociocultural baixo. Existe alta 

prevalência de tabagismo na população rural (principalmente de cigarros artesanais), 

bem como alta incidência de patologias respiratórias (que encontram no cigarro um 

fator de risco) como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e infecções de vias 



5 
 

 
 

aéreas. Também existe alta prevalência de doenças crônicas com hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares em geral. Salta aos olhos a 

prevalência do uso indiscriminado de benzodiazepínicos de longa data, assim como 

colaterais resultando em muitos indivíduos hiperutilizadores do sistema. 

Dentre os problemas em saúde identificados na população rural de Dom Pedrito-

RS, destaca-se o desconhecimento geral dos usuários sobre a importância fundamental 

do aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses de vida, sendo observado diversas 

vezes crianças com histórico de infecções de repetição, baixo peso, dificuldade de 

aprendizado e relato de aleitamento inadequado ou até mesmo inexistente. Subestimar 

a importância da amamentação ideal resulta em futuras internações hospitalares por 

doenças sensíveis a intervenções em APS. 

Segundo Galvão (2011) o leite materno tem um importante significado para 

saúde da criança, por conter em sua em sua composição uma diversidade de nutrientes 

que garantem sua sobrevida e o crescimento infantil. 

Uma amamentação de sucesso requer da nutriz e do profissional de saúde o 

conhecimento prévio da anatomofisiologia da mama, levando a melhor compreensão 

sobre o fenômeno da lactação e como agir profilaticamente para evitar o ingurgitamento 

da mama, fissuras e mastite. 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança, proposta pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e introduzida no Brasil pelo Ministério da Saúde em 2008, representou 

um marco importante em relação à promoção do aleitamento materno com atuação 

efetiva dos serviços de saúde. A iniciativa tem mobilizado os profissionais de saúde 

na área hospitalar de saúde em prol de uma de verdadeira mudança de postura na 

abordagem do aleitamento materno. Entretanto questiona-se o alcance das medidas 

adotadas em âmbito hospitalar sem um apoio das unidades básicas de saúde voltado 

para um cuidado centrado Atenção Primária à Saúde. 

Tendo em vista o potencial da promoção do aleitamento materno dentro 

Atenção Primária em Saúde e pautando-se na iniciativa da OMS, o Ministério da 

Saúde lançou a Iniciativa Unidade Básico Amiga da Amamentação (IUBAAM); 

mirando promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno através da mobilização 
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das equipes de atenção primária para a adoção dos “Dez Passos para Sucesso da 

Amamentação” (ALVES, 2013). 

Os passos propostos são fruto de uma revisão sistemática sobre as 

intervenções conduzidas nas fases de pré-natal e acompanhamento do binômio mãe-

bebê que efetivas em estender a duração da amamentação. Foi criada também uma 

metodologia específica para capacitação das equipes e avaliação das unidades após 

treinamento. A proposta delimita uma atuação de suporte que as unidades básicas de 

saúde, em conjunto com os hospitais, devem desempenhar para alcançar a 

universalização de facto da prática do aleitamento materno. 

 Os 10 passos para o sucesso da amamentação, segundo a IUBAAM: 

 Ter uma política de promoção do aleitamento materno, afixada, a 

transmitir regularmente a toda a equipa de cuidados de saúde.  

 Dar informação à equipa de cuidados de saúde para que 

implemente esta política. 

 Informar todas as grávidas sobre as vantagens e a prática do 

aleitamento materno. 

 Ajudar as mães a iniciarem o aleitamento materno na primeira 

meia hora após o nascimento.  

 Mostrar às mães como amamentar e manter a lactação, mesmo 

que tenham que ser separadas dos seus filhos temporariamente.  

 Não dar ao recém-nascido nenhum outro líquido além do leite 

materno.  

 Praticar o alojamento conjunto.  

 Dar de mamar sempre que o bebé queira.  

 Não dar tetinas ou chupetas ao bebé amamentado ao peito, até 

que esteja bem estabelecida a lactação.  

 Encorajar a criação de grupos de apoio ao aleitamento materno, 

encaminhando as mães para estes após a alta do hospital 
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2. RELATO DE CASO 

Dentre os problemas de saúde mais prevalente em Dom Pedrito, identificado 

no contato diário com a população rural, o potencialmente mais impactante em saúde 

pública é o desconhecimento geral sobre a importância do Aleitamento Materno 

Exclusivo (AME) no primeiro semestre. Salta aos olhos a frequência com que se 

verifica amamentação insuficiente ou inexistente na anamnese de puericultura. Por 

ser uma medida de baixo custo e muito impacto, deve ser encarada como prioridade 

na APS por diminuir significativamente gastos em saúde infantil decorrentes de 

internações hospitalares posteriores. Portanto a ênfase e diálogo extensivo sobre o 

tema nas consultas de puericultura e pré-natal deve ser a regra a se seguir. 

O caso relatado é da puérpera M.S.S, 19 anos, dona de casa, mãe M.O.S., 5 

anos e J.O.S., 2 meses de idade, residentes no distrito de Torquato Severo, distante 

70km do município sede de Dom Pedrito-RS, veio para primeira consulta trazendo 

ambos os filhos e pedindo “vitaminas” e exames para seus dois filhos. Segunda visão 

da mãe o filho mais velho apresenta-se vulnerável a resfriados, bem como estatura e 

peso abaixo do que a mesma considerava ideal.  J.O.S aos 2 meses apresentava-se 

choroso, e nos últimos dias vinha apresentando fezes amolecidas, porém sem febre. 

Coabita com seu marido J.O.S, a sogra e seus filhos pequenos em casa de 

alvenaria, com banheiro interno, fossa séptica e diversos animais (galinhas, cães e 

gatos. J.O.S., 32 anos, é trabalhador rural, tabagista pesado e hipertenso há 6 anos, 

porém ignora a importância do tratamento, e não faz uso regular dos remédios. 

Na primeira consulta ao realizar a anamnese e verificar na caderneta da 

criança, que ambas as crianças se encontravam com peso e estatura abaixo do ideal 

para a idade, e com várias vacinas atrasadas. M.S.S. referiu ter sido orientada pela 

sogra a não levar os filhos para serem vacinados. Também, ao indagar a mãe, 

descobri que a mesma amamentou ambos os filhos por apenas 1 mês no regime de 

aleitamento exclusivo, descontinuando completamente a amamentação a partir do 

segundo mês, quando iniciava leite em pó papinhas de frutas, aveia, mel e 

progressivamente os mesmos alimentos que o resto da família consumia.  Como 

justificativa para tal M.S.S. referiu não ter leite suficiente, e sentir dor ao amamentar, 

afirmando não ser possível prosseguir o aleitamento exclusivo após o primeiro mês. 
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Frente a tal falta de conhecimento por parte da mãe, iniciei uma conversa 

extensa com a mãe buscando deixar claro a importância de uma dieta composta 

exclusivamente de leite materno nos primeiros seis meses de vida. Enfatizando o leite 

materno como um alimento de fácil digestão que apresenta insuperáveis propriedades 

benéficas ao lactente do ponto de vista nutricional e imunológico (PEREZ e        

HERRERA, 2012). 

Abordei a relação entre qualidade do aleitamento e desenvolvimento cognitivo, 

enfatizando que crianças quer são amamentadas corretamente apresentam escores 

de desenvolvimento cognitivo significativamente maiores das crianças alimentadas 

com fórmulas lácteas e que esta vantagem persiste até a adolescência conferindo 

fator protetor contra diversas infecções e atuando na prevenção de atraso no 

crescimento (GIUGLIANI, 2003). 

Os benefícios do aleitamento não se restringem apenas as crianças, também 

influenciando positivamente a saúde materna. Há uma relação positiva entre 

amamentação ideal e a redução dos riscos para doenças como neoplasias de mama 

e ovários assim como certas fraturas ósseas, especialmente coxofemoral, por 

osteoporose. Existe também evidências sobre a relação entre amamentação e menor 

risco de morte por artrite reumatoide. O aleitamento se relaciona à amenorréia pós-

parto e ao consequente maior espaçamento intergestacional (portanto representando 

um meio contraceptivo natural). Outros benefícios incluem retorno precoce ao peso 

pré-gestacional e menor incidência de sangramento uterino pós-parto (REA,2004). 

Ao ser confrontada com estas informações M.S.S. reagiu com incredulidade, 

dizendo sentir-se culpada pelos problemas de saúde recentes de seus filhos. Relatou 

que, por sentir que produz pouco leite, pensava ser isso um sinal natural de seu 

próprio corpo para iniciar o desmame, pensamento corroborado pela opinião de outras 

mães da comunidade.  

Procurei orientar a mãe sobre a técnica correta de amamentação de 

amamentação, enfatizando os critérios de pega e posição ideal do bebê para 

otimização do aleitamento, ressaltando o regime de exclusividade o regime exclusivo 

e de livre demanda, a ser retomado imediatamente para o filho mais novo, J.O.S de 2 

meses. 
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Aproveitando o choque de realidade, confrontei a mãe sobre o perigo de 

desprezar as vacinas, e M.S.S não ofereceu resistência, dizendo não dar mais ouvidos 

para de pessoas leigas sem antes ouvir um profissional de saúde. 

Tendo orientado a mãe sobre a dieta correta para seus filhos, finalizei a 

consulta solicitando exames complementares para todos os três pacientes e pedi 

M.S.S. que passasse tais informações para outras mães, me botando a disposição 

para tirar dúvidas. Orientasse quando tivesse com os resultados dos exames em 

mãos.   
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3. ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL  

O cenário da intervenção não é uma UBS convencional, mas sim os vários 

distritos rurais do município de Dom Pedrito/RS, onde a equipe composta por um 

médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem realiza visitas periódicas (cada 

dia numa localidade diferente), e fazem atendimentos e atividades de prevenção, 

promoção e educação em saúde em condições precárias.  Não possuímos equipe de 

saúde bucal fixa, apenas um dentista que atende um dia no mês na vila São 

Sebastião.  Os distritos de zona rural não possuem agentes comunitários de saúde e 

em função disso os dados territoriais são submensurados ou até mesmos 

desconhecidos, exceto São Sebastiao (único distrito a possuir o ACS), com uma 

população adscrita de 1498 habitantes. Existem famílias de variadas condições 

financeiras, com predomínio da população carente sem acesso a recursos hídricos, 

saneamento básico e que dependem dos benefícios do Programa Bolsa Família e 

aposentadoria. 

A consulta de pré-natal tem como objetivo prover a gestante de estratégias de 

cuidado preventivo e curativo durante o período pé-concepcional, gestacional e o 

também o puerpério. É um conjunto de práticas e protocolos integrados que visa a 

manutenção e aprimoramento da saúde física mental e social da gestante com a 

redução de riscos de patologias gestacionais além de colaborar para o 

desenvolvimento de um feto saudável (BRASIL, 2012). 

Na prática diária não ocorreu nenhuma consulta a mulheres expressando 

desejo de engravidar, e nas consultas pré-natais poucas gestantes relatam que a 

gravidez foi planejada ou mesmo desejada. Frente a isso identificou-se a necessidade 

de implementar práticas de planejamento familiar de maneira mais extensiva. 

Procurou-se dialogar com as usuárias do sistema, ressaltando a importância de 

métodos contraceptivos, abordando também temas como saúde sexual e reprodutiva. 

Por visitar todos os distritos e pela ausência de ACS´s na maioria absoluta das 

comunidades, há dificuldade de agendar consultas e optou-se por sempre mencionar 

nas consultas para que as pacientes que tivessem familiares ou conhecidas gestantes 

que reportassem a importância do tema pré-natal, orientando comparecerem as 

consultas. Também usamos conversas com líderes comunitários e outros pacientes 
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para identificar demanda de gestantes e puérperas que precisam de visitas 

domiciliares. Devido a tais fatores dificultadores não se consegue seguir à risca a 

recomendação para agendamento e periodicidade de consultas conforme idade 

gestacional embasado pelo protocolo do Ministério da Saúde conforme tabela: 

Periodicidade das Consultas de Pré-Natal 

Até 28 Semanas Consulta Mensal 

Entre 28 e 36 semanas  Consulta Quinzenal 

36 semanas até o termo Semanal 

Fonte: (BRASIL, 2012) 

 

A partir das 36 semanas todas gestantes são encaminhadas para o serviço de 

ginecologia e obstetrícia do município, sendo acompanhadas até o termo, retornando 

para a Atenção Básica para puericultura. 

Além do problema do planejamento familiar, identificou-se nas áreas rurais 

grande desconhecimento por parte das puérperas sobre a importância do aleitamento 

materno exclusivo no primeiro semestre, resultando em desmame precoce dos 

lactentes, peso e comprimento abaixo do ideal para a idade, desenvolvimento 

neuropsicomotor inadequado, desnutrição grave, alta incidência de infecções 

respiratórias, entre outras queixas. 

Identificado estes problemas, idealizamos usar a sala de espera como 

ambiente oportuno para trabalhar ações de promoção e prevenção a saúde de saúde. 

A sala de espera é um bom momento para fortalecer o vínculo da Equipe de 

Saúde com as gestantes. Possui uma dinâmica de troca de informações entre as 

gestantes que aguardam o atendimento compartilhando experiências entre si. Além 

disso, as atividades suavizam a espera em si, visto que as consultas de pré-natal 

costumam ser mais longas o que aumenta muito o tempo da chegada da gestante até 

o atendimento. É uma forma de ocupar um espaço que antes seria destinado ao ócio 
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com recomendações quem impactam na saúde tanto da gestante como do bebê. 

(TEIXEIRA, 2006) 

Nosso objetivo para o ano de 2017 é trabalhar predominantemente sobre dois 

aspectos principais: (1) Amamentação e (2) Planejamento Familiar. 

Temas abordados nas atividades educativas: 

 Implantação dos 10 passos para o sucesso da amamentação 

 Técnica de amamentação correta - Posicionamento e Pega 

 Choro – “é sempre fome? ” 

 Benefícios da amamentação para a mãe e o bebê 

 Complicações e intercorrências na amamentação 

 Métodos contraceptivos, indicações e contra-indicações 

 Gravidez na adolescência 

 Indicações de laqueadura e vasectomia 

 

Segundo Brasil (2009) a promoção da amamentação na gestação, durante o 

pré-natal gera impactos positivos nas prevalências de aleitamento materno, 

especialmente entre as primíparas. Essa é uma excelente oportunidade para 

incentivar as mães a amamentarem, bem como promover o engajamento de pessoas 

significativas para a gestante, como o companheiro e demais familiares, para que 

contribuam positivamente.   

O tema amamentação deve ser abordado desde o pré-natal, seguindo o 

aconselhamento por todo o período de lactação, principalmente no puerpério imediato, 

para que haja continuidade do aleitamento materno, e contribuir para que a 

amamentação ocorra livre de dificuldades, evitando o desmame precoce (Caminha et 

al, 2011).  

O relato de outras mães sobre o sucesso e/ou fracasso com o aleitamento 

materno, também pode ser utilizado como uma ferramenta para a promoção 

amamentação, bem como as causas que levaram a essa consequência.  
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Segundo Molina et al (2013) a falta de conhecimentos necessários para dar 

suporte às mães, em especial no pós-parto imediato, que permita as mesmas 

enfrentar adequadamente as dificuldades que se apresentam nesse período, pode 

influenciar de forma negativa o sucesso do aleitamento materno exclusivo.   

Dessa forma, os profissionais de saúde, especialmente os da atenção básica, 

que tem um maior contato com os usuários do serviço, exercem importante papel no 

processo de educação da nutriz quanto a importância do aleitamento materno por 

meio de ações de promoção e manejo das dificuldades em amamentação, assim, a 

educação em saúde é a estratégia mais eficiente para estimular e manter o 

aleitamento materno, promovendo todos os benefícios previamente citados.  
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4. VISITA DOMICILIAR 

A consolidação da visita domiciliar no âmbito Atenção Primária à Saúde vem 

evoluindo desde a implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF). Idealmente 

deve ser realizada na frequência mínima de uma visita mensal a cada família residente 

na área de atuação da ESF, é o principal instrumento de contato com a população dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Na prática, a quantidade de visitas por 

residência sofre influência das condições oferecidas pela gestão municipal e varia em 

função das condições de saúde de seus habitantes, bem como da do perfil 

demográfico do lar (existência de gestantes, puérperas e crianças).  

Pelas taxas de morbimortalidade que ainda acometem crianças (especialmente 

neonatos e lactentes) e puérperas, ambos compõem grupos prioritários para 

acompanhamento pelos serviços de saúde e, por isso, o acompanhamento por meio 

da visita domiciliar sistematizada beneficia estes grupos. Por serem vulneráveis dentro 

de uma classificação de risco, a busca ativa de problemas nesses casos impacta 

positivamente na saúde de recém-nascidos, lactentes e puérperas. 

As crianças são as que mais utilizam os serviços de saúde, seja no contexto de 

puericultura ou para controle de alguns agravos comuns da primeira infância. Com 

relação à puérpera, esta utiliza os serviços de APS espontaneamente em menor 

frequência, em geral apenas quando há oferta de ações de planejamento familiar.  

A importância da busca ativa na comunidade e da oferta de ações de saúde 

reside na integração desses grupos, visando a permanência dos mesmos no serviço. 

A visita domiciliar, nesses casos, representa a ferramenta de escolha para captar 

esses indivíduos e ainda fornecer à equipe de saúde informações pertinentes sobre 

as condições socioeconômicas das famílias residentes na área adscrita.  

A visita puerperal tem como objetivos avaliar a saúde da puérpera e do recém-

nascido, bem como o vínculo do binômio mãe-bebê.  Visa também orientar sobre a 

amamentação e suas intercorrências, bem como cuidados com o neonato e 

esclarecimentos sobre planejamento familiar, além de avaliar riscos ou possíveis 

problemas, para que sejam adotadas medidas necessárias (BRASIL, 2006; 

GUIMARÃES; PRATES, 2006).  
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A assistência no puerpério deve ser norteada pela atenção, avaliação clínica e 

exame físico completo da puérpera e do bebê. Durante a visita deve-se enfatizar o 

caráter preventivo do uso de sutiã no ingurgitamento das mamário, verificar a 

involução uterina e a ferida cirúrgica. Orientar a deambulação precoce, inspecionar 

lóquios (eliminação sangue, muco e outros tecidos via vaginal durante o período 

puerperal), e avaliar presença de edema, equimoses e hematomas também faz parte 

da consulta no contexto do puerpério. (BRASIL, 2006). 

As condições socioeconômicas, dinâmica familiar da puérpera, cuidados e 

práticas de higiene no domicílio podem e devem ser investigados durante a visita 

puerperal. É importante deixar a puérpera se expressar sem temer julgamentos 

obtendo-se assim o máximo de informações que sejam relevantes para planejar e 

executar os cuidados de saúde (DRULLA et al., 2009).  

A visita domiciliar é uma importante ferramenta no processo de educação em 

saúde (SOSSAI; PINTO, 2010). Deve-se levantar todo o histórico da puérpera e do 

bebê, buscando informações sobre os cuidados de higiene pessoal e com a criança, 

seguindo um formulário pré-definido (Anexo 1) e não omitindo qualquer dado 

relevante. 

É fundamental conscientizar a puérpera sobre a importância do aleitamento 

materno exclusivo visando a saúde do bebê. Segundo Parizotto et al. (2009), o 

aleitamento materno exclusivo no primeiro semestre de vida é indispensável para a 

manutenção da saúde e adequado desenvolvimento da criança, uma vez que outros 

alimentos, além do leite materno, influem negativamente na assimilação de nutrientes 

e sua biodisponibilidade, elevando o risco de infecções. Embora as largas evidências 

científicas comprovem o valor insubstituível do leite materno, a interrupção precoce 

do aleitamento materno exclusivo representa um dos mais impactantes problemas de 

saúde pública no Brasil.  

Segundo Beck et al. (2004), visitas domiciliares visando atenção ao recém-

nascido idealmente devem ser realizadas até 28 dias depois do nascimento. Se 

manifestado preocupação com o bebê por parte da mãe ou da família ou se houver 

algum problema, a visita deverá ocorrer mais frequentemente.  
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Beck et al. (2004) propuseram um manual de cuidados para o neonato com 

informações importantes visando manter a saúde do bebê, incluindo cuidados de 

rotina e prevenção. Quanto às informações que se presentes indicam bom estado de 

saúde do neonato, a saber:  

 Mamar de 8 a 12 vezes por dia, em regime de livre demanda;  

 Dormir entre as mamadas;  

 Urinar 6 ou mais vezes em 24 horas;  

 Aumento progressivo do peso corporal a partir de 7 a 10 dias de vida;  

 Temperatura axilar entre 36ºC a 37ºC;  

 Respiração não ruidosa, numa frequência de 30 a 60 incursões por 

minuto;  

 Ausência de pústulas, exantemas, icterícia, cianose e palidez cutânea; 

 Ausência de secreção ocular;  

 Cicatriz umbilical limpa e seca;  

 Imunizações atualizadas para a idade.  

Beck et al. (2004), descrevem ainda práticas preventivas que devem ser 

ofertados para a mãe e os familiares quanto aos cuidados com o RN. 

 Higienizar as mãos antes e depois de tocar no recém-nascido;  

 Manter as unhas curtas;  

 Não colocar curativo ou quaisquer produtos sobre o coto umbilical;  

 Manter o coto umbilical limpo e seco;  

 Lavar qualquer tecido que vá entrar em contato com o bebê  

 Evitar contato de crianças e adultos doentes com o bebê;  

 Não expor o recém-nascido a fumaça no ar (de cigarros ou da cozinha), 

sob risco problemas respiratórios;  

 O recém-nascido deve dormir sob um cortinado;  

 Aleitamento materno exclusivo;  

 Ofertar ao bebê todas as imunizações pontualmente preconizadas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 O sucesso do aleitamento materno depende variados aspectos, principalmente 

as condições de saúde materna, do recém-nascido e a atuação dos profissionais da 

saúde no papel incentivo e suporte a esta prática fundamental. Além disso, há que se 

considerar que fatores socioculturais, educacionais e familiares são decisivos para a 

manutenção da amamentação. Deste modo, é importante que as pessoas mais 

próximas ao binômio mãe-bebê estejam conscientes do caráter indispensável do 

aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, bem como, sequencialmente, 

o aleitamento complementar até a idade mínima de dois anos de vida, de maneira a 

prover o apoio necessário à mulher nos momentos de dificuldade e apreensão.   

O trabalho de conclusão de curso leva a concluir que os fatores inerentes ao 

desmame precoce podem ser manejados através de intervenções dentro de um 

planejamento adequado buscando atingir as metas da Organização Mundial de Saúde 

para melhoria das condições de saúde materno-infantil. A realização deste trabalho 

permitiu conhecer a fundo a realidade do tema no âmbito da zona rural de Dom 

Pedrito, identificando-se forte desconhecimento a respeito da importância do 

aleitamento materno exclusivo por parte das mães nessa área de abrangência. Nesse 

contexto, o presente trabalho oportunizou a percepção da necessidade de uma 

atuação intensificada da Equipe de Saúde da Família no apoio extensivo e incentivo 

às práticas aleitamento materno, através de dinâmicas educação em saúde, 

enfatizando informações nesse tema e esclarecimento de dúvidas durante consulta 

puerperal e visitas domiciliares no puerpério, uma vez que representa o momento de 

maior fragilidade e com maior de intercorrências da amamentação. Dessa maneira, é 

fundamental a orientação e apoio do profissional de saúde, a fim de estimular a 

gestante e a nutriz, ao aleitamento materno exclusivo no primeiro semestre de vida.  

Sob a luz das elevadas taxas de desmame precoce a despeito da larga 

evidência científica indicando o aleitamento exclusivo como a mais importante e mais 

impactante prática de baixo custo a influenciar na saúde da criança, representando 

diminuição dos números de internações hospitalares, bem como otimização diversos 

indicadores de saúde e qualidade de vida, verifica-se que o presente trabalho 

representa grande relevância social, para as gestantes/nutrizes e principalmente para 
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as crianças. Exalta-se também as estratégias já existentes que devem ser valorizadas 

e perpetuadas como Semana Mundial da Amamentação, o Dia Mundial da 

Amamentação (20 de setembro), o projeto dos Hospitais Amigos da Criança, o uso da 

mídia com propagação extensiva de informações como mensagens de estímulo ao 

aleitamento materno ressaltando seu caráter fundamental e duração ideal, com ênfase 

em sua exclusividade até o fim do primeiro semestre de vida. 

 A capacitação dos profissionais da saúde deve ser encarada como prioridade 

dentre as políticas públicas de saúde, uma vez que é através dos mesmos que se 

pavimentará o caminho para uma a amamentação valorizada.   

O presente trabalho contribuiu imensamente, sobretudo, para a minha 

formação profissional, jogando luz sobre um tema muitas vezes negligenciado e que 

representa, potencialmente, a medida mais eficaz na diminuição dos custos em saúde 

pública, tendo em vista ser medida de baixíssimo custo e que promove de maneira 

eficaz a formação do vínculo mãe-bebê e a saúde ao longo de toda a vida. 
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7. ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE PUERICULTURA 
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RESUMO 

 

Sabe-se que o leite materno é um alimento de grande importância especialmente para 

todas as crianças com idade de 0 a 6 meses de vida. No entanto, observa-se que essa 

prática é frequentemente negligenciada em grande parte dos municípios brasileiros. 

De acordo com os dados observados no SIAB (2007 -2009), no município de Dom 

Pedrito/RS, em especial, a taxa de aleirtamento exclusivo aponta índices de 58% dos 

nascidos vivos de 0 a 3 meses, ou seja, um índice bom para realidade desse 

município. Tal dado não corresponde à realidade identificada pelos profissionais de 

saúde, que observam uma amamentação de forma mista. Logo, o objetivo deste 

trabalho é realizar uma intervenção para prevenir o desmame precoce no município 

de Dom Pedrito. Para este trabalho será utilizado uma metodologia educacional e 

construtivista, na qual realizaremos reuniões semanais, no período de um ano, e 

mobilizações em lugares públicos, mostrando a importância, as técnicas e as 

vantagens do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. 

 

Palavras-chave: Amamentação, Aleitamento Materno Exclusivo, Desmame 

Precoce, Dom Pedrito e Mães. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este projeto de intervenção consiste na abordagem do tema aleitamento 

materno e o impacto do mesmo no processo de promoção de saúde na população de 

0-2 anos na area rural do município de Dom Pedrito-RS. Segundo  Galvão (2011) o 

leite materno tem um importante significado para a saúde da criança, por conter em 

sua composição uma diversidade de nutrientes que garantem sua sobrevida e o 

crescimento infantil.  

Uma amamentação de sucesso sucesso requer da nutriz e do profissional de 

saúde o conhecimento prévio da anatomofisiologia da mama, levando a melhor 

compreensão sobre o fenômeno da lactaçao e como agir profilaticamente para evitar 

ingurgitamento da mama, fissuras e mastite da glândula mamária. 

    A Iniciativa Hospital Amigo da Criança, proposta pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e introduzida no Brasil pelo Ministério da Saúde em 2008, 

representou um marco importante em relação à promoção do aleitamento materno 

com atuação efetiva dos serviços de saúde. A iniciativa tem mobilizado os 

profissionais de saúde na área hospitalar em prol de uma verdadeira mudança de 

postura na abordagem do aleitamento materno. Entretanto questiona-se o alcance das 

medidas adotadas em âmbito hospitalar sem um apoio das unidades básicas de saúde 

voltado para um cuidado centrado em Atenção Primária à Saúde. 

 Tendo em vista o potencial da promoção do aleitamento materno dentro 

das Unidades Básicas de Saúde e pautando-se na iniciativa da OMS, o Ministério da 

Saúde lançou a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM), 

mirando  promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno através da mobilização 

das equipes de atençao primária para a adoção dos "Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação". (ALVES,2013) 

 Os passos propostos são fruto de uma revisão sistemática sobre as 

intervenções conduzidas nas fases de pré-natal e acompanhamento do binômio mãe-

bebê que foram efetivas em estender a duração da amamentação. Foi criada também 

uma metodologia específica para capacitação das equipes e avaliação das unidades 

após treinamento. A proposta delimita uma atuação de suporte que as unidades 

básicas de saúde, em conjunto com os hospitais, devem desempenhar para alcançar 

a universalização de facto da prática do aleitamento materno. 
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2 PROBLEMA 

 

 Elevado índice de desmame precoce de crianças em fase de amamentação, 

associado a desconhecimento geral por parte das mães da importância das práticas 

de aleitamento materno, resultando em crescimento de morbimortalidade infantil por 

agravos sensíveis a intervenções de Atenção Primária em Saúde (APS) 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 Dados do Ministério da Saúde indicam que, em 2008, a prevalência do 

aleitamento materno exclusivo nas capitais brasileiras e no Distrito Federal era de 41% 

e a duração média do aleitamento exclsivo em menores de seis meses foi de 3 meses, 

enquanto a duração média do aleitamento materno foi de, aproximadamente, 11 

meses (BARBOSA 2013). 

  A questão do aleitamento materno inadequado pede uma abordagem 

diferenciada, devido aos problemas de curto, médio e longo prazo para crianças que 

não recebem o aleitamento materno exclusivo por um período de no mínimo 6 meses 

pós nascimento continuação até os 2 anos de idade. Identifica-se, portanto, 

necessidade de orientar as mães sobre a importância do aleitamento materno, além 

de orientações acerca das técnicas corretas para amamentação. 

 A Equipe de Saúde participou da análise dos problemas levantados e 

considerou que o município de Dom Pedrito carece de propostas de intervenção neste 

problema de alto impacto em saúde pública. 

 Pelos motivos expostos, justifica-se a realizaçao deste projeto de intervenção 

por meio de ações de orientaçao, promoção e incentivo das práticas de amamentaçao 

ideiais. 

 

 

 

4 OBJETIVOS 

        4.1      Objetivo geral 

 Promover o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e, 

após a introdução de novos alimentos na dieta dos lactentes, a continuidade do 

aleitamento materno até os dois anos de idade. 
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         4.2     Objetivos específicos 

 Prover instruções e esclarecimentos sobre aleitamento materno 

desde o pre-natal até momento do desmame, trabalhando no sentido 

de universalizar a prática.  

 

 Otimizar a proporção de bebês que recebem aleitamento materno 

exclusivo nos primeiros 6 meses. 

 

 Promover a saúde e bem-estar físico e mental, fortalecendo o vínculo do 

binômio mãe-bebê. 

 

 Diminuir a morbi-mortalidade infantil, bem como o número atendimentos e 

internações na rede pública por doenças sensíveis à Atençao Primária com 

práticas de aleitamento materno. 

 

 Diminuir os custos globais em saúde da criança a curto, médio e longo 

prazo, através da diminuiçao de internações hospitalares em 

pediatria. 
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4      REVISÃO DE LITERATURA 

 

 O leite materno tem sido a principal fonte disponível de nutrientes dos lactentes 

ao longo da história até que a partir do século XX e especialmente  no periodo pós-

guerra  em diante, o ato de amamentar vem diminuindo consideravelmente.  

 Vários são os fatores que contribuiram para o panorama atual. A 

industrialização e o aperfeiçoamento das técnicas de esterilização do leite de vaca 

geraram produção em larga escala de leites em pó. Iniciou-se então agressiva 

publicidade com o objetivo de fazer com que o leite em pó fosse caracterizado como 

um substituto satisfatório para o leite materno devido à sua praticidade, condições 

adequadas de higiene e suprimento completo de todas as necessidades nutricionais 

do lactente. Afirmava-se que, em sua maioria, eram enriquecidos com diversas 

vitaminas, o que os tornava até superiores ao leite materno. Soma-se a isso o advento 

da entrada da mulher no mercado de trabalho e como consequência o processo de 

aleitamento exclusivo durante os primeiros seis meses de vida se tornou cada vez 

mais restrito (MARQUES, 2016).  

 Em 1980, na 33ª Assembléia Mundial de Saúde, a discussão sobre o tema foi 

retomada e o países membros adotaram as recomendações da Reunião Conjunta da 

Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância sobre a 

alimentação para lactentes e crianças na fase da primeira infância. Discutiu-se a 

necessidade do estímulo, fomento e apoio às práticas de aleitamento materno, bem 

como a promoção da saúde das mulheres em fase de amamentação. Considerou-se 

também a necessidade de estabelecer critérios para auxiliar a legislação dos governos 

sobre a regulamentação da comercialização dos alimentos infantis industrializados 

produzidos no próprio país ou importados (REA,2003). 

 No Brasil, em 1981, foi implantado o Programa Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno através do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), 

em convênio com a UNICEF (United Nations Children's Fund/ Fundo das Nações 

Unidas para a Infância). Este programa buscava incentivar a realização de atividades 

de educação e treinamento de profissionais da saúde, reorganização dos serviços de 

atendimento à mulher e lactente, controle da publicidade e distribuição dos alimentos 

infantis industrializados e legislação específica sobre o trabalho da mulher 

(ALVES,2014). 
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 Contudo, notoriamente, os indices de aleitamento materno exclusivo ainda se 

encontram baixos. Um estudo em Porto Alegre verificou que a prevalência de 

aleitamento materno exclusivo variou de 47,8% no primeiro mês de vida do bebê até 

13,8% aos seis meses, diminuindo, em média, 24% a cada mês de vida. 

(GUSMAO,2013) 

 Para Almeida et al, 2008, os fatores que interferem negativamente no 

aleitamento materno levando ao desmame precoce são diversos.  Dentre os 

relacionados a mãe podemos citar: nível socioeconômico, idade, paridade, 

escolaridade, cultura, inserção no mercado de trabalho, falta de conhecimento sobre 

os benefícios do aleitamento materno. Outros fatores incluem desestímulo à 

amamentação, falta de apoio ao aleitamento materno após a alta hospitalar e 

influência negativa de familiares e amigos que relatam experiências e orientam de 

maneira incorreta. 

 Felizmente, nas últimas décadas reacendeu-se a ênfase na valorização do 

aleitamento materno. Diversos estudos comprovaram benefícios do aleitamento para 

a criança como,a proteção imunológica devido a presença de fatores circulantes como 

lactoferrina, IgA secretora, anticorpos e outros, elevado valor nutricional, o menor risco 

de infecções e o fortalecimento do vinculo afetivo do binômio mãe-bebê. Estes estudos 

mostraram o impacto do aleitamento materno na redução da morbimortalidade infantil 

e no pleno desenvolvimento da criança (ESCOBAR et al, 2002). 

  Perez e Herrera (2012), afirmam que o leite materno é de fácil digestão, além 

de apresentar insuperáveis propriedades benéficas ao lactente desde o ponto de vista 

nutricional e imunológico. 

 Giugliani (2003) relaciona a duração do aleitamento com o desenvolvimento 

cognitivo da criança. A autora ressalta que as crianças amamentadas tinham escores 

de desenvolvimento cognitivo significativamente maiores do que crianças alimentadas 

com fórmula e que esta vantagem persiste até a adolescência. 

 Os benefícios do aleitamento não se restringem apenas a criança, mas também 

influencia positivamente a saúde materna. Há uma relação positiva entre 

amamentação ideal e a redução dos riscos para doenças como o neoplasias de mama 

e ovários assim como certas fraturas ósseas, especialmente coxofemoral, por 

osteoporose. Existe também evidencias sobre a relação entre amamentação e menor 

risco de morte por artrite reumatóide. O aleitamento se relaciona à amenorréia pós-

parto e ao conseqüente maior espaçamento intergestacional (portando representando 
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um meio contraceptivo natural). Outros benefícios incluem  retorno ao peso pré- 

gestacional mais precoce e o menor incidência sangramento uterino pós-parto. (REA, 

2004)  

 Tendo em vista tal panorama, faz-se mister definer e intervir nos motivos que 

levam ao desmame precoce, objetivando proporcionar o maior tempo possível de 

aleitamento ao lactente. Há que se enfatizar o papel do profissional de saúde no 

incentivo ao aleitamento materno, apoiando e orientando a gestante e puérpera, 

através do acompanhamento pré-natal cuidadoso, formação de grupos de gestantes, 

alojamento conjunto, durante a puericultura e na promoção de campanhas de 

incentivo ao aleitamento. Afinal, na medida em que se conhecem os motivos que 

possam contribuir com o desmame precoce, pode- se atuar melhor no sentido de 

prevenção desses fatores de forma mais direcionada e, portanto, mais eficaz 

(ESCOBAR et al, 2002). 
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5 METODOLOGIA 

 

 Foi realizada uma busca sistematizada na literatura, utilizando fontes de dados 

e evidencias na literatura como: MEDLINE/PubMed Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

edições do Ministério da Saúde e outros. Buscou-se publicações no período 2002 e 

2016, exceto legislações e outras publicações básicas anteriores. Por fim, os dados 

do diagnóstico situacional ,quando cruzados com as informações contidas nos artigos, 

serviram de base para o elaboraçao do plano de ação. Foram utilizados os seguintes 

descritores isoladamente: aleitamento materno, atenção primária à saúde, educação 

em saúde. 

 O trabalho foi constituído por seleção e análise de publicações relativas ao 

tema. Dados do diagnóstico situacional auxiliarão na construção de um plano de ação 

do Projeto de Intervenção, que consiste em: 

1. Identificar os fatores locais que levam ao atual cenário de baixo aleitamento 

exclusive durante as consultas e por meio de busca ativa das puéperas e mães 

de lactentes; 

2. Priorização dos fatores dificultantes da amamentaçao otimizada (avaliar a 

importância, urgência, capacidade de enfrentamento da equipe, numerar os 

problemas por ordem de prioridade a partir do resultado da aplicação dos 

critérios); 

3. Descrição dos problemas identificados (caracterização quanto a dimensão do 

problema e sua quantificação); 

4. Explicação dos problemas (causas do problema e qual a relação entre elas); 

5. Seleção dos “nós críticos” (causas mais importantes a serem enfrentadas); 

6. Descrição das operações (identificar os produtos e resultados, recursos 

necessários para a concretização das operações); 

7. Análise de viabilidade do plano (construção de meios de transformação das 

motivações dos atores através de estratégias que busquem mobilizar, 

convencer, cooptar ou mesmo pressionar estes, a fim de mudar sua posição); 
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8. Elaboração do plano operativo (designar os responsáveis por cada operação e 

definir os prazos para a execução das operações), definição dos temas a 

serem abordados durante consultas e dinâmicas de grupo; 

9. Desenhar o modelo de gestão do plano de ação; discutir e definir o processo 

de acompanhamento do plano e seus respectivos instrumentos.; 

10.  Identifiação de resultados a curto prazo (melhora na curva de crescimento das 

crianças, aumento das taxas de aleitamento); 

11. Identificação dos resultados a médio e longo prazo (dimuição das internações 

hospitalares em pediatria, impacto positive na morbimortalidade infantile, 

redução de custos em saúde pública de media e alta complexidade). 
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6 RECURSOS NECESSÁRIOS 

` 

O desenvolvimento deste projeto necessitará de recursos humanos e materias, 

como também locais apropriados para as realizações das reuniões. Alguns dos 

recursos humanos já se encontram disponíveis nas ESF, como: médicos, enfermeiros, 

ACS, auxiliar de enfermagem, técnicos de informática da Secretaria Municipal da 

Saúde de Dom Pedrito/RS. Tanto os materiais necessários como também locais para 

a realização do projeto será fornecida pela prefeitura municipal 

 
Para que haja uma boa promoção da amamentação exclusiva até os seis meses 

de vida vamos necessitar não só de materiais e recursos humanos, como também 

tempo, treinamentos e apoio adequado para a realização deste trabalho, 

principalmente por parte dos gestores e coordenadores das ESF. 

 
Recursos Humanos: 

Disponíveis Necessários 

 

 

01 médico 01  

01 enfermeiro 01  

0 4ACSs 04  

01 auxiliar de enfermagem 02  

01 recepcionista 01  

01 motorista 01  

01 técnico de informática 01  

01 digitador 01  

Tabela 1: Recursos Humanos 
 
 

 

 

Recursos Físicos: 

Disponíveis Necessários 

 

 

01 sala para reuniões 01  

03 salas para atendimento individual 03  

Tabela 2: Recursos Físico
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Recursos Materiais: 

Disponíveis Necessários 

 

 

02 mesas 02  

10 cadeiras 30  

01 veículos 01  

00 televisor 01  

00 DVD 01  

00 bonecos 03  

03 material bibliográfico 10  

00 papel A4 10  

20 cartões da criança 30  

00 bloco para cadastro das mães 10  

00 material de escritório Vários  

Tabela 3: Recursos 
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7 CRONOGRAMA 

 
Cada atividade de grupo será realizada semanalmente, em dois períodos: 

matutino e vespertino, com  duração máxima de 2 horas. Com início no prazo de 

30 dias após a aquisição dos recursos solicitados. 

A intervenção é acompanhada pelos profissionais envolvidos e avaliada 

mensalmente, em reuniões onde verifica-se: número de participantes em cada 

encontro, número de consultas de crianças na faixa  etária  de  0  a  6  meses.  

Avaliação  dos  participantes  sobre encontros e impacto dos aspectos trabalhados 

no grupo na prática de amamentação. 
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8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Conhecimento dos reais indicadores de aleitamento materno na cidade de Dom 

Pedrito/RS.  

• Identificação das causas de desmame precoce, as necessidades das mães e 

das famílias sobre os problemas da amamentação;  

• Sensibilização dos gestores, as mães e as famílias para aumentar os índices 

de aleitamento materno;  

• Desenvolvido o hábito da amamentação exclusiva até os seis meses de vida.  
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