
Curso de Especialização em Atenção Básica em
Saúde da Família

Ministério do

Desenvolvimento, Industria
e Comércio Exterior

Ministério da
Educação

A Importância da Equipe de Saúde da Família na Promoção do 
Aleitamento Materno Exclusivo até o Sexto Mês de Vida da 

Criança*
Introdução
O Programa de Saúde da Família (PSF) no Brasil é uma das
estratégias de reorientar o modelo assistencial e reafirmar
os princípios do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2001).
Nesse contexto, o Curso de Especialização em Atenção
Básica em Saúde da Família é oferecido pela UFMG. No
decorrer do curso, optou-se por esse estudo, com foco nas
crianças da área de abrangência, mais especificamente na
complexidade do Aleitamento Materno Exclusivo (AME) até
o sexto mês de vida, como preconizado pelo Ministério da
Saúde (ALVES e MOULIN, 2008). Justifica-se na dificuldade
das mães em permanecer com o aleitamento materno (AM)
e da equipe em promover esta ação de forma sistematizada
e eficaz.

Registrar o perfil de atuação de uma equipe de Saúde da
Família, considerando seu processo de educação
Permanente em Saúde. Aprofundar o conhecimento teórico
na promoção do aleitamento materno exclusivo até o sexto
mês de vida da criança. Apresentar subsídios que
contribuam para o aumento do índice de aleitamento
materno.

Objetivos

A participação no Curso de Especialização possibilitou
melhor conhecimento da realidade da comunidade, da
equipe na sua ação multidisciplinar, da família – em
sua realidade social – e das bases científicas que
indicam que a capacitação dos profissionais, seu
envolvimento enquanto equipe e a implantação de
normas e rotinas adequadas são fatores que podem
levar a um melhor aproveitamento do potencial já
existente nas atuais condições da Atenção Primária à
Saúde e gerar bons resultados na promoção à
amamentação.
Recomenda-se que as equipes de Conselheiro Lafaiete
preencham critérios para sua certificação à Iniciativa
Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) –
estratégia que contribui para o aumento da
prevalência de AME – e mobilizem-se para a inclusão
na Rede Amamenta Brasil.

Revisão bibliográfica na Biblioteca Virtual de Saúde e
na Wikipédia – descritores “saúde da família”,
“aleitamento materno” – e em publicações do curso,
levantamentos locais e dados da equipe.

Metodologia 
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Aleitamento: Revisão de literatura

1 – Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, que deve ser
rotineiramente transmitida a toda a equipe do serviço.
2 – Treinar toda a equipe, capacitando-a para implementar essa
norma.
3 – Informar todas as gestantes atendidas sobre as vantagens e o
manejo da amamentação.
4 – Ajudar a mãe a iniciar a amamentação na primeira meia hora
após o parto.
5 – Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação,
mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos.
6 – Não dar a recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida
além do leite materno, a não ser que tenha indicação clínica.
7 – Praticar o alojamento conjunto – permitir que mães e bebês
permaneçam juntos 24 horas por dia.
8 – Encorajar a amamentação sob livre demanda.
9 – Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.
10 – Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à
amamentação, para onde as mães devem ser encaminhadas por
ocasião da alta hospitalar.

A revisão bibliográfica reafirma que o AM é ação
importante da estratégia de Saúde da Família e que são
necessárias políticas de incentivo. Nesse sentido, podem
ser sintetizadas nos Dez Passos para o Sucesso do AM
(UNICEF, 2009):

Resultados e considerações finais

mailto:andvieirabrito@bol.com.br

