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Introdução  
O  leite materno é o principal cuidado para com o 
bebê. É através dele que a mãe proporciona segurança 
e conforto ao bebê e, principalmente fornece a ele 
proteção a diversas doenças com as quais a mãe já 
teve contato ou para as quais recebeu vacinas. Muitos 
bebês são desmamados precocemente e ainda não 
estão preparados fisiologicamente para abandonar  o 
peito.  Diferentes fatores interferem no aleitamento 
materno levando a mãe ao desmame. 

Elaborar um plano de intervenção para evitar o 
desmame precoce, auxiliando no aleitamento materno 
exclusivo até os seis meses de vida da criança. 

Objetivo 

Objetivos 

Passos:  

 Identificação dos problemas; 
 Priorização dos problemas; 
 Identificação dos nós críticos: 
 Processo de trabalho da equipe. 
 Hábitos de vida das gestantes e puérperas. 
 Nível de informação das gestantes e puérperas  
 Proposta de operações para resolução dos nós 

críticos; 

 Identificação dos recursos críticos;   

 Análise da viabilidade do plano;   

 Elaboração do plano operativo; 

 Plano de gestão. 
A proposta foi envolver toda equipe realizando grupos 
de educação em saúde para ampliar o conhecimento e 
a aderência das gestantes à amamentação. 
Após a implantação do plano de ação, a equipe de 
saúde realizou o monitoramento das ações 
periodicamente, o que permitiu corrigir os erros e 

entraves sem prejudicá-lo. 

Plano de Ação 

• Levantamento de dados; 
• Revisão narrativa da literatura; 
• Elaboração de um plano de ação. 

Metodologia  

Referências 
VIEIRA, Graciete O.; MARTINS, Camilla da C.; VIEIRA, Tatiana de O.; OLIVEIRA, Nelson F. de; SILVA, Luciana R. Fatores 
preditivos da interrupção do aleitamento materno exclusivo no primeiro mês de lactação. Jornal de Pediatria. 
Sociedade Brasileira de Pediatria. Rio de janeiro, v.86, n.5, pp441-444, 2010.       

 
PSF Águia Dourada 
Prefeitura de Ibirité 

 

*Enfermeira 
enfermeirajessica@gmail.com.br 

** Orientadora 

Eulita Maria Barcelos**   

Revisão de literatura 

Conclusão 
Sabendo da importância do aleitamento materno, cabe 
uma atenção especial às mães que amamentam, 
estimulando-as a esta prática e mudanças no hábito de 
vida, conclui-se que é cada vez mais importante a 
adoção da educação em saúde, pelos profissionais da 
saúde, para que haja intervenção nos fatores de risco 
evitando assim, o desmame precoce. 

Segundo Vieira et al. (2010, p.2), “o leite materno 
representa a melhor fonte de nutrientes para o lactente, 
além dos benefícios nutricionais, imunológicos e 
psicossocial, contém proporções adequadas de 
carboidratos, lipídios e proteínas necessárias para o seu 
crescimento e desenvolvimento.” O leite materno é a 
melhor opção de alimento para o recém-nascido até os 
06 meses de vida. Ele contém vários nutrientes como 
lipídeos, carboidratos, proteínas, enzimas, vitaminas e 
propriedades imunológicas, elementos que são 
facilmente digeríveis pelo intestino do recém-nascido. 
Além de desenvolver intimidade entre a mãe e o bebê.  
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