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INTRODUÇÃO  
O leite materno, além de fornecer total nutrição para o 
bebê, é de fácil digestibilidade e transmite anticorpos, 
garantindo proteção contra a diarreia, infecções 
respiratórias e manisfestações atípicas, além de 
fortalecer o vínculo afetivo mãe-bebê.  Ele oferece os 
nutrientes que a criança necessita para iniciar uma 
vida saudável e representa o alimento essencial para o 
lactente até o sexto mês de vida como alimento 
exclusivo; a partir de então, deve ser complementado 
com outras fontes nutricionais até pelo menos dois 
anos de idade (VIEIRA et al., 2004).   

Propor um plano de ação para o incentivo à 
amamentação, fator determinante para aproximação 
entre mãe e filho, nas orientações oferecidas pelos 
profissionais de saúde do município de Medina.  

OBJETIVO O problema detectado foi a ausência de informações 
das mães sobre o ato de amamentar e quais os seus 
benefícios. Com base na revisão literária, pode-se 
propor o planejamento das orientações quanto a 
amamentação, programar visitas, grupos e reuniões. 
Com essa proposta, espera-se atingir 85% do público 
alvo e aproximação entre o enfermeiro e a clientela da 
área de abrangência do Centro de Saúde. 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Para esse trabalho realizou-se consulta a textos 
científicos que foram classificados em: artigos de 
pesquisa, revisão  de literatura, monografias, trabalhos 
apresentados em congresso, teses e dissertações. A 
análise e interpretação dos textos possibilitaram dar 
maior consistência ao plano de ação. 

METODOLOGIA  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O profissional da saúde, com conhecimentos atualizados 
e habilidades, tanto no manejo clínico da lactação como 
na técnica de aconselhamento, desempenha um papel 
de extrema relevância na assistência à mulher-mãe-
nutriz. Dessa maneira, pode-se garantir o direito ao 
aleitamento materno fortalecendo os laços entre a mãe 
e o filho. 

Segundo Rosen (1994), as causas de mortalidade infantil 
guardam relação com a desnutrição, desconhecimento 
dos pais, ingesta de alimentos contaminados, além do 
baixo nível socioeconômico. Fazia-se necessário 
estimular a amamentação ou se providenciar uma 
“substituta segura e efetiva para a mãe” (ROSEN, 1994, 
p.272). BOSI (2005) afirma que, embora pertença às 
mulheres a vontade de amamentar, quem a assiste 
necessita estar junto a elas, procurando encontrar 
formas de superar as dificuldades vivenciadas. 
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