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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo elaborar um programa de prevenção de desmame 
precoce para a nutriz e um guia de referência para promoção do aleitamento materno. 
Durante o estudo bibliográfico foram recapitulados vários fatores relacionados ao 
desmame, como a idade materna, tipo de parto, presença do pai, número de filhos, 
situação socioeconômicas e escolaridade materna, assistência pós-parto, alojamento 
conjunto, incentivo de profissionais da saúde no hospital/maternidade, tempo da 
primeira mamada, dificuldades iniciais, como ingurgitamento mamário, fissuras e 
mastite, e incentivo durante a puericultura, pelo pediatra e enfermagem. Outros fatores 
que também estão relacionados são o estresse, a ansiedade materna, o uso de medicação 
pela mãe ou pelo bebê, a introdução precoce de alimentos e início tardio de pré- natal, 
com número baixo de consultas. Através desse estudo foi elaborado um plano de ação 
que será aplicado no município. O trabalho da equipe de saúde tem grande papel na 
orientação da gestante e da nutriz, na amamentação.   O sucesso da amamentação 
necessita da atenção bio-psico-espirituais do binômio mãe e filho. 
 
Descritores: Aleitamento materno. Aleitamento materno exclusivo. Desmame precoce 

 

 

ABSTRACT 

This study aimed to develop an overall prevention program for early weaning pregnant, 
nursing mothers and a reference guide for the promotion of breastfeeding 
materno.Durante bibliographic there are several factors related to weaning and maternal 
age, type of birth, father's presence, number of children, socioeconomic status and 
educational background, as postpartum care, rooming-in, encouraging health 
professionals in hospital / maternity ward, the first time feeding, teething problems, 
such as breast engorgement, mastitis and cracks, and encouragement during the nursery 
by the pediatrician and nurse. Other factors are also related stress, maternal anxiety, the 
use of medication by the mother or the baby, the early introduction of food and late 
onset of prenatal care, with low number of consultas.Através this study was a plan of 
action to be applied in the work of the city.The health team has a great role in the 
orientation of pregnant women and nursing mothers in breastfeeding. And that has 
success in the process of nursing and must have a relief work needs bio-psycho-spiritual 
binomials mother-child. 
Key words: Breastfeeding. Exclusive breastfeeding. Early weaning 
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1 INTRODUÇÃO 

Amamentar é uma prática milenar e para a qual é necessário reforçar, até os dias atuais, 

seus benefícios. O leite materno é, após o nascimento, a primeira alimentação humana, 

fonte de nutrientes, estimulador de funções biológicas, sendo considerado o melhor 

alimento para lactentes, porque o leite humano possui substâncias que, para a espécie, 

não são encontradas em nenhum tipo de leite. Também é fundamental, tanto na proteção 

imunológica contra doenças infecciosas e na adequação nutricional, como no 

desenvolvimento afetivo e psicológico, fortalecendo o vínculo entre mãe e filho. 

(FALEIROS et al,2006;RAMOS, et al,2007) 

Resgatar a cultura da amamentação tem sido um desafio universal. Sendo que essa 

prática, considerada um fenômeno biológico, é também determinada social e 

politicamente (BITTENCOURT, 2005).  

A partir da década de 1980, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) vêm direcionando esforços para o incentivo à 

amamentação materna exclusiva até o sexto mês de vida da criança, prática que poderia 

evitar muitas mortes (BRASIL, 2003; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

1989).   

São vários os estudos realizados nos últimos 30 anos no Brasil em que se demonstra a 

importância da prática do aleitamento e os benefícios do leite materno, assim como as 

possibilidades de atuação contra os fatores que influenciam no desmame, o que ainda é 

uma marcante realidade. 

Vale ressaltar que o desmame precoce é um problema de saúde pública, definido pela 

OMS e pelo Ministério da Saúde (MS) como a introdução de qualquer tipo de alimento 

na dieta da criança que não seja o leite materno, antes dos seis meses de idade 

(BRASIL, 2003; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE OMS, 1989). 

Mesmo sendo o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade de grande 

importância, poucas mulheres amamentam dessa forma, nesse período. São vários os 

fatores que podem influenciar nessa prática, conforme referido por Giugliani (2005, 

p.17): 
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[...] falta de conhecimento da população em geral, dos profissionais de saúde 
e dos políticos; condutas inapropriadas e falta de habilidades dos 
profissionais de saúde com relação ao aleitamento materno; práticas e crenças 
influenciadas pela cultura; falta de suporte e orientação provenientes de 
mulheres com experiência em aleitamento materno nas comunidades; 
trabalho da mulher; e promoção inapropriada de substitutos do leite materno. 

 

No Brasil muitos são os estudos relacionados aos benefícios do aleitamento materno. 

Porém, hoje, muitos estão voltados ao desmame e aos fatores e sinais de alerta, 

orientando os profissionais de saúde, indicando quando a mãe não irá amamentar ou irá 

desmamar precocemente. Os fatores relacionados ao desmame podem ser classificados 

de diversas formas.  

Faleiros et al. (2006) classificaram como fatores: idade materna, tipos de partos, 

presença do pai, números de filhos, situação socioeconômica e escolaridade materna.  

Estudo realizado por Caldeira e Goulart (2000) relata que existem outros fatores, como 

assistência pós-parto, alojamento conjunto, incentivo de profissionais da saúde no 

hospital/maternidade, tempo da primeira mamada, dificuldades iniciais como 

ingurgitamento mamário, fissuras e mastite e incentivo durante a puericultura pelo 

pediatra e pela enfermagem.  

Outros fatores que também estão relacionados são o estresse, a ansiedade materna, o uso 

de medicação pela mãe ou pelo bebê, a introdução precoce de alimentos e início tardio 

de pré-natal, com número baixo de consultas (CARRASCOZA et al., 2005). 

Para que a mulher possa amamentar ela precisa do apoio da família, do profissional da 

saúde e da comunidade. Esses podem ser alguns dos fatores relacionados com o sucesso 

do aleitamento materno exclusivo, mas que, incorretamente abordados, podem se tornar 

uma das causas do desmame precoce. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O que me despertou o interesse por esse tema foi que, apesar de todos os benefícios do 

leite materno, pode-se observar que o desmame precoce ocorre de forma significativa. 

Durante sete anos trabalhei em uma unidade de Programa de Saúde da Família (PSF) na 

região metropolitana de Belo Horizonte, em que ocorrem situações que não a diferencia 

de outros municípios do Brasil. Durante as consultas de puericultura e de 

acompanhamento das puérperas era observado que ocorriam muitas dificuldades para 

que as mães permanecessem com aleitamento materno exclusivo. Muitas delas 

relatavam que não tinham sido orientadas durante as consultas de pré-natal ou durante a 

consulta puerperal.  

Atualmente trabalho em uma Unidade Básica de Saúde tradicional, de um município da 

região Sul de Minas Gerais, não com uma população adscrita, mas sim na atenção à 

demanda livre da população. Todo o agendamento das consultas de puericultura ocorre 

com a procura dos familiares − muitas vezes um pouco tardias, quando algumas mães já 

iniciaram a oferta de chá ou leite. Sabe-se que o início precoce de outros alimentos, 

além do leite materno, é causa comprovada de desmame precoce.  

Como ainda não há nenhum plano de ação no município para a prevenção do desmame 

e para a promoção do incentivo ao aleitamento materno, por meio desse trabalho 

busquei relacionar os fatores que estão associados ao desmame precoce, incluindo os 

aspectos ligados ao processo de trabalho da equipe de Saúde da Família, da Unidade 

Básica de Saúde e da Maternidade, como a qualidade na orientação durante as consultas 

de pré-natal e na visita domiciliar do agente de saúde, na comunicação da maternidade 

com as unidades de referência primária. Incluí outros possíveis fatores socioeconômicos 

e culturais.  

Ao participar do Curso de Especialização em Atenção Básica Saúde da Família 

(CEABSF), em que cada módulo me fez refletir sobre que ação poderia ser realizada 

com a comunidade, despertou-me o interesse realizar o meu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) correlacionado ao módulo ´´Saúde da Criança e do Adolescente: 

crescimento, desenvolvimento e alimentação”, especialmente considerando a seção II: 

Aleitamento materno e orientação alimentar para crianças até cinco anos´´. Na saúde 

pública, o incentivo ao aleitamento materno continua sendo um grande desafio, 

considerando o elevado índice de desmame precoce (ALVES e MOULIN, 2008b). Pelas 

atividades e leitura do texto, motivei-me a realizar um plano de ação a ser desenvolvido 
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com mulheres gestantes e nutrizes, bem como com a comunidade, no sentido de 

prevenir a ocorrência do desmame precoce.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

-Elaborar um programa de prevenção de desmame precoce para comunidade, gestantes 

e nutrizes e um plano de ação com profissionais da saúde, para a promoção do 

aleitamento materno.  

3.2 Específicos 

-Identificar os fatores envolvidos no processo de duração e efetividade do aleitamento 

materno.  

-Registrar os fatores que estão associados ao desmame precoce. 
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4 METODOLOGIA 

Este trabalho está embasado em revisão da literatura, buscando identificar e registrar as 

evidências científicas relacionadas a fatores que influenciam na duração da 

amamentação nos primeiros seis meses de vida do bebê, as vantagens e dificuldades 

mais freqüentes, os conflitos da mulher em relação à amamentação, o papel do 

enfermeiro na promoção e a associação entre essas situações e os fatores culturais e 

socioeconômicos.   

Trata-se de uma revisão da literatura abrangendo artigos e periódicos indexados na base 

de dados LILACS e MEDLINE, livros da área de pediatria, módulos do Curso de 

Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família (UFMG) e documentos e 

diretrizes do Ministério da Saúde relacionados à alimentação infantil, a partir de 2005. 

Os critérios de inclusão foram trabalhos em português com texto completo e de 

exclusão serão os artigos que não contemplem os descritores em ciências da saúde 

(DeCS) aleitamento materno, aleitamento materno exclusivo, desmame precoce. As 

palavras chave utilizadas na busca das publicações foram: Aleitamento materno. 

Aleitamento materno exclusivo. Desmame precoce. 
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5 ALEITAMENTO MATERNO: ASPECTOS CONCEITUAIS E 

OPERACIONAIS 

 

A amamentação é um ato que protege o bebê contra distúrbios nutricionais, doenças 

diarréicas e respiratórias, promovendo a maturação do sistema imunológico e 

favorecendo o desenvolvimento do aparelho sensoriomotor oral (CAMPOS et al., 

2005). 

A alimentação pós-natal, para ser saudável, deve começar precocemente, nos primeiros 

momentos após o nascimento, com o melhor produto alimentar, que é o leite da mãe. O 

leite materno é o alimento básico das crianças até seus seis meses de vida; está sempre 

na temperatura certa, é rico em nutrientes e vai proteger o bebê de varias enfermidades, 

além de atuar positivamente sobre doenças como asma, diabetes, problemas dentários e 

agravos circulatórios (BRASIL, 2009). 

Segundo Schmitz (2005), para o profissional de saúde ter sucesso no incentivo ao ato da 

amamentação ele necessita de um conhecimento prévio de anatomia, fisiologia da mama 

e de fatores importantes para o cuidado e o preparo para a amamentação. E, durante as 

consultas de puericultura, mostrar que as crianças que são alimentadas com leite 

materno têm um desenvolvimento e crescimento de qualidade.  

A amamentação tem vários benefícios para a saúde da criança e para a mulher que 

amamenta. Considerando a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

que o bebê seja amamentado exclusivamente com leite materno nos primeiros seis 

meses de vida − aleitamento materno exclusivo (AME), terei como referência esse 

conceito fundamental (BRASIL, 2009), que será tratado, a seguir.  

 

5.1 Tipos de aleitamento  

  É muito importante que o profissional de saúde tenha conhecimento sobre as 

definições dos tipos de aleitamento materno, estabelecidas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), citadas em publicação do Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2009. 

p. 12). 

Conforme definido a seguir, os tipos de aleitamento materno são: 
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• Aleitamento materno exclusivo – quando a criança recebe somente leite 
materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem 
outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo 
vitaminas, sais de reidratarão oral, suplementos minerais ou medicamentos. 

• Aleitamento materno predominante – quando a criança recebe, além do 
leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, 
infusões), sucos de frutas e fluidos rituais1. 

• Aleitamento materno – quando a criança recebe leite materno (direto da 
mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros 
alimentos. 

• Aleitamento materno complementado – quando a criança recebe, além do 
leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade 
complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode 
receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado 
alimento complementar. 

• Aleitamento materno misto ou parcial – quando a criança recebe leite 
materno e outros tipos de leite.  

 

5.2 As vantagens do aleitamento humano 

A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento 
materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida e, havendo condições, manter a 
amamentação da criança até os dois anos ou mais, complementando-a com outros 
alimentos saudáveis (BRASIL, 2009). Essa prática reveste-se de várias vantagens para a 
mãe, para a criança e para a família e a sociedade (BRASIL, 2007; ALVES e MOULIN, 
2008; MINAS GERAIS, 2004). 
 
Para a mãe: reduz o risco de câncer de mama pré-menopausa e o de ovário, em qualquer 
época, reforça o vínculo afetivo mãe-filho, contribui na prevenção das complicações 
hemorrágicas no pós-parto e favorece a regressão uterina ao seu tamanho normal, 
também contribui para o retorno, mais rápido, ao peso pré-gestacional além de ser é um 
método natural de planejamento familiar, especialmente para as lactantes que se 
mantêm amenorréias e é econômico e prático. 
 
Para a criança: é o melhor e mais completo alimento, de fácil digestão, protege o bebê 
contra várias doenças: reduz a mortalidade infantil, principalmente por diarréia e 
infecções respiratórias, reduz o número de internações hospitalares e as manifestações 
alérgicas, reduz a incidência de doenças crônicas, especialmente intestinais, fortalece a 
relação filho-mãe. facilita eliminação de mecônio e diminui o risco de icterícia, 
desenvolve e fortalece a musculatura da boca da criança, protege contra problemas de 
oclusão dentária, síndrome do respirador bucal e distúrbios fonoarticulatórios. O leite 
materno possui anticorpos que contribuem para o fortalecimento do sistema de defesa. 
Também a família e a sociedade são beneficiadas porque o leite materno é mais 
econômico e prático, não precisa ser comprado, reduz os ônus familiares e, além disso, 
está sempre pronto e na temperatura certa.  
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5.3 Fatores de influência potencialmente negativa na amamentação 

Passa-se a relatar os principais fatores de influência na amamentação que podem se 

tornar dificuldades em sua manutenção, favorecendo desmame (ALVES et al., 2008a; 

BRASIL, 2009). 

 

• Idade materna menor de 20 anos 

Filhos de mãe adolescentes amamentam por um tempo menor. Gravidez na adolescência 

está frequentemente, relacionada em nível de escolaridade baixo e, muitas vezes, à 

insegurança, falta de confiança, falta de apoio da família, problemas com autoimagem e 

vergonha de amamentar. As maiorias das vezes adolescentes grávidas iniciam um pré-

natal tardio, com número de consultas muito baixo (ALVES et al., 2008; FALEIROS et 

al., 2006). 

• Introdução precoce de outros leites 

A introdução de alimentação complementar à criança acarreta diminuição das vezes que 

ela irá sugar, ocorrendo assim redução da produção láctea da nutriz (ALVES et al., 

2008; BRASIL, 2009). 

• Uso de bicos e mamadeiras 

O início precoce do uso de mamadeiras e bicos faz com que, muitas vezes, a criança 

tenha dificuldade para a sucção ao peito opte pela maneira mais fácil, a mamadeira 

(ALVES et al., 2008). 

• Condições de trabalho das nutrizes 

Faleiros et al.(2006) descrevem que o trabalho materno fora do lar pode ser um 

obstáculo para mãe que amamenta, influenciando ao desmame precoce. Porém, quando 

se cumpre com a legislação, como licença à maternidade e creches em locais de 

trabalho, carga horária reduzida para amamentar e local para amamentar no espaço de 

trabalho, esse fator não se torna negativo para a amamentação. Porém, muitas vezes, 

não são respeitados esses direitos e algumas nutrizes desconhecem seus direitos na 

legislação. O medo da perda do emprego está diretamente relacionado ao desmame 

precoce.  
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• Situação conjugal 

As faltas de uma união estável para a nutriz e a falta de apoio do companheiro se tornam 

um fator negativo para amamentação. Quanto ao apoio econômico, social, educacional e 

familiar, eles são fatores muito importantes para o sucesso da amamentação 

(FALEIROS et al., 2006). 

• Primiparidade 

Estudos realizados mostraram que alguns dos fatores associados ao desmame precoce 

podem estar relacionados à primiparidade. FALEIROS et al. (2006) observou que 

muitas vezes ocorre desmame precoce dos primogênitos, por falta de orientação, 

insegurança e inexperiência, mas com os demais filhos mantém-se um período mais 

longo de amamentação. O estudo realizado por RAMOS et al.(2007) fortaleceu o 

achado anterior. Ele relata que as primíparas amamentam muito pouco, sofrem muitas 

vezes a influência da cultura e das crenças em relação à amamentação. Passada de uma 

geração a outra, geram impacto no primeiro parto fazendo, muitas vezes, com que essas 

mães introduzam muito precocemente outros alimentos. E muito importante que a 

equipe de saúde tenha uma atenção com a mãe primípara durante a consulta de pré-natal 

e no período pós-parto, atuando sobre a ansiedade e as dúvidas que possam influenciar 

na prática da amamentação. 

• Parto cesáreo 

Alguns pontos que dificultam a amamentação são os efeitos pós-anestésicos da cesárea. 

A criança, não tendo sua mãe disponível antes das seis horas pós-parto, corre o risco de 

ser iniciada com fórmulas lácteas ou outros tipos de alimentos, em mamadeira, 

dificultando o início da amamentação (CARVALHAES e CORREIA, 2003).  

• Pós-parto e o alojamento conjunto 

O sistema do alojamento conjunto foi criado com o objetivo de fortalecer o vínculo de 

mãe e filho. Entretanto, mesmo em hospitais em que existe esse sistema, a demora que 

muitas vezes ocorre entre o momento pós-parto e a primeira mamada dificulta esse 

vínculo (VIERA et al., 2004). 

• Influência da família 

Foi observado (SUSIN, 2005) que a família − mães, avós e outros parentes, quando não 

orientada pelos profissionais da saúde, pode atuar induzindo o inicio da alimentação 
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precoce e mesmo,  bloqueando o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de 

idade.  É muito importante fazer um trabalho de educação de promoção de incentivo ao 

aleitamento materno com a comunidade e as famílias, em clima de diálogo. 

Elas podem expor suas crenças e os seus sentimentos com relação à 
amamentação e receber novas informações. Dessa forma, as avós estarão 
mais preparadas para exercer influência positiva para uma amamentação 
bem-sucedida de suas filhas ou noras (SUSIN, 2005. p. 142). 

• Desejo de amamentar 

O desejo do amamentar, da nutriz, muitas vezes se torna um fracasso por falta de apoio 

nas dificuldades e dúvidas; ela precisa se sentir segura no papel de mãe (FALEIROS et 

al., 2006). 

•   Problemas relacionados à mama 

Nos primeiras semanas podem surgir algumas dificuldades no ato de amamentar, o que, 

com o trabalho da equipe multidisciplinar e o apoio da família, podem ser superados. Os 

problemas são: 

Mamilos planos ou invertidos: Esses tipos de mamilo podem, no começo, dificultar a 

amamentação, porém não a impedem. E necessário que o profissional, desde o início 

das consultas, inicie as manobras para protrair o mamilo, antes da mamadas 

(SCHMITZ, 2005). 

Fissuras: É a ruptura do tecido mamilar, geralmente provocada por técnica incorreta no 

momento da sucção; são consideradas causa do desmame precoce importante 

(SCHMITZ, 2005). 

Mastite: E a inflamação da mama, com presença de edema, calor, rubor e dor; ocorre 

geralmente por períodos prolongados de ingurgitamento mamário, sendo, muitas vezes, 

razão do desmame (SCHMITZ, 2005).  

Candidíase: A infecção por Cândida sp geralmente provoca coceira, sensação de 

queimadura e dor nos mamilos. A pele dos mamilos e da aréola pode apresentar-se 

avermelhada, brilhante, ou com fina descamação; raramente se observam placas 

esbranquiçadas. Pode haver concomitância de monilíse oral no recém-nascido, que deve 

ser concomitantemente tratada (BRASIL, 2009). 

Abscesso mamário: “O abscesso mamário, em geral, é causado por mastite não tratada 

ou com tratamento iniciado tardiamente ou ineficaz. É comum após a interrupção da 
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amamentação na mama afetada pela mastite sem o esvaziamento adequado do leite por 

ordenha” (BRASIL, 2009. p.46). 
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6 ALEITAMENTO MATERNO E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

O processo de estímulo ao aleitamento materno deve ser iniciado no pré-natal, reforçado 

durante a permanência hospitalar da mãe, acompanhado no domicílio e na Unidade 

Básica de Saúde (UBS), na primeira semana de vida e durante todo o puerpério. Os 

momentos de intervenção podem ocorrer em várias fases, como serão descritas a seguir 

(FALEIROS et al, 2006, BRASIL, 2009, RAMOS, 2003) 

6.1 Momentos de atuação 

No pré-natal, durante as consultas, o profissional de saúde tem um grande papel que é 

de educador para a promoção do aleitamento materno. Segundo Giugliani isso “implica 

em ajudar a mulher a tomar decisões de forma empática, saber ouvir e apreender, 

desenvolver a confiança em dar apoio. E importante que as mães sintam o interesse do 

profissional” (GIUGLIANI, 2000. p. 241). 

No puerpério imediato – hospitalar, com alojamento conjunto – a atuação profissional 

tem sido de grande importância para mãe e filho, desde a sala de parto até a alta. É um 

momento em que se deve estimular o contato mãe e filho, iniciar imediatamente a 

amamentação na sala do parto, ensinar a técnica correta para a puérpera, se necessário, 

estimular o atendimento à demanda livre do recém-nascido e incentivar a participação 

da família. (BRASIL.2009)   

No puerpério mediato, pela visita domiciliar realizada pelo agente comunitário de 

saúde, após alta da maternidade, o primeiro encontro da equipe com a mãe e o recém-

nascido traz a oportunidade de rever condições ambientais e familiares, incentivar 

amamentação e orientar a família sobre a ida à UBS para “5º. Dia Saúde Integral”, para 

realizar o teste do pezinho e aplicar vacina de BCG e da Hepatite, entre outras ações. A 

visita domiciliar pelo agente comunitário de saúde deve ser realizado o mais próximo ao 

momento que a criança chega a sua casa. Devem ser identificadas as dificuldades da 

mãe com a amamentação e se a mãe faz parte de grupo de risco para o desmame 

precoce, (MINAS GERAIS, 2004) 

Na ação ‘5º. Dia Saúde Integral’ deve ocorrer à primeira visita da criança na Unidade 

Básica de Saúde para realizar as cinco ações básicas relacionadas ao binômio mãe-filho: 

a avaliação das condições gerais da mãe, a avaliação das condições gerais da criança, 

incluindo a icterícia neonatal e os cuidados com o coto umbilical, a colheita de material 

para o teste da triagem neonatal, a aplicação de vacinas e o incentivo ao aleitamento 
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materno. Para esse último, são as seguintes as ações dos profissionais da saúde 

(BRASIL, 2009). 

• Solicitar que a mãe ofereça o peito para o filho e observar se a posição e pega estão 

corretas. 

• Orientar quanto à técnica correta da pega para a sucção; se incorreta, torna-se um fator 

para o desmame precoce. 

• Verificar presença de escoriações e fissuras mamárias na mãe.  

• Orientar a mãe se a mama estiver muito ingurgitada: realizar um esvaziamento para 

que se tenha melhor pega da aréola. 

 

Nas consultas de controle da criança – puericultura − a partir da primeira consulta da 

criança, que deve ocorre entre 15 e 21 dias do seu nascimento, além dos cuidados gerais 

e atenção a problemas específicos e acompanhamento do crescimento, desenvolvimento 

e situação vacinal, a equipe de saúde deve abordar o aleitamento materno exclusivo até 

seis meses de idade e ter sempre uma prática de incentivo. As consultas são realizadas 

pela enfermeira e médico, conforme o calendário de acompanhamento do Ministério da 

Saúde. Os grupos operativos são o momento em que a mãe tem a oportunidade de trocar 

experiência com outras mães, com a participação e orientação da equipe de saúde 

quantos aos cuidados com as mamas, técnicas corretas de amamentação, problemas 

freqüentes na amamentação, posicionamento correto, mitos e tabus que prejudicam a 

amamentação (BRASIL, 2009). 

É importante que ocorra uma comunicação dos outros serviços de saúde, especialmente 

a maternidade, para com a UBS. Quando ocorre de forma articulada, as maternidades 

informam por telefone as situações de risco, como os recém-nascidos de baixo peso ao 

nascer, as mães que não têm o companheiro, ou situações com risco biológico ou social, 

para que seja comunicado o serviço de assistência social para realizar visita (BRASIL, 

2009; ALVES, 2008). 

Com a intenção de explorar a capacidade que a atenção básica de saúde tem em relação 

ao apoio e promoção do aleitamento materno, alguns países vêm desenvolvendo 

critérios, ações, para serem cumpridas pelas unidades básicas de saúde e o Programa 

Saúde da Família.  Levando em consideração que o serviço de saúde tem acesso, 
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principalmente, ao monitoramento das gestantes no pré-natal e, também, da criança na 

puericultura após o nascimento, devem-se avaliar as condições de higiene e a 

importância, para a mãe e filho, que a família possa ter na assistência de cuidados para 

que a criança tenha um bom desenvolvimento (MINAS GERAIS, 2005). 

 

6.2 A rotina dos serviços de saúde e o incentivo ao aleitamento materno 

Uma influência muito grande no sucesso da lactação está relacionada com os primeiros 

momentos de vida com o tipo de parto e a assistência à mãe. Embora ainda se tenham 

que modificar a rotina no trabalho, na abordagem do profissional no acolhimento e 

interação com a cliente como um fator de facilitação para uma iniciativa de promoção 

do aleitamento materno, nesse momento. Assim, devem-se preparar os funcionários do 

setor para esse momento, que é única como educação continuada, fazendo com reflitam 

o quanto é importante a orientação e acolhimento dessa mãe. (FALEIROS et al,2006)  

 No estudo realizado por Ramos (2003.p.44) relata que “Nesta perspectiva, vale atentar 

para a necessidade de reformulações do modelo assistencial ora vigente, no sentido de 

considerar a amamentação como um ato que precisa ser aprendido pela mulher e 

protegido pela sociedade”. 

 

O incentivo ao aleitamento materno exclusivo 

Vários estudos realizados nos últimos 30 anos no Brasil demonstram a importância da 

prática do aleitamento e os benefícios do leite materno, bem como a importância do 

controle dos fatores que influenciam no desmame.  Para que o sucesso da amamentação 

ocorra é necessário que se tenha um apoio ao aleitamento materno com informações 

corretas, estabelecendo uma ação de promoção da saúde e proteção do indivíduo, pela 

equipe multidisciplinar da saúde, fornecendo as informações corretas e levando em 

conta as circunstâncias sociais, culturais e ambientais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 1989). 

Para que ocorra uma redução do desmame precoce é necessário que se modifiquem 

rotinas hospitalares inadequadas a prática da amamentação e que a equipe da 

maternidade e de unidade básica de saúde sejam treinada com material didático e 

conhecimentos. Segundo as recomendações do Fundo das nações unidas para a infância 
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e a organização mundial da saúde, foram estabelecidos Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1993, p. 12). 

1.Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, a qual deve ser 
rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde. 

2.Treinar toda a equipa de cuidados de saúde, capacitando-a para 
implementar esta norma. 

3.Informar todas as grávidas atendidas sobre as vantagens e a pratica da 
amamentação.  

4.Ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o 
parto. 

5.Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo que 
tenham de ser separadas de seus filhos. 

6.Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite 
materno, a não ser que seja por indicação médica. 

7.Praticar o alojamento conjunto - permitir que mães e os bebés permaneçam 
juntos 24 horas por dia.  

8.Encorajar a amamentação sob livre demanda (sempre que o bebé quiser). 

9.Não dar bicos artificiais (tetinas) ou chupetas a crianças amamentadas. 

10.Encorajar a criação de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães 
devem ser encaminhadas por ocasião da alta hospitalar ou ambulatório.  

 

6.3 Aspectos gerais para capacitação da equipe 

Para que o serviço de saúde tenha sucesso é necessário que os profissionais tenham um 

conhecimento prático-educativo na abordagem das gestantes. Conforme descrito pelos 

autores Oliveira e Gomes (2002, p.345) quando afirmam que são “necessários 

treinamentos iniciais, monitoramento nas situações de renovação das equipes e 

investimento permanentes na educação continuada dos profissionais”, devem-se 

estimular esses profissionais para o sucesso do trabalho.  

É de fundamental importância que não se generalize a capacidade de amamentar, sem 

que antes se considerem as variáveis contextuais. Para que a mulher possa assumir com 

mais segurança o papel de mãe e de provedora do alimento de seu filho, ela precisa se 

sentir adequadamente assistida nas suas dúvidas e dificuldades. Cabe, principalmente, 

aos profissionais de saúde a tarefa de garantir, a cada mãe, uma escuta ativa, ou seja, de 

saber ouvi-la, dirimir suas dúvidas, entendê-la e esclarecê-la sobre suas crenças e tabus, 

de modo a tornar a amamentação um ato de prazer e não o contrário (FALEIROS et al., 

2006). 
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Muitas vezes o que dificulta a amamentação é a falta de apoio do serviço de saúde nessa 

perspectiva, considerando importante o papel das unidades de atenção básica à saúde, na 

assistência às gestantes, puérperas e bebês (FALEIROS et al., 2006), 

A Organização Mundial de Saúde (2003) afirmou que, para que se tenha um resultado 

com sucesso da amamentação, é necessário que as informações sejam adequadas para a 

nutriz. Outro fator muito importante é o apoio da família e dos serviços de saúde, que 

juntos possam ajudar no desenvolvimento de confiança e na utilização da melhor 

técnica e prevenir, resolver problemas associados à amamentação e atuar contra os 

fatores condicionantes do desmame. 

É necessário que os profissionais de saúde tenham um embasamento teórico. Deverá ser 

realizada com a equipe uma capacitação sobre os aspectos necessários para a elaboração 

de um plano de ação, que deverá abranger os seguintes os instrumentos básicos de 

suporte:  

1 A implantação e utilização rotineira da Caderneta de Saúde da Criança − Ministério 

da Saúde (MS) 

Foi elaborada com o objetivo de abordar a saúde da criança de modo integral pelo 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) e tem como objetivo dar suporte teórico e 

cientifico aos profissionais de atenção básica na assistência a saúde infantil. Visa ações 

de promoção de alimentação saudável, em que se inclui o apoio ao aleitamento materno.  

A Caderneta de Saúde da Criança aborda, das páginas 9 a 15, os principais temas sobre 

a amamentação, como Amamentando o bebê (benefícios para o bebê; benefícios para a 

mãe), Como tornar a amamentação mais tranqüila e prazerosa, Ordenha ou expressão 

manual do leite, Como prevenir problemas na amamentação, Dificuldades na 

amamentação e os Dez passos para uma alimentação saudável de crianças menores de 

dois anos.  

2 O credenciamento do serviço de saúde como Unidade Básica Amiga da Amamentação 

(IUBAAM) 

O Ministério da Saúde adotou como estratégia nacional, a proposta Iniciativa Unidade 

Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM). Essa iniciativa reforça a grande 

importância e papel de suporte que as unidades básicas de saúde têm com a 

comunidade, em conjunto com os hospitais, a fim de tornar o aleitamento materno uma 
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prática universal e contribuir significativamente para a saúde e bem estar dos bebês, 

suas mães, família e comunidade local (BRASIL, 2003).  

Cardoso (2008. p.147) afirma que  

[...] uma das estratégias mais recentes adotadas na política de promoção do 
Aleitamento Materno (AM) é IUBAAM. Essa iniciativa tem por objetivo a 
promoção, proteção e apoio ao AM, por meio da mobilização das unidades 
básicas de saúde (UBS) para a adoção dos “Dez Passos para o Sucesso da 
Amamentação na Atenção Básica de Saúde”. A implantação da Iniciativa 
Unidade Básica Amiga da Amamentação mostrou-se estratégia importante 
para o aumento das taxas de aleitamento materno e para a diminuição de 
consultas motivadas por doenças nos lactentes menores de um ano assistidos 
nesta unidade. 

 

3 A utilização do Álbum Seriado do Ministério da Saúde - Promovendo o Aleitamento 

Materno 

O álbum seriado ‘Promovendo o Aleitamento Materno’, do Ministério da Saúde, pode 

ser usado pelos profissionais em diferentes situações, seja em orientações de grupos de 

gestante, puéperas, visita domiciliar ou em capacitação nos serviços de saúde. São 

vários os temas nele abordados, como vantagem da amamentação para mãe, bebê, pai e 

a família, como amamentar, retirada do leite do peito, mitos e tabus que prejudicam a 

amamentação e como os serviços de saúde podem apoiar a amamentação (BRASIL, 

2007). 

4 A utilização do Formulário de Observação da Mamada – Organização Mundial da 

Saúde (OMS) 

Esse formulário vem nortear o trabalho do profissional da saúde na avaliação e 

enfrentamento de problemas relacionados à amamentação e à organização do serviço, 

para a abordagem da mãe com relação à técnica correta de amamentação e as 

dificuldades que têm com amamentar (ANEXO A). É possível a aplicação do 

formulário para observação e avaliação das mamadas e das dificuldades de mãe/bebê no 

início da amamentação, como dificuldade de pega, sucção e posição. Após essa 

identificação das dificuldades um membro da equipe deve realizar a abordagem dessa 

mãe e seu bebê e realizar aconselhamento da amamentação (CARVALHAES, 2008). 

5 O domínio dos conceitos do Módulo de Saúde da Criança e do Adolescente: 

Crescimento, Desenvolvimento e Alimentação. 
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Elaborado pelos colaboradores do Curso de Especialização em Atenção Básica em 

Saúde Família, da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse módulo tem um 

embasamento teórico sobre a promoção da saúde da criança, abordando alimentação 

infantil e aleitamento materno e as ações que devem ter os profissionais da saúde de 

atenção primária, como a comunicação adequada com a população e o conhecimento da 

realidade sociocultural e psicossocial da comunidade (ALVES e MOULIN, 2008b). 

6 A utilização de publicações oficiais como referências para consultas e instrumentos de 

planejamento 

Uma dessas publicações é o Caderno de Atenção Básica n. 23, do Ministério da Saúde 

do Brasil − Saúde da Criança: Nutrição infantil. Aleitamento materno e alimentação 

complementar (BRASIL, 2009 b). 

7 A existência de ações organizadas de educação em saúde − com a comunidade e os 

usuários − e de educação permanente em Saúde, com a equipe de saúde. 

As ações educativas devem ser interativas, ou seja, não “para a comunidade”, mas “com 

a comunidade”. As ações educativas com a equipe de saúde devem estar intimamente 

relacionadas ao processo de trabalho, ou seja, maior conhecimento deve reverter para 

melhor processo de trabalho. Devem ser planejadas e executadas de forma racional, 

evitando-se ficar centrada em impulsos ou ações espontaneistas. (RAMOS et al., 2007; 

BRASIL, 2003) 
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7 PLANO DE AÇÃO PARA O INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO 

 

Para a consolidação do proposto como objetivo desse trabalho será proposto um Plano 

de Ação para o Incentivo ao Aleitamento Materno, para a Unidade Básica de Saúde e 

para a equipe de Saúde da Família no Município da região Sul de Minas Gerais – 

baseado em ações em dois níveis de problemas: a necessidade de melhor organização do 

processo de trabalho, considerando a atenção à gestante, puérpera e criança e a 

capacitação e educação permanente da equipe. 

Para cada nível de problemas vamos relatar os pontos (nós críticos) que necessitam de 

intervenção mais estratégica, ou seja, as necessárias ações, projetos ou operações, de 

modo que, superados, contribuam, significativamente, para a solução das questões 

apontadas.  

As propostas serão organizadas de acordo com o apresentado no módulo ‘Planejamento 

e avaliação das ações em saúde’ (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

Consideramos dois problemas principais, para os quais identifiquei os nós críticos, 

estabelecendo, então, as ações, os responsáveis, o produto a ser atingido e os recursos 

necessários. 

Problema 1: Necessidade de organização do processo de trabalho 
Nó crítico 1: Falta de informação e organização de documentos educativos 

sobre aleitamento materno a serem utilizados com mães, famílias e 

comunidade. 

Nó crítico 2: Falta de organização de ações da equipe na captação da gestante e 

atenção à gestante.  

Nó crítico 3: Falta de organização dos momentos educacionais com gestantes. 

Nó crítico 4: Falta de organização dos momentos educacionais com 

comunidade.     

Problema 2: Capacitação e Educação Permanente (EPS) da Equipe de Saúde 
Nó crítico 1: Falta de acervo bibliográfico e ações de educação permanente em 

saúde. 

Nó crítico 2: Falta de conhecimento sobre datas, eventos, projetos sociais e 

comunitários sobre saúde, especialmente relativos ao aleitamento materno. 
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Serão vistos, a partir dos dois problemas indicados e seus nós críticos, definindo para 

cada um deles as ações a serem desenvolvidas, a responsabilidade, o produto esperado e 

os recursos necessários. 

Problema 1: Necessidade de organização do processo de trabalho 

Nó crítico 1: Falta de informação e organização de documentos educativos sobre 

aleitamento materno a serem utilizados com mães, famílias e comunidade. 

Ações, projetos ou 
operações 

Responsabilidade Produto Recursos 
necessários 

Pesquisa educacional 
de publicações e mídias 

Enfermeira/médico  Pesquisa contínua sobre textos e 
documentos básicos sobre 
aleitamento materno (coleções de 
slides, vídeo-aula, panfletos, cartazes,  
manuais,  álbum seriado).  

Acesso a 
Internet. 
Meios de 
reprodução. 

 

Organização de 
biblioteca de 
documentos escritos e 
outras mídias 

Enfermeira Acervo bibliográfico disponível na 
UBS (Biblioteca). Catálogo com 
esses produtos (nomes, fontes, 
disponibilidade). 

Slide, 
vídeo, aula 
em ppt, 
panfletos, 
cartazes, 
manuais, 
álbum 
seriado. 

Disponibilização 
pública de informações 
sobre AM 

Enfermeira, agente 
comunitário de saúde 
(ACS) 

Material disponível para distribuição 
para leitura em sala de espera. 

Mostra permanente de cartazes e 
folders 

Quadro de 
avisos ou 
similar 

Panfletos, 
revistas. 

Comentários: A informação no curso de educação continuada com a equipe faz com 

que se realize uma reflexão com a realidade na qual estão inseridos, a partir do que 

pode, muitas vezes, ocorrer mudança na atitude. E a partir dessa perspectiva, em que 

cada um assuma o papel de agente transformador, podem se desenvolver as ações, tanto 

em forma coletiva como individual, buscando uma melhoria na assistência aos usuários 

e na organização dos serviços de saúde. 



 
 

30 

Problema 1: Falta de organização do processo de trabalho 

Nó crítico 2: Falta de organização de ações da equipe na captação e atenção à gestante  

Ações, projetos ou 
operações. 

Responsabilidade Produto Recursos necessários 

Visita domiciliar às 
gestantes. Captação 
precoce ao pré-natal 
(busca ativa). 

Agente comunitário da 
saúde. 

Visita domiciliar a toda 
mulher informada como 
grávida.  

Primeiro contato sobre 
cuidados e aleitamento. 

Repasse de informação 
sobre UBS e equipe SF. 

Ficha de visita 
domiciliar.  

Agendamento de 
pré-natal. 

Todos. Agenda de enfermeiro e 
médico cumprida. 

Prontuários. 

Busca das gestantes 
faltosas no pré-natal 

Agente comunitário da 
saúde. 

Visita domiciliar. Ficha da gestante. 

Visita domiciliar à 
puérpera pós-alta 
hospitalar. 

Agente comunitário de 
saúde (ACS). 

Caderneta de Saúde da 
Criança recebida por todas 
as famílias e preenchidas 
Orientações sobre 
aleitamento fornecidas.  

Treinamento para 
preenchimento correto da 
ficha da visita domiciliar. 

5º. Dia Saúde 
Integral. 

Enfermeiro, técnica de 
saúde e agente 
comunitário da saúde. 

Orientação e agendamento 
de consulta de puericultura 
realizada. 

Álbum seriado. 

Agendamento para 
puericultura. 

Enfermeiro e médico. Consulta, avaliação do 
desenvolvimento e 
crescimento, vacinação e 
orientação para os cuidados 
realizados. 

Fita métrica, balança, 
régua e folder de 
orientação. Estetoscópio 
e esfignomanometro 

Comentários: A busca ativa das gestantes pelo agente comunitário de saúde, por meio 

de visitas domiciliares, no início da gravidez, é de extrema importância para o pré-natal 

precoce. Complementada com a demanda espontânea à Unidade Básica de Saúde, a 

identificação dessas gestantes ocorrerá o mais cedo possível. O cumprimento da agenda 

de consultas de pré-natal com médico ou enfermeira é verificado no cartão espelho de 

pré-natal, para busca das faltosas. Com isso, as gestantes terão mais qualidade no pré-

natal e o número de consultas necessário durante todo o pré-natal.  

E também a busca do recém-nascido nas primeiras 24 horas após a alta, na qual o agente 

comunitário da saúde tem como objetivo estimular o aleitamento materno será realizado 

uma visita domiciliar do agente comunitário da saúde juntamente com a enfermeira ou 

técnico de enfermagem para verificar as condições gerais da mãe e da criança, a higiene, 

os cuidados com umbigo e encaminhar para as ações do 5º dia, após o que será 
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agendada consulta de puericultura. Na falta à consulta, realizar a busca das crianças 

faltosas para nova consulta agendada. Na ausência às atividades programadas na 

unidade será realizado, também, uma busca em visita domiciliar para identificar o 

motivo da ausência e orientação para a família da importância de sua participação.  

Problema 1: Organização do processo de trabalho. 

Nó crítico 3 – Falta de organização dos momentos educacionais com gestantes     

Ações, projetos ou 
operações. 

Responsabilidade Produto Recursos necessários 

Orientação específica 
para gestantes: 
(individual ou coletiva 
na UBS): como 
amamentar: preparo e 
cuidados com mamas. 

Enfermeiro, agente 
comunitário de saúde e 
auxiliar de enfermagem.  

Orientação sobre a 
importância, cuidados 
preventivos, maneira 
correta da pega para 
amamentação realizada. 

Álbum seriado  

Promovendo o 
aleitamento materno.   

 

Grupo operativo de Pré-
natal. 

Enfermeiro, médica 
agente comunitário de 
saúde. 

Orientação sobre as 
transformações 
corporais e emocionais, 
alimentação saudável, 
tipos de partos, 
cuidados gerais com 
corpo durante a 
gravidez.  

Álbum seriado  

Pré-natal e puerpério 

Folder do curso de 
gestante. Filme, figuras 
e palestras. 

5º. Dia Saúde Integral. Equipe Orientação de 
planejamento familiar, 
cuidados com bebê. 

Palestras, panfletos, 
convite e quadro de 
aviso na unidade. 

Grupo operativo de 
puericultura. 

Equipe Orientação cuidados 
com recém-nascido, nos 
aspectos da prevenção, 
promoção, prevenção 
do desmame, estimular 
o aleitamento materno 
exclusivo.  Orientação 
sobre a higiene oral do 
recém nascido. 

Palestras, álbum 
seriados, filme, fôlder.  

Comentários: com o planejamento da equipe o trabalho poderá ser em grupo ou 

individual com as gestantes e mães, em que as ações serão mais eficazes. A equipe 

poderá realizar esse planejamento em dois tempos: durante a extensão do aleitamento 

materno, através de visitas domiciliares, ou em grupos de orientações e estimulação, 

para que ocorra o fortalecimento do vínculo materno-infantil, adequado aos cuidados 

maternos relacionados à saúde do bebe. Com os novos papéis que a família passa a 

desempenhar com chegada de um bebê, a mãe e as famílias serão assistidas de forma 

integral. 
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Problema 1: Organização do processo de trabalho. 

Nó crítico 4 – Organização dos momentos educacionais com comunidade    

  

Ações, projetos ou 

operações. 

Responsabilidade Produto Recursos necessários 

Participando juntos Equipe  Eventos na comunidade 

Promoção de atividades 

de sensibilização sobre 

aleitamento materno e 

saúde para população 

Setor de Comunicação 

e mobilização social. 

Ações educativas com 

álbum, vídeos e 

palestras. 

Dias da saúde  Equipe  Dia da mulher (30/abr) 

Semana mundial de 

Aleitamento materno 

(1ª. de agosto).  

Dia de Mobilização 

pela Saúde e Qualidade 

de Vida (15/ago) 

Dia do aleitamento 

(15/ago) 

Panfletos, palestras e 

teatro. 

Comentários: Conhecer é o melhor caminho, e passar as informações torna-se 

necessário para a população, incentivando e educando através de ações educativas. Com 

o trabalho com o grupo na comunidade, a respeito do aleitamento materno, os 

profissionais de saúde terão como objetivo abordar a preparação da gestante, da família 

e da nutriz para um sucesso na amamentação. 
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Problema 2: Capacitação e Educação Permanente em Saúde (EPS) da equipe  

Nó crítico 1: Falta de acervo bibliográfico e ações de educação permanente em saúde 

adequados para a equipe 

 

Ações, projetos ou 

operações. 

Responsabilidade Produto Recursos necessários 

Acervo para EPS, 

para uso dos 

profissionais 

Enfermeira Material selecionado e 

disponível sobre os temas 

promovendo aleitamento, 

técnicas de preparo das mamas 

no pré-natal, técnicas corretas 

para amamentação. 

Livros, cartazes, álbum 

seriado, panfletos e 

vídeo. Material 

disponível pelo 

Ministério de Saúde e 

Secretarias de Saúde 

Municipal e Estadual 

Educação continuada 

do agente comunitário 

de saúde e do auxiliar 

de saúde 

Enfermeira/médico Capacitação sobre a importância 

do início precoce do pré-natal, 

preparo das mamas e técnicas 

corretas para amamentação. 

Slide, Vídeo aula, 

Panfletos, cartazes, 

manuais, álbum 

seriado e palestras com 

práticas.   

Educação Permanente 

do médico, 

enfermeiro, 

odontólogo e 

profissionais do 

NASF. 

Gestor e 

profissionais da 

equipe 

Realização de Grupo de 

Discussão Interprofissional, com 

participação de gestor, sobre 

dúvidas e informações sobre 

importância da assistência 

humanizada no pré-natal, 

preparo das mamas para 

aleitamento, abordagem da mãe 

durante as mamadas, vantagem 

do aleitamento para mãe e bebê.  

Higiene oral da mãe e do bebê. 

Vídeo-aula, slides, 

palestras, manuais, 

oficinas e teatro. 

Comentários: A capacitação da equipe de saúde da família e da atenção básica e de 

fundamental importância para o profissional no cuidado a saúde da gestante, puéperas, 

recém-nascido e da criança pode ser feita de forma interativa, com um profissional 

responsável pela reunião, realizada sob a forma de Grupo de Discussão. Com o 

conhecimento os profissionais e gestor terão uma visão global para a organização da 

assistência de saúde na busca da integralidade e as ações integradas à assistência. 
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Problema 2: Capacitação e Educação Permanente em Saúde (EPS) da equipe  

Nó crítico 2: Falta de conhecimento sobre datas, eventos, projetos sociais e 

comunitários sobre saúde, especialmente relativos ao aleitamento materno. 

Ações, projetos ou 
operações. 

Responsabilidade Produto Recursos necessários 

Busca de informações equipe Visita a associações 

comunitárias, escolas. 

Pesquisa na Internet 

Artigos periódicos 

relacionados, slide, 

panfletos e palestras.  

Calendário da US enfermeiro Calendário da UBS 

sobre ações públicas 

organizado 

Colocar nos quadros de 

avisos os calendários 

com os temas que serão 

abordados durante cada 

mês na unidade, 

palestras nas escolas 

com horários 

agendados.  

Comentários: para que ocorra uma mudança na assistência à saúde, em relação ao 

aleitamento materno, é preciso que se faça um planejamento em que se leve em 

consideração as informações sobre datas e eventos relacionados, inclusive os locais, 

com um calendário das atividades, organizado na unidade básica de saúde, considerando 

a necessária integração com a comunidade. Esse calendário será fixado no mural de 

aviso e o agente comunitário de saúde fará a orientação formando uma ponte entre 

família, comunidade e unidade básica e saúde. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação no Curso de Especialização faz com que se reflita sobre a realidade de 

sua área ou seu município. A prática do aleitamento materno está muito ligada a 

crenças, valores e mitos que são passados de geração a geração. Quanto ao tempo de 

duração do aleitamento materno exclusivo, ele está relacionado às orientações que 

gestantes famílias e nutrizes recebem durante as consultas de pré-natal e puericultura. 

Muitas vezes essas informações não são repassadas e a falta de apoio também no pós-

parto imediato faz com ocorra a introdução de complementos alimentares, o que 

favorece o desmame precoce. Outros fatores culturais e sociais, bem como relação de 

apoio à família, pela sociedade e profissional de saúde devem ser valorizados. 

Essa situação pode ser mudada através da assistência do profissional da saúde, pelo 

conhecimento transmitido a mãe, pelo fortalecimento da relação com a mãe e sua 

família, em visita domiciliar, e na observação da mamada e dos cuidados gerais com 

mãe e bebê. 

É importante que se capacite os profissionais de saúde e se adote um plano de ação 

comum para todos os profissionais que trabalham com a população materna e infantil. É 

importante que a gestante e a nutriz tenha certeza que poderá contar com o apoio da 

equipe de saúde nos momentos de dificuldades para manutenção da amamentação.  

O presente estudo mostrou que mesmo sabendo dos benéficos da amamentação, tanto 

para a criança como para mãe, ainda se encontra certa dificuldades na adesão ao 

aleitamento materno exclusivo até seis meses e sua continuidade até os dois anos. 

A enfermagem, dentro da equipe, tem um papel muito importante na educação e 

orientação da equipe, na capacitação para atuar na parte educativa e assistencial na 

comunidade, ampliando os conhecimentos com maior embasamento teórico. E, com 

isso alcançado, o sucesso no processo da amamentação estará articulado a um trabalho 

de assistência às necessidades bio-psico-espirituais do binômio mãe e filho.  
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ANEXO A - FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DA MAMADA 

Nome da mãe: Data:  

Nome do bebê:  Idade do bebê:  

Sinais de que a amamentação vai bem: Sinais de possível dificuldade: 

SEÇÃO A 

Observação geral 
Mãe 

 

Mãe 

 Mãe parece saudável  Mãe parece doente ou deprimida 

 Mãe relaxada e confortável  Mãe parece tensa e desconfortável 

 Mãe relaxada e confortável  Mãe parece tensa e desconfortável 

 Mamas parecem saudáveis  Mamas parecem avermelhadas, inchadas 
ou doloridas 

 Mama bem apoiada, com os dedos fora 
da aréola 

 Mama segurada com dedos na aréola 

Bebê Bebê 

 Bebê parece saudável  Bebê parece sonolento ou doente 

 Bebê calmo e relaxado  Bebê inquieto ou chorando 

 Sinais de vínculo entre a mãe e o bebê  Sem contato visual mãe/bebê, apoio frágil 
 

 O bebê busca ou alcança a mama se está 
com fome 

 O bebê não busca, nem alcança 

SEÇÃO B 

Posição do bebê Posição do bebê 

 A cabeça e o corpo do bebê estão 
alinhados 

 Pescoço e a cabeça do bebê girados para 
mamar 

 Bebê seguro próximo ao corpo da mãe  Bebê não é seguro próximo 

 Bebê de frente para a mama, nariz para o 
mamilo 

 O queixo e lábio inferior do bebê opostos 
ao mamilo 

 Bebê apoiado  Bebê não apoiado 

SEÇÃO C 

Pega Pega 

 Mais aréola é vista acima do lábio 
superior do bebê 

 Mais aréola é vista abaixo do lábio 
inferior  

 A boca do bebê está bem aberta  A boca do bebê não está bem aberta 

 O lábio inferior está virado para fora  Lábios voltados para frente ou virados 
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para dentro 

 O queixo do bebê toca a mama  O queixo do bebê não toca a mama 

SEÇÃO D 

Sucção Sucção 

 Sucções lentas e profundas com pausas  Sucções rápidas e superficiais 

 Bebê solta a mama quando termina  Mãe tira o bebê da mama 

 Mãe percebe sinais do reflexo da 
oxitocina 

 Sinais do reflexo da oxitocina não 
percebidos 

 Mamas parecem mais leves após a 
mamada 

 Mamas parecem duras e brilhantes 

 
Fonte: Novo guia para observação da mamada.  Disponível em: 
<http://www.aleitamento.com>. Acesso em: 1 dez 2011  
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