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RESUMO 
 

Embora o aleitamento materno seja reconhecidamente a melhor forma de 
proporcionar o alimento para o crescimento saudável e desenvolvimento da criança, 
além dos benefícios maternos e econômicos, uma série de variáveis estão 
associadas à motivação materna para amamentar seus filhos. Trata-se de uma 
prática, que embora fisiológica, não é instintiva. Esse conhecimento deve ser 
transmitido à mulher e incentivado. Este trabalho busca compreender os fatores e as 
consequências associadas ao desmame precoce e uso da alimentação artificial no 
território da Unidade Básica de Saúde Dr. Ronaldo Furtado de Toledo em Piraúba- 
Minas Gerais e propor projeto de intervenção “Amamentar é amar”, que busca 
ampliar a participação da equipe de Saúde da Família e dos demais profissionais de 
saúde do município, no processo de motivação materna e desenvolver ações de 
incentivo à prática do aleitamento materno desde o pré-natal até o puerpério. Seu 
principal objetivo é o aumento da adesão de mães lactantes ao aleitamento materno, 
contribuindo, assim, para o aumento do percentual de crianças em aleitamento 
materno exclusivo até os seis meses de idade, bem como a prática do aleitamento 
complementado até no mínimo dois anos de idade. Como fonte de conhecimento e 
reflexão sobre o tema, além das observações vivenciadas na prática da equipe, foi 
realizada uma revisão da bibliografia acerca do tema. A proposta de intervenção 
contempla um conjunto de ações educativas e de saúde com assistência do 
profissional de saúde no suporte à amamentação e no manejo dos principais 
problemas da lactação, tanto na esfera individual quanto comunitária. Apesar dos 
benefícios incontestáveis da amamentação, a realidade brasileira e mundial é a 
persistência do desmame precoce e da alimentação artificial.   A decisão ou não de 
amamentar está associada a fatores relacionados à história de vida da mulher, além 
de questões biológicas, sociais, culturais e econômicas. Cabe aos profissionais e às 
políticas de saúde identificar o desejo materno em amamentar, incentivar o debate e 
fornecer o conhecimento que envolve este processo de decisão, além de oferecer 
assistência integral. 
 
Descritores: Aleitamento materno. Leite humano. Desmame precoce. Saúde da 
Criança. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Despite breastfeeding is recognized  as the best way of nurturing in order to achieve 
healthy growth and child´s development, besides maternal  and economic benefits , a 
number of variables  are associated with maternal motivation to breastfeed their 
children. It is a practice that, although physiological, is not instinctive. This knowledge 
must be encouraged and transmitted to the woman. This  work  has sought  to 
understand the factors and  the consequences associated with early weaning and 
 the use of artificial feeding in  the Basic Health Unit Dr. Ronaldo Furtado Toledo in 
Piraúba - Minas Gerais - Brazil and brings up the  intervention project "Breastfeeding 
is Love", which aims  to increase the participation of the  Family Health Team and 
other health professionals in this municipality in the process of maternal motivation 
and also carries out actions to motivate  the practice of breastfeeding from prenatal 
to postpartum. Its main goal is to increase the participation of lactating breastfeeding 
mothers, thus contributing to increase the percentage of children in exclusive 
breastfeeding until six months of age as well as the practice of supplemented 
breastfeeding for at least two years old. As a source of knowledge and reflection on 
this subject, in addition to the observations experienced by the team, a literature 
review on the topic was held. The proposal of the intervention focuses on a set of 
educational health actions with health professionals so as to support breastfeeding 
and the management of major lactation problems in individual and in the community 
spheres. Despite all the benefits of breastfeeding, Brazilian and worldwide reality is 
the persistence of early weaning and artificial feeding. The decision whether 
breastfeed or not is associated with factors related to the history of women's lives, 
besides biological, social, cultural and economic issues. It is for professionals and 
health policies identify the maternal desire to breastfeed, encourage the debate and 
provide knowledge on this process of decision as well as comprehensive care. 
 
 
Keywords: Breastfeeding. Human milk. Early weaning. Child Health. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Atualmente é consenso na literatura da área da saúde a importância do 

aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de idade, seja pelos benefícios 

gerados para a criança como a prevenção de doenças, ou pelos benefícios para o 

seu crescimento adequado e saúde materna, além do fortalecimento do binômio 

mãe-filho (CAMINHA et al., 2010). 

Na Unidade Básica de Saúde Dr. Ronaldo Furtado de Toledo, nós, 

profissionais de saúde, reconhecemos a importância desta prática, porém muitas 

vezes não conseguimos transmitir à população adscrita, neste caso em especial as 

gestantes e puérperas, informações relativas à importância da prática, seus 

benefícios e principalmente a técnica adequada para realizá-la em sua plenitude. 

Acreditamos que a principal chave para obtermos sucesso é através da motivação 

das mães para amamentar seus filhos. A motivação, para Takushi et al. (2008, p. 

492),  

 
[...] é condicionada pela história de vida da mulher e pela sua experiência 
passada, incluindo o conhecimento adquirido desde a infância, por 
observação de alguém da família amamentando, pelo que foi aprendido e 
facilitado no contexto das oportunidades socioculturais e, por último, pelo 
conhecimento adquirido durante a assistência pré-natal e pediátrica. 

  

Sensibilizada com a importância do aleitamento e sua motivação, muitas 

vezes nossa equipe é procurada por puérperas mal orientadas, que buscam 

orientações quanto à técnica correta de aleitamento materno, ou, principalmente, 

para solicitar o fornecimento de fórmulas infantis. 

Acreditamos que a Estratégia Saúde da Família (ESF), pelos seus princípios 

e forma de organização do processo de trabalho, possui os instrumentos 

necessários para uma atuação positiva sobre os indicadores da prática de 

aleitamento materno. 

Através da análise situacional do município de Piraúba nos deparamos com 

alguns fatores que prejudicam a difusão dessa prática dentre a população; e 

detectamos que as dificuldades se iniciam na sua formação sociocultural e 

econômica. Não percebemos por parte das mães o conhecimento adequado sobre a 

importância e valorização da amamentação. Continuam com o incentivo insuficiente 

durante o pré-natal e puerpério, bem como com o acesso restrito a informações 
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sobre a técnica correta para amamentar, mesmo para as mães que manifestam esse 

desejo. 

Uma das causas identificadas para a baixa participação da equipe de Saúde 

da Família, na motivação ao aleitamento é o fato de que tanto o pré-natal quanto a 

puericultura não são realizados por nossa equipe em nossa unidade de saúde e sim 

por obstetra e pediatra que atendem em unidade de referência do próprio município. 

Observamos que nestes momentos cruciais o incentivo à prática do aleitamento 

materno não se dá de maneira adequada. Mas reconhecemos que, em nosso papel 

como membros de uma equipe de Saúde da Família, também falhamos em nosso 

dever de fornecer à população um atendimento integral em consonância com os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Acreditamos que devemos atuar como fonte de informações sobre os 

benefícios e técnicas do aleitamento, tanto para a população quanto para os demais 

profissionais de saúde do município.  

Consideramos que o principal nó crítico detectado para a baixa difusão do 

aleitamento materno em nosso território é a falta de um programa de motivação que 

contemple não somente a população adscrita, mas todos os profissionais de saúde 

envolvidos no processo. 

Reconhecendo que a equipe de Saúde da Família deve ser o ator principal 

deste processo, propomos o “Amamentar é amar”, um projeto de intervenção que se 

baseia em uma discussão profunda da questão entre a equipe de Saúde da Família, 

os demais profissionais de saúde do município, obstetras e pediatras, e a 

administração municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, para a 

elaboração de um plano de motivação e acesso à técnica correta do aleitamento 

materno, que atenda em totalidade nossa população adscrita e que se apresente a 

ela de maneira adequada ao seu perfil socioeconômico e na forma de medidas 

práticas e acessíveis. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

Atualmente, a promoção ao aleitamento materno vem sendo uma das maiores 

prioridades das políticas voltadas à saúde materno-infantil em nosso país e as 

evidências científicas do seu benefício tanto para mães quanto lactentes são 

inquestionáveis. Para Caminha et al. (2010, p.33), 

 
[...] na realidade, mais que um tema restrito ao campo de saúde e nutrição, 
o aleitamento materno tende a se converter em causa pública, com 
motivações doutrinárias, políticas, ecológicas e até existenciais, na medida 
em que extrapola o campo setorial do processo saúde/doença passando a 
figurar na agenda das mais variadas questões do desenvolvimento humano. 

 

Em artigo de revisão de literatura, Rea (2004) descreve que os benefícios da 

amamentação para a saúde da mulher vão desde seu efeito protetor contra o câncer 

de mama e ovário e fraturas por osteoporose, à diminuição do risco de artrite 

reumatoide, retorno mais rápido ao peso pré-gestacional e duração da amenorréia 

lactacional, especialmente quando a amamentação é exclusiva, aumentando o 

espaçamento entre as gestações. Entre outros benefícios para a mãe também estão 

a diminuição da hemorragia e anemia pós-parto e do risco de desenvolver diabetes 

mellitus tipo 2 no futuro. O aleitamento materno tem papel preponderante no 

crescimento e desenvolvimento cognitivo infantil. Estudos demonstram que crianças 

em aleitamento exclusivo até o sexto mês de vida apresentam uma maior velocidade 

de crescimento; demonstram também efeitos estatisticamente significantes no 

desenvolvimento mental de crianças que usaram o aleitamento materno exclusivo, 

ou predominante no primeiro ano de vida, em comparação com as que utilizaram o 

aleitamento parcial ou que não foram amamentadas. 

Segundo Caminha et al. (2010), entre os benefícios do aleitamento materno 

para a criança também estão a diminuição da mortalidade infantil, especialmente por 

infecções respiratórias e gastrointestinais, a redução do risco de desenvolver asma e 

dermatite atópica, proteção contra o desenvolvimento de leucemias linfocíticas e 

linfomas de Hodgkin, e a diminuição do risco de obesidade e dislipidemia na vida 

adulta. As vantagens da amamentação no fortalecimento do binômio mãe-filho vêm 

sendo cada vez mais valorizadas, uma vez que ao favorecer um contato mais íntimo 

entre mãe e o bebê promove o desenvolvimento de um vínculo afetivo desejável. 
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 Entre outros benefícios da amamentação também se encontram a praticidade 

e a questão econômica. O leite materno é de fácil acesso e gratuito, ao contrário da 

alimentação artificial, seja por meio de fórmula infantil ou leite de origem animal, que 

é bem mais dispendiosa. 

Ainda de acordo com Caminha et al. (2010), somam-se a estes gastos os 

custos indiretos como medicações e atendimentos clínicos, ambulatoriais e 

hospitalares, relacionados a doenças que poderiam ser evitadas com o aleitamento 

exclusivo até o sexto mês de vida.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Propor, para o território de abrangência da Unidade Básica de Saúde Dr. 

Ronaldo Furtado de Toledo, o projeto de intervenção “Amamentar é amar”, com 

vistas ao aumento da adesão de mães lactantes ao aleitamento materno, 

contribuindo, assim, para o aumento do percentual de crianças em aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses de idade, bem como a prática do aleitamento 

complementado até no mínimo dois anos de idade.              

 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Identificar fatores determinantes para a baixa adesão ao aleitamento materno 

e uso indevido da alimentação artificial no território de abrangência da 

Unidade Básica de Saúde Dr. Ronaldo Furtado de Toledo; 

• Diagnosticar e avaliar conhecimentos relacionados ao aleitamento materno e 

seus benefícios, adquiridos e praticados pela equipe de Saúde da Família e 

famílias assistidas na Unidade Básica de Saúde Dr. Ronaldo Furtado Toledo; 

• Capacitar a equipe de Saúde da Família, demais profissionais do município 

de Piraúba envolvidos e famílias assistidas na Unidade Básica de Saúde Dr. 

Ronaldo Furtado Toledo, com vistas à prevenção e eliminação da ocorrência 

de doenças infantis relacionadas à ausência de amamentação natural; 
• Desenvolver ações de incentivo à prática do aleitamento materno entre as 

mães, puérperas e lactantes;  

• Desenvolver ações permanentes que possibilitem o trabalho efetivo da equipe 

de Saúde da Família na motivação das mães para amamentarem seus filhos. 
 
 

 

 

 

 



14 

 

4 METODOLOGIA 
 

Como base para a elaboração do projeto de intervenção foi realizada uma 

revisão bibliográfica sobre o tema, sendo a pesquisa realizada nas Bibliotecas 

Virtuais BVS, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library on-line), e nas publicações da 

Biblioteca Virtual do Curso de Especialização em Atenção Básica Saúde da Família 

(CEABSF), artigos, teses e dissertações escritos nas línguas portuguesa e inglesa, 

publicados entre os anos de 2000 a 2012. Foram utilizados como descritores os 

termos: aleitamento materno, leite humano, alimentação artificial e desmame 

precoce, saúde da criança. 

Os artigos foram selecionados pela sua fundamentação científica, veracidade 

e relevância junto ao tema. Realizou-se sua interpretação, com seleção e 

organização dos dados mais relevantes. A partir desses achados propõe-se uma 

intervenção junto à equipe de Saúde da Família da UBS Dr. Ronaldo Furtado de 

Toledo, visando por meio de ações educativas, contribuir para a maior adesão ao 

aleitamento materno nesta população.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1 Aspectos históricos e socioculturais sobre a amamentação  

 

Segundo Ichisato e Shimo (2002), desde o surgimento da civilização oriental 

até o século XVII, mulheres e crianças eram considerados seres inferiores e os 

teólogos consideravam qualquer forma de relação física e amorosa entre mãe e filho 

como fonte de má educação. No Brasil, antes do contato com a civilização europeia, 

o aleitamento materno era um hábito entre os índios Tupinambá. A mulher exercia 

de maneira harmoniosa o seu papel como nutriz e trabalhadora, carregando o bebê 

atado ao corpo durante todo o dia, em aleitamento sob livre demanda. No século 

XVII surgem na França os primeiros relatos de agências de amas de leite e 

concomitantemente houve um acréscimo alarmante nos índices de mortalidade 

infantil no país. Para as mulheres, a amamentação era vista como fonte de 

aborrecimento e enfraquecimento físico. Além da preocupação com a imagem 

corporal, o ato em si era visto como fonte de desclassificação social e um atentando 

a sua sexualidade, pois restringiria as atividades sexuais, afastando o marido da 

família. No Brasil, essa função era exercida principalmente pelas negras, que foram 

obrigadas a abdicar do aleitamento de seus filhos, como também de sua identidade 

cultural e étnica. Ao longo dos anos, a prática desse tipo de aleitamento foi se 

tornando cada vez mais escassa, pois era considerada forma de transmissão de 

doenças e de atitudes culturais condenáveis aos bebês. 

No século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, surgiram importantes 

estímulos para o desenvolvimento de alimentos artificiais infantis. Além do 

afastamento da mulher do lar através de sua entrada massiva no mercado de 

trabalho, houve a aplicação crescente de processos tecnológicos na manufatura de 

produtos alimentícios. A menor concentração de proteína no leite humano, levou 

inicialmente a tentativas de compensação com a diluição de leites de outras 

espécies. Esses leites diluídos, entretanto, apresentavam baixa densidade calórica, 

resultando na elevação dos óbitos infantis nas primeiras semanas de vida. Tal 

situação não se modificou significativamente após a adição de açúcares ou cereais 

às diluições. Paralelamente, foi reconhecida a importância das vitaminas na nutrição 

infantil, e embora já se demonstrasse a excelente qualidade do leite humano, as 

fórmulas infantis foram mais uma vez valorizadas como fonte de saúde e 
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fortalecimento. Entretanto, as taxas de mortalidade infantil continuavam a ser 

maiores em crianças alimentadas por mamadeira, quando comparadas às 

alimentadas exclusivamente ao seio (CAMINHA et al., 2010). 

No fim do século XVIII houve um aumento nas campanhas voltadas a 

combater o desmame precoce. O amor materno foi aclamado como um valor natural 

e social que era favorável à espécie e à sociedade. As crianças eram vistas como 

riqueza econômica do Estado e a mortalidade infantil era alarmante. Engajaram-se 

nestas campanhas diversos profissionais, como médicos e administradores. 

Apresentavam justificativas econômicas, como a importância dos futuros adultos 

como trabalhadores, e filosóficas, valorizando a amamentação como fonte de 

felicidade e igualdade para a mulher. Foi valorizado então o papel da mulher como 

mãe, cuja atenção deveria estar voltada para a criança. No entanto, tais campanhas 

surtiram pouco efeito na promoção do aleitamento materno. Em sua maioria eram 

voltadas às mulheres de classes sociais baixas e a mulher foi limitada ao papel de 

mãe e responsabilizada pelo desconhecimento da técnica da amamentação, pelo 

desmame precoce e pela desnutrição (ICHISATO; SHIMO 2002). 

No século XX, de acordo com Caminha et al. (2010),  demonstrou-se a 

grande importância dos aspectos afetivos da amamentação no relacionamento 

mãe/filho. Entretanto o conceito de que as fórmulas industrializadas eram simples, 

seguras e com o mesmo sucesso do aleitamento materno perdurava, e amamentar 

parecia ser somente mais um incômodo. Ainda neste século, a introdução de rotinas 

hospitalares, como alojamentos separados, limpeza dos mamilos, horários fixos e 

abolição das mamadas noturnas, contribuíram para a impressão errônea de que a 

prática debilitava a mulher e para a desvalorização do saber tradicional das 

mulheres, levando, inclusive, à perda dos conhecimentos sobre a técnica de 

aleitamento.  

De forma alarmante, avançaram cada vez mais as estratégias de marketing e 

comercialização de alimentos infantis, inclusive com a distribuição de mamadeiras e 

leites industrializados nas maternidades públicas. Somente após a década de 80, o 

reconhecimento dos benefícios do aleitamento materno para o binômio mãe/filho, 

para a satisfação das necessidades nutricionais e para a prevenção de doenças a 

curto prazo e na vida adulta resultou, acentuadamente em nosso país, na adoção de 

ações formais e sistemáticas para fortalecimento da prática do aleitamento materno. 
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Em 1985, realizou-se no Brasil o primeiro workshop para avaliar os esforços 

na promoção do aleitamento materno na América Latina. Em pesquisa realizada nas 

cidades de Campinas, São Paulo e Recife, observou-se o aumento na prevalência 

do aleitamento materno até os três meses de idade. Em 1992, o Instituto de 

Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) foi considerado o primeiro Hospital 

Amigo da Criança brasileiro, por cumprir, pioneiramente, os 10 Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno (CAMINHA et al., 2010).     

 

5.2 O aleitamento materno no contexto da estratégia de saúde da família 
 

Criado na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o Sistema Único de 

Saúde (SUS) é norteado pelos princípios éticos de universalidade, integralidade e 

eqüidade e pelos princípios organizacionais de descentralização, hierarquização e 

participação popular. No início dos anos 90, o avanço da municipalização favoreceu 

sua consolidação, entretanto ainda havia necessidade de mudanças em sua 

estrutura organizacional e práticas de atendimento. Essa necessidade levou à 

criação de novos programas como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) em 1991 e o Programa de Saúde da Família (PSF) em 1994 (CICONI; 

VENANCIO; ESCUDER, 2004).  

Através de expressiva expansão da cobertura populacional e do 

aprimoramento do acesso da população às ações em saúde, a ESF vem se 

consolidando como um dos eixos estruturantes do SUS no Brasil. Em 2008, o Unicef 

em sua publicação “Situação Mundial da Infância 2008 – Sobrevivência Infantil”, 

reconheceu A ESF como uma das principais políticas adotadas pelo país, 

responsável pela redução da mortalidade infantil nos últimos anos. Contribuíram 

também para tal resultado o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e 

Neonatal, o Pacto pela Vida e a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 

2009). 

Ainda de acordo com Ciconi, Venancio e Escuder (2004), o PSF representa 

um conjunto de modificações no desenho operacional de políticas públicas em 

saúde no Brasil, pois visa integrar os princípios do SUS e a decisão dos gestores 

com a comunidade, trabalhando com uma concepção de saúde que, ao contrário do 

modelo tradicional centrado na doença e no hospital, prioriza as ações de proteção e 

promoção à saúde dos indivíduos e da família, tanto adultos quanto crianças, sadios 
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ou doentes, de forma integral e contínua. A concepção de saúde está centrada na 

promoção da qualidade de vida e na humanização da assistência, estabelecendo 

novas relações entre o profissional de saúde e a comunidade. 

Para Machado et al. (2010, p. 460), 

 
A Estratégia Saúde da Família (ESF), pelos seus princípios e forma de 
organização do processo de trabalho, reúne condições favoráveis à atuação 
positiva sobre os indicadores de AM. Evidencia-se a prática do cuidado 
familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento do território, bem 
como da estrutura, desenvolvimento e funcionabilidade das famílias e a 
proposição de ações intersetoriais, voltadas à promoção da saúde. 
 

 No conjunto de profissionais da equipe de Saúde da Família, o agente 

comunitário de saúde (ACS) tem papel de destaque. Segundo Machado et al. 

(2010), este constitui elemento em posição privilegiada para a implementação de 

ações nesta área, devendo ser capacitado para tal. Entre suas atribuições, no 

âmbito das unidades de saúde, dos domicílios e da coletividade, estão ações e 

serviços de informação, promoção social e proteção da cidadania, além de 

orientação, acompanhamento e educação em saúde. A participação do ACS no 

cuidado continuado com a criança inclui a atuação na prevenção de doenças, 

promoção da saúde e identificação de necessidades especiais em tempo oportuno, 

sendo o incentivo e orientações às mães sobre o aleitamento materno uma delas. 

 

5.3 O desmame precoce e seus principais fatores no Brasil 
 

Apesar de historicamente o leite materno constituir a principal fonte de 

nutrientes para os lactentes, a partir do século XX o aleitamento artificial alcançou 

importância cada vez maior. Entre os fatores contribuintes para este fato, podemos 

citar a industrialização e o processo de produção de fórmulas lácteas em pó, 

consideradas substituto satisfatório ao leite materno, por serem enriquecidas com 

várias vitaminas, além de sua praticidade e condições adequadas de higiene. Além 

disso, o ingresso da mulher no mercado de trabalho limitava a possibilidade de 

amamentação por seis meses. Entretanto nas últimas décadas, houve uma 

crescente retomada da valorização do aleitamento materno, sendo este, atualmente 

preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundação das Nações 
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Unidas para a Infância (UNICEF) e Ministério da Saúde como a forma ideal de 

amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida da criança. 

Diversos estudos comprovaram seus benefícios, como o seu valor nutricional, 

proteção imunológica, menor risco de contaminação e o fortalecimento da relação 

afetiva entre mãe e filho. Dessa maneira, o aleitamento materno contribui para a 

diminuição da morbi-mortalidade infantil e favorece o pleno desenvolvimento da 

criança (ESCOBAR et al., 2002). 

Para Araújo et al. (2008), a preocupação com os efeitos deletérios do 

desmame precoce representa atualmente uma das mais importantes questões de 

saúde coletiva do Brasil: 

 
[...] o desmame é definido como a introdução de qualquer tipo de alimento 
na dieta de uma criança que, até então, se encontrava em regime de 
aleitamento materno exclusivo. Dessa forma, denomina-se “período de 
desmame” aquele compreendido entre a introdução desse novo aleitamento 
até a supressão completa de aleitamento materno. (ARAÚJO et al., 2008, p. 
489). 

 

 

O sucesso do aleitamento materno depende de fatores que podem influenciá-

lo positiva ou negativamente. Alguns desses fatores estão diretamente relacionados 

à mãe, como as características de sua personalidade e sua atitude frente à situação 

de amamentar. Outros fatores se referem à criança e ao ambiente, como por 

exemplo, suas condições de nascimento e o período pós-parto, havendo também 

fatores circunstanciais, como o trabalho materno e as condições habituais de vida. 

As autoras também defendem que o desmame precoce sofre influência de diversas 

variáveis, podendo ser divididas em cinco categorias: 

 
[...] a) variáveis demográficas: tipo de parto, idade materna, presença 
paterna na estrutura familiar, números de filhos, experiência com 
amamentação; b) variáveis socioeconômicas: renda familiar, escolaridade 
materna e paterna, tipo de trabalho do chefe de família; c) variáveis 
associadas à assistência pré-natal: orientação sobre amamentação desejo 
de amamentar; d) variáveis relacionadas à assistência pós-natal imediata: 
alojamento conjunto, auxílio de profissionais de saúde, dificuldades iniciais; 
e) variáveis relacionadas à assistência pós-natal tardia (após a alta 
hospitalar): estresse e ansiedade materna, uso de medicamentos pela mãe 
e pelo bebê, introdução precoce de alimentos. (ARAÚJO et al., 2008, p. 
489). 

 

Em relação aos principais fatores maternos relacionados ao desmame 

precoce, podemos citar: nível socioeconômico, grau de escolaridade, idade, trabalho 
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materno, incentivo do cônjuge e de parentes e intenção da mãe de amamentar 

(ESCOBAR et al., 2002). A baixa idade materna é apontada, em boa parte dos 

estudos, como importante fator associada à menor duração do aleitamento. Entre os 

motivos apontados para tal podemos citar um nível educacional mais baixo, poder 

aquisitivo menor e, muitas vezes, o fato de serem solteiras. As adolescentes muitas 

vezes aliam sua própria insegurança e falta de confiança em si mesmas para prover 

a alimentação para o seu bebê à falta de apoio das próprias mães ou familiares mais 

próximos. O egocentrismo próprio dessa idade e os problemas com a auto-imagem 

também contribuem para tal. 

Em relação ao grau de instrução materna, estudos também demonstram sua 

influência na motivação para amamentar. Em países desenvolvidos, mães com 

maior grau de instrução tendem a amamentar por mais tempo, principalmente pelo 

maior acesso a informações sobre as vantagens do aleitamento materno. Já em 

países em desenvolvimento, as mães frequentemente começam o pré-natal mais 

tarde e, consequentemente, se preocupam em decidir sobre a forma de alimentação 

do bebê também mais tarde (ARAÚJO et al. 2008). 

Em estudo qualitativo sobre as alegações maternas para o desmame, Ramos 

e Almeida (2003), observaram que o processo de decisão materna pelo desmame 

se dá de maneira complexa e carregada de culpa. Dentre os motivos alegados, 

figuraram o leite fraco ou pouco, intercorrências da mama puerperal, falta de 

experiência, inadequação entre as suas necessidades e as do bebê, interferências 

externas, trabalho, ambiguidade entre o querer/poder amamentar e entre o 

fardo/desejo. Diversos outros estudos também destacam o leite fraco como uma das 

construções sociais mais utilizadas como motivo para abandono da amamentação. 

Merecem destaque dois aspectos relacionados a tal observação: o primeiro diz 

respeito ao fato de mulheres de várias culturas verbalizarem o leite fraco como razão 

para o desmame, e o segundo que, do ponto de vista biológico, não existe leite fraco 

e que são raras as intercorrências que impossibilitam a amamentação. Apontadas 

como segunda principal causa para o desmame, as intercorrências da mama 

puerperal são problemas perfeitamente evitáveis. A falta de orientação e de apoio 

determina na mulher um sofrimento físico que poderia ser evitado com medidas 

preventivas ou curativas. Assim, há de se considerar que as ações assistenciais 

contempladas pelas normas e rotinas em vigor, atualmente não são capazes de 
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responder de forma universalizada às necessidades das pacientes, devendo ser, 

portanto, revistas. 

Em seu estudo, Escobar et al. (2002) observaram que crianças com 

acompanhamento regular nos postos de saúde, não foram amamentadas por mais 

tempo do que as não acompanhadas, e a maioria das mães relata ter interrompido o 

aleitamento sem orientação médica. Os autores apontam que outros trabalhos 

também não verificaram relação do aleitamento com o hábito de realizar controles 

de saúde. E que em estudos anteriores, o pré-natal também não revelou associação. 

Esse dado importante deve ser analisado criteriosamente pelos responsáveis por 

serviços de saúde, pois na opinião dos autores, o profissional de saúde possui 

importante papel no incentivo ao aleitamento materno. Seja apoiando e instruindo a 

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

gestantes, alojamento conjunto, ou durante a puericultura e na promoção de 

campanhas de incentivo ao aleitamento.  

 

5.4 Promovendo o aleitamento materno 
 

O aleitamento materno é definido pela OMS quando a criança recebe leite 

materno – direto da mama ou ordenhado –, independentemente de receber ou não 

outros alimentos. Este é considerado exclusivo quando a criança recebe somente 

leite materno ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com 

exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, 

suplementos minerais ou medicamentos. O aleitamento materno complementado se 

dá quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou 

semi-sólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. Quando além 

do leite materno, a criança recebe água ou bebidas à base de água e sucos de 

frutas, este é considerado aleitamento materno predominante. O aleitamento 

materno misto ou parcial se configura quando ela recebe também outros tipos de 

leite. A OMS e o Ministério da Saúde recomendam aleitamento materno exclusivo 

por seis meses e complementado até os dois anos ou mais. Não há vantagens em 

se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses, podendo, inclusive, 

haver prejuízos à saúde da criança (BRASIL, 2009). 

Segundo Brasil (2007), em conjunto com a Unicef, a legislação brasileira 

protege a amamentação, resguardando o direito da mulher e a proteção da criança. 
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E a Portaria GM/MS 1016, de 26 de agosto de 1993, determina que hospitais e 

maternidades vinculadas ao SUS são obrigados a implantar alojamento conjunto, 

com o objetivo de incentivar a lactação e o aleitamento materno, favorecer o 

relacionamento mãe/filho, evitar complicações e diminuir o risco de infecção 

hospitalar materna e do recém nascido, a integração com a equipe multiprofissional 

de saúde, e atender ao Estatuto da Criança e do Adolescente – capítulo I, Art. 10º, 

inciso V –, que prevê o direito da criança recém nascida permanecer junto à mãe 

(BRASIL, 1993). 

A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) prevê licença maternidade de 120 

dias para a mãe, sem prejuízo do emprego ou do salário. Toda empresa que possua 

30 ou mais funcionárias com mais de 16 anos de idade, é obrigada a ter local 

apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância os seus filhos 

no período de amamentação. Toda trabalhadora terá também direito a dois 

descansos remunerados de meia hora cada para amamentar, até seu filho completar 

seis meses de idade. 

Na técnica do aconselhamento em amamentação, o profissional de saúde não 

necessita apenas ter conhecimentos básicos e habilidades em aleitamento materno. 

Ele precisa ter também competência para se comunicar com eficiência. Aconselhar 

não significa dizer à mulher o que ela deve fazer; significa ajudá-la a tomar decisões, 

após ouvi-la, entendê-la e dialogar com ela sobre os prós e contras das opções. É 

necessário estabelecer uma relação de confiança, para que as mulheres se sintam 

apoiadas e acolhidas. Entre os recursos que podem ser utilizados no 

aconselhamento podemos citar: a linguagem não-verbal, a demonstração de 

empatia, mostrando à mãe que os seus sentimentos são compreendidos, evitar 

palavras que soam como um julgamento, reconhecer e elogiar aquilo em que a mãe 

e o bebê estão indo bem e oferecer ajuda prática, como por exemplo, segurar o 

bebê por alguns minutos e ajudá-la a encontrar uma posição confortável para 

amamentar (BRASIL, 2009).  

Para Brasil (2007) e a Unicef, no pré-natal, os serviços de saúde devem 

apoiar a amamentação através de grupos de apoio à gestante, inclusive com a 

participação de familiares. Durante as consultas, a mãe deve ser informada sobre as 

vantagens da amamentação para ela, para a criança e para sua família e as 

consequências do desmame precoce. Temas como produção do leite materno, 

manutenção da lactação, extração manual e conservação do leite materno, 
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alimentação da gestante e da nutriz e uso de drogas durante o aleitamento já devem 

ser abordados previamente. O parto normal deve ser estimulado e a importância do 

alojamento conjunto e da amamentação na sala de parto devem ser ressaltados, 

assim como os direitos da mãe e da criança na amamentação. Palestras também 

podem ser direcionadas às gestantes no acolhimento, enquanto aguardam a 

consulta médica. 

Durante o parto deve-se evitar anestésicos que possam comprometer o 

estado de consciência da mãe ou do bebê e, portanto, dificultar o aleitamento 

materno. Deve-se também colocar o bebê em contato pele-a-pele com a mãe logo 

após o nascimento, de preferência levando-o ao peito para mamar. No puerpério 

imediato deve-se praticar o alojamento conjunto 24 horas por dia, apoiar as mães 

nos cuidados com o bebê, ensinar as técnicas adequadas para amamentar e a 

ordenha manual, avaliando a forma de mamar do bebê (BRASIL, 2007). 

No período pós-parto, os profissionais de saúde devem estar preparados para 

acompanhar o processo da amamentação e o crescimento e desenvolvimento da 

criança, tanto em atendimentos individuais quanto em visitas domiciliares (BRASIL, 

2009).  

A prática da amamentação é fortemente influenciada pelo meio onde está 

inserida a nutriz. Para o sucesso na amamentação, a mãe necessita de constante 

incentivo e suporte. Além dos profissionais de saúde, sua família e a comunidade 

devem estar inseridos no processo. 

O incentivo, sobretudo dos maridos/companheiros, das avós da criança e 

outras pessoas significativas para a mãe, são de extrema importância. E sua 

participação deve ser estimulada desde o pré-natal até o parto e pós-parto, em 

consultas médicas e visitas domiciliares. A figura da avó é central nesse processo, 

pois estas costumam exercer grande influência sobre as mães, em especial as 

adolescentes, o que pode favorecer ou dificultar a amamentação (BRASIL, 2009).   

Algumas avós, por não terem tido acesso a informações corretas ou não terem sido 

devidamente apoiadas, não tiveram êxito em amamentar. Estas costumam transmitir 

sua experiência equivocada e suas frustrações à suas filhas ou noras. Os outros 

filhos também devem ser envolvidos na amamentação. Deve-se estimular que 

presenciem esse momento de prazer e saúde, aprendendo desde cedo que o 

aleitamento materno é a forma mais natural e ideal de alimentar a criança pequena 

(BRASIL, 2007). 
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Sempre que possível, a mãe deve ser ajudada pela família nas tarefas 

domésticas, para que possa se dedicar aos cuidados com o filho e à amamentação. 

Cabe também a todos os membros da família não trazer para a casa produtos que 

prejudicam a amamentação, como latas de leite, mamadeiras e chupetas e não 

fumar perto da criança, transformando-a em um fumante passivo (BRASIL, 2009). 
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6 PROSPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 

6.1 Descrição da proposta de intervenção 
 

A proposta será colocada em prática a partir de uma reunião entre o Médico e 

a Enfermeira da equipe do PSF da Unidade Básica de Saúde Dr. Ronaldo Furtado 

de Toledo, os ACS, o Secretário Municipal de Saúde, o ginecologista e o pediatra 

que atuam na unidade de referência do município. O objetivo dessa reunião será 

discutir, através da explanação dos objetivos e ações da proposta, sobre as 

dificuldades encontradas por cada profissional no incentivo ao aleitamento materno 

e buscar a adesão destes profissionais para implementação do projeto de 

intervenção. 

Deverão ser realizados grupos de aleitamento materno mensais para 

gestantes, com data fixada em toda primeira terça-feira de cada mês, ficando a 

médica e a técnica de enfermagem da unidade responsáveis por transmitir às 

gestantes informações sobre a importância do aleitamento materno e a técnica 

adequada para sua execução, estando também disponíveis para o esclarecimento 

de dúvidas acerca do tema. Espera-se que cada gestante compareça no mínimo a 

duas reuniões antes do parto, sendo a primeira delas no estágio mais precoce 

possível da gestação. Caberá ao obstetra responsável pelo pré-natal, assim como 

ao ACS, incentivar, em suas consultas e visitas, o comparecimento da gestante às 

reuniões do grupo, assim como a adesão ao aleitamento materno. 

A alta hospitalar de cada puérpera deve ser comunicada pelo agente 

comunitário de saúde, devendo ser agendada uma visita domiciliar feita pela 

enfermeira ou técnica de enfermagem, preferencialmente nos primeiros dois dias 

após a alta. Esta visita tem como objetivo uma abordagem individualizada de cada 

puérpera, com estímulo adicional ao aleitamento materno, esclarecimento de 

eventuais dúvidas e informações acerca da técnica correta para a amamentação. 

No que tange aos ACS, estes deverão estar conscientes da importância de 

sua atuação para a execução da proposta, atuando como elo principal entre as 

gestantes e puérperas e a equipe de Saúde da Família. Devem ser capazes de 

reconhecer dificuldades e encaminhá-las, e fornecer orientações adicionais acerca 

do aleitamento. A capacitação dos agentes comunitários para tal se dará através de 

duas aulas expositivas ministradas pela médica da equipe. 
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Em caso da detecção de qualquer tipo de dificuldade neste processo, tanto os 

ACS quanto obstetra e pediatra podem referenciar a paciente ao médico do PSF, 

para que este inicie uma nova abordagem que deve incluir novas consultas e/ou 

visitas domiciliares, além de uma maior participação no grupo de aleitamento 

materno, conforme a necessidade. 

   

6.2 Etapas da proposta de intervenção 
 

Esta proposta tem como objetivo oferecer subsídios para um plano de 

intervenção junto às gestantes e puérperas do território da UBS Dr. Ronaldo Furtado 

de Toledo. Caracteriza-se pela sua aplicabilidade, pois as propostas nele contidas 

são economicamente viáveis, por não exigirem a utilização de materiais e 

tecnologias sofisticados, bem como pela sua flexibilidade, pois novas ações podem 

ser sugeridas ao longo da observação da eficiência das propostas iniciais junto à 

população. Suas etapas estão descritas no quadro a seguir:  
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Objetivos Ações/Atividades 
Atores sociais/ 

Equipe/ 
Responsabilidade 

Metas/ Resultados/ 
Produtos 

esperados 
Recursos 

necessários Data/Período 

Adesão dos membros 
da equipe e dos 
demais profissionais 
de saúde do município, 
assim como da gestão 
municipal de saúde à 
implementação da 
proposta de 
intervenção. 

 

Reunião com o 
objetivo de discutir, 
através da explanação 
dos objetivos e ações 
da proposta, sobre as 
dificuldades 
encontradas por cada 
profissional no 
incentivo ao 
aleitamento materno.  

Secretário municipal 
de saúde, equipe da 
UBS Dr. Ronaldo 
Furtado de Toledo, 
obstetra e pediatra do 
município. 

Sensibilização dos 
presentes sobre a 
importância do tema e 
articulação para 
colocar-se em prática 
a proposta de 
intervenção 

Estrutural: anfiteatro 
da Câmara Municipal. 

Dia 11/02/2014 

Capacitação dos ACS, 
para atuarem como 
principal elo entre a 
equipe e a população. 

Duas aulas 
expositivas, com 
informações sobre os 
benefícios do 
aleitamento, técnica de 
amamentação e 
abordagem das 
principais dificuldades 
enfrentadas. 

As aulas serão 
ministradas pela 
médica da equipe. 

ACS capazes de 
fornecer educação 
continuada em saúde 
acerca da técnica de 
aleitamento materno e 
de reconhecer 
dificuldades e 
encaminhá-las. 

- Estrutural: anfiteatro 
da Câmara Municipal. 

- Material: 
retroprojetor, presente 
no anfiteatro. 

- 1ª aula:18/02/2014 

- 2ª aula:25/02/2014 
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Objetivos Ações/Atividades 
Atores sociais/ 

Equipe/ 
Responsabilidade 

Metas/ Resultados/ 
Produtos 

esperados 
Recursos 

necessários Data/Período 

Grupos de gestantes 
voltados 
principalmente ao 
aleitamento materno. 

Reuniões mensais, 
com data fixada em 
toda primeira terça-
feira de cada mês. 

Médica e Técnica de 
Enfermagem. 

Adesão das gestantes 
às reuniões, incentivo 
precoce ao 
aleitamento materno, 
difusão do 
conhecimento técnico 
sobre a amamentação. 

- Estrutural: sala de 
reuniões da UBS. 

- Material: folderes e 
cartazes produzidos 
pela equipe; álbum 
ilustrado presente na 
bibliografia. 

1ª terça-feira de cada 
mês. A partir do dia 
04/03/14, com duração 
inicialmente prevista 
de 12 meses. 

Abordagem 
individualizada de 
cada puérpera.  

Visitas domiciliares às 
puérperas, 
preferencialmente nos 
primeiros 2 dias úteis 
após a alta hospitalar. 

Enfermeira e Técnica 
de Enfermagem. 

Estímulo adicional ao 
aleitamento materno, 
esclarecimento de 
eventuais dúvidas. 

Humanos: Enfermeira 
e Técnica de 
Enfermagem. 

Durante período de 12 
meses, a iniciar-se no 
dia 04/03/14. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os benefícios do aleitamento materno, em especial do aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses de idade, são evidentes na extensa bibliografia sobre o 

tema. Além de oferecer o alimento ideal para o pleno crescimento e 

desenvolvimento da criança, atua na prevenção de doenças na infância e vida 

adulta. Para a mulher diminui o risco de complicações maternas, de doenças como o 

câncer, além de facilitar o retorno ao peso pré-gestacional e atuar como método 

contraceptivo. Estimula ainda a afetividade e o fortalecimento do binômio mãe/filho.  

O tema do aleitamento materno extrapola o campo da saúde e da nutrição, 

envolvendo questões também relacionadas à política, ecologia, economia e ao 

comportamento humano. Encontra-se também relacionado a discussões acerca dos 

direitos humanos, legislação e indústria alimentícia.  

As práticas assistenciais e políticas públicas devem englobar o respeito à 

vivência da mulher e suas opiniões, o contexto social, econômico e cultural em que 

ela se insere, a identificação da decisão materna pela amamentação, o incentivo ao 

debate e o conhecimento que envolve este processo de decisão, além de 

informações sobre a técnica de aleitamento e o manejo dos principais problemas 

encontrados na lactação. Esta abordagem deve ser de caráter integral, envolvendo 

profissionais da saúde e das ciências sociais, a legislação sobre o tema, além dos 

meios de comunicação e formadores de opinião.  

É necessária uma reflexão profunda para a compreensão dos diversos fatores 

associados ao desmame precoce e à decisão de amamentar. Apesar do 

reconhecimento crescente de sua importância e da mobilização de governos e da 

sociedade para sua promoção, os resultados obtidos encontram-se muito aquém 

dos objetivos esperados. Esta observação demonstra que o problema do 

aleitamento materno continua em aberto para os diversos setores da sociedade, 

necessitando maiores discussões acerca dos fatores relacionados a este 

comportamento humano. 

O projeto de intervenção “Amamentar é amar” busca sensibilizar gestantes, 

profissionais de saúde e todo o núcleo social envolvido na decisão materna em 

amamentar e sua continuidade, através de educação continuada e conscientização. 
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 A equipe de Saúde da Família atuará como elemento central neste projeto, 

utilizando-se de estratégias efetivas e de baixo custo e da sua integração com os 

demais profissionais de saúde do município e setores da sociedade. 
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