
 
 

ANEXO 1- Relatório para a Equipe Gestora Municipal de Santos- 

COS- MULHER, COS- CRIANÇA, DEAB E SEATESC 

Apresentação  

O ato de amamentar vai além dos aspectos fisiológicos relacionados à nutrição. 

Embora os benefícios do aleitamento materno exclusivo (AME) à saúde do binômio mãe-

filho sejam bem conhecidos e por isso recomendado nos primeiros seis meses de vida da 

criança, observa-se que muitos fatores influenciam para que essa meta seja alcançada. 

Mesmo com políticas públicas e leis que apoiam, protegem e incentivam o AME, percebe-se 

que não são suficientes, uma vez que se trata de processo permeado por valores, crenças, 

vontades, satisfações, frustrações, dentre outros sentimentos. O principal objetivo do estudo 

“A amamentação sob o olhar de mães frequentadoras da atenção primária do município de 

Santos” foi compreender o processo da interrupção precoce do aleitamento materno 

exclusivo em 24 mulheres frequentadoras de seis unidades de saúde as quais a pesquisadora 

exercia seu papel enquanto nutricionista. 

Para comparação e melhor compreensão das variáveis de interesse, a população 

de estudo foi dividida em dois grupos: um pertencia a doze mulheres que mantiveram o AME 

por seis meses, enquanto o outro era composto por doze mães que interromperam 

precocemente o AME. 

Como conclusão do estudo, o olhar para as questões relacionadas ao aleitamento 

materno deve ir além das dimensões biológicas e tecnicistas e considerar também a dimensão 

cultural e social, que tanto influencia este processo, em particular a rede de apoio familiar e 

da equipe de saúde, que deve estar integrada ao processo.  

Neste documento parte-se do conhecimento sobre as vantagens proporcionadas 

pelo aleitamento materno exclusivo até os seis meses, que, conjuntamente com a realização 

de um pré-natal bem feito, torna-se um dos caminhos para a redução da taxa de mortalidade 

infantil. Somando-se aos resultados identificados no estudo “A amamentação sob o olhar de 

mães frequentadoras da atenção primária do município de Santos”, apresenta-se uma 

proposta com estratégias a fim de promover o sucesso do aleitamento materno. 

 



 
 

Contextualização da proposta 

A partir dos fatores acima indicados, evidencia-se que o suporte ativo às mães 

para conseguirem manter o aleitamento materno é primordial, principalmente nas duas 

primeiras semanas pós-parto, haja vista que as principais dificuldades e intercorrências 

ocorrem nas primeiras semanas após o nascimento do bebê, ou seja, no início do aleitamento 

materno.  

Os resultados identificaram que as mulheres conhecem os benefícios e as 

vantagens do leite materno e que, mesmo com esse conhecimento, não conseguem manter o 

aleitamento materno exclusivo por seis meses. Isso ocorre diante das muitas dificuldades que 

se sobrepõe ao saber e à falta de suporte ativo. A hipótese do presente estudo foi confirmada:  

quando existe apoio oriundo de sua rede, a puérpera consegue manter por mais tempo o 

aleitamento materno, em especial o exclusivo, até os seis meses. Neste contexto, evidencia-se 

o papel dos profissionais de saúde, quem deveriam ser o elo para o suporte ativo, o qual a 

mulher tanto necessita. 

Assim, propõe-se o desenvolvimento de ação visando apoio às possíveis 

dificuldades encontradas por elas durante a amamentação, principalmente nos primeiros dias 

após alta hospitalar, período crítico para a ocorrência de dificuldades e traumas mamilares e 

momento em que se deparam sem a ajuda de nenhum profissional da saúde.  

É importante que as maternidades santistas também se responsabilizem com o 

sucesso do aleitamento materno, ensinando e incentivando as mães a amamentarem na 

primeira meia hora de vida do bebê, mantendo o bebê em contato pele a pele com a mãe logo 

após o nascimento, favorecendo o alojamento conjunto, reduzindo o número de prescrições 

de fórmulas infantis e por fim, diminuindo o número de partos cirúrgicos realizados 

(BRASIL, 2008). Todas estas iniciativas caminham juntas para o sucesso do aleitamento, e 

devem ser estimuladas e praticadas, principalmente pelas duas maternidades santistas que 

possuem a titulação “Amigo da Criança”. 

Estratégias a curto prazo 

Implantação de visitas domiciliares no pós-parto 

Pensando nesse suporte, sugere-se uma medida a ser tomada como parte da ação 

de incentivo ao aleitamento materno, que é o apoio por meio de visitas domiciliares (VD).  



 
 

O período após o nascimento do bebê é marcado por profundas modificações na 

vida da mulher e de sua família, neste sentido justifica-se o acompanhamento mais próximo 

da equipe de saúde para que a demanda e a sobrecarga que a mulher vivencia neste momento 

não sejam impedimentos para o sucesso do aleitamento materno. Para maior efetividade 

recomenda-se que as visitas domiciliares sejam realizadas por equipe especializada, e que 

aconteçam logo após a alta da criança e continue regularmente, a fim de acolher, apoiar e 

orientar a mulher em sua fase mais crítica do puerpério.  

Pensou-se em equipes de referência para a linha de cuidado materno-infantil, 

compostas por agentes comunitários de saúde (ACS), enfermeiro, técnico/auxiliar de 

enfermagem, ginecologista e pediatra (ou médico da família no caso das Unidades de Saúde 

da Família- USF) em cada unidade de saúde (aqui denominada de mini-equipe), para que 

como parte da rotina de trabalho, possam realizar estas visitas, após capacitação realizada 

pelos profissionais-referência do Programa “Mãe Santista”.  As visitas objetivam o suporte 

ativo para a mulher e para a família, voltado às questões práticas, como a pega correta do 

bebê, massagem das mamas, ordenha, doação do leite materno, entre outras, sendo 

individualizadas para cada situação. Sendo assim, é necessária a ampliação e reorganização 

do quadro profissional das unidades de saúde para a realização destas visitas.  

Assim que a mulher chegar à sua residência após alta hospitalar, o agente 

comunitário de saúde (ACS) responsável pelo seu acompanhamento comunicará a mini-

equipe e esta, em reunião, decidirá quem se responsabilizará por realizar as VDs. Para isso, 

será necessária a realização periódica (semanalmente) de reuniões desta mini-equipe, para 

que, juntamente com o assistente social e o psicólogo (pertencentes à Seção de Apoio 

Técnico à Saúde da Comunidade - SEATESC) referências daquela unidade, possam discutir 

os possíveis casos e fatores envolvidos. O profissional-referência deverá realizar a visita 

rotineiramente em horário pré-estabelecido conjuntamente com a puérpera e observar se há 

algum tipo de dificuldade apresentada durante o processo da amamentação. Este estará apto a 

solucionar prontamente seus problemas e dificuldades, a fim de que não torne a situação 

propícia à interrupção do aleitamento materno exclusivo antes dos seis meses. Trata-se se de 

uma ação com um período relativamente curto com cada dupla mãe-bebê, até que esta se 

sinta segura em manter o aleitamento sozinha e dar continuidade do acompanhamento na sua 

unidade de saúde. 



 
 

Estas VDs devem ocorrer rotineiramente, iniciando-se no máximo até o quinto dia 

após a chegada da mulher em sua casa e serem regulares, de acordo com a necessidade 

individual de cada uma. O que se observa é a presença de dificuldades principalmente 

durante as duas primeiras semanas de vida do bebê, período em que a mulher está se 

adaptando à nova rotina, e que podem ocorrer traumas mamilares, ingurgitamento, mastite 

entre outros.  

Ressalta-se novamente a importância do aumento do quadro técnico vigente; hoje, 

o que muitos gestores de unidades primárias de saúde referem é justamente a falta de 

recursos humanos para a realização destas visitas periódicas. É necessário também um olhar 

atento à qualidade destas, deixando de ser meramente passiva para tornar-se ativa em relação 

às dificuldades encontradas pela nutriz.  

Atualmente (outubro/2014), existe somente um nutricionista lotado na SEATESC. 

Este oferece apoio técnico ao Departamento de Atenção Básica- DEAB, atuando em seis 

unidades de saúde, e se responsabilizando pelos diferentes programas dentro da atenção 

primária. Pensou-se, a priori, no deslocamento deste profissional da atenção primária para 

compor a equipe “Mãe Santista”, para que, além de capacitar e participar de reuniões com as 

mini-equipes, realize as VDs conjuntamente com o profissional-referência do caso. Desta 

forma a abrangência de sua atuação seria maior e específica para esta atividade, garantindo a 

qualidade da atenção a este grupo. 

Para que a mãe consiga manter o aleitamento materno, principalmente o 

exclusivo, também há necessidade de ajuda de outras pessoas (sua rede social). Porém, 

existem aquelas que se encontram sozinhas, não possuem ninguém que possa ajudá-las com 

os cuidados da casa, de outros filhos e até mesmo do bebê. O “Projeto Quatro Folhas”, 

implantado em Sobral – CE tem justamente este propósito: garantir à mulher sem apoio 

familiar condições para exercer a maternidade. Este apoio é oferecido pela “mãe social”, uma 

pessoa da comunidade, selecionada, capacitada, e remunerada, que tem a função de atuar 

junto à gestante e nutriz sem apoio familiar, com risco social e clínico. Após a implantação 

do programa, aumentou a incidência de crianças amamentadas e diminuiu o número de óbitos 

infantis, reduzindo a taxa de mortalidade infantil da cidade (SOUSA et al, 2012). Assim, a 

mulher poderá dedicar-se por mais tempo ao bebê e a todos os cuidados que ele exige. Seria 

uma proposta interessante a ser implantada na cidade de Santos. Para a inclusão neste 

Programa, as nutrizes deverão passar por avaliação psicossocial com os profissionais da 



 
 

SEATESC (assistente social e psicólogo) referentes àquela unidade de saúde a qual a mulher 

é pertencente. 

Ações de educação permanente 

A Educação Permanente em Saúde é realizada a partir de vivências e reflexões 

sobre o processo de aprendizagem, levando em consideração os conhecimentos prévios da(s) 

pessoa(s). Baseia-se, portanto, em um processo significativo para os envolvidos e envolve a 

aprendizagem ativa a partir dos problemas que são vivenciados no cotidiano e para os quais 

os conteúdos devem ser motivadores e contribuir para a solução (BRASIL, 2005). 

A proposta é que, primeiramente, a equipe do Programa “Mãe Santista” seja 

envolvida em um processo de Educação Permanente, voltado para o aconselhamento prático 

em amamentação, em parceria com a equipe técnica pertencente ao Banco de Leite do 

Hospital Guilherme Álvaro, devido à expertise nesta área, para que possa ser multiplicadora 

das informações adquiridas.  

Espera-se com a execução da Educação Permanente que haja sensibilização destes 

profissionais e que estejam capacitados a levar as informações às mini-equipes das unidades 

de saúde, decidindo conjuntamente de que maneira estas podem adotar estratégias 

individualizadas que efetivamente contribuam para que as mulheres consigam ultrapassar as 

dificuldades vivenciadas durante o processo da amamentação. 

Estratégias a médio e longo prazos 

Ações de sensibilização 

Além destas estratégias de apoio efetivo, outras podem ser pensadas, com o 

intuito de sensibilizar a comunidade para o incentivo e o apoio para com as nutrizes. 

No Brasil, o Ministério da Saúde coordena a Semana Mundial de Aleitamento 

Materno (SMAM) desde 1999, que acontece durante a primeira semana de agosto (de 1 a 7). 

Na proposta AGOSTO DOURADO, pretende-se ampliar a ideia e estender as ações de 

sensibilização e educação sobre o aleitamento materno durante todo o mês de agosto.  

A escolha do nome visa relacionar a cor dourada ao ouro, considerado um metal 

valioso, assim como é o aleitamento materno. 



 
 

a. Identificação do mês e reforço do símbolo do projeto: Os funcionários das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e maternidades 

santistas usarão em sua roupa/jaleco/uniforme um laço dourado, marcando a 

comemoração do AGOSTO DOURADO, com o objetivo de reforçar a mensagem da 

campanha à população santista.  

b. Atividades de sensibilização:  

b.1. Sentimentos e Percepções: Com o objetivo de trabalhar as questões 

emocionais envolvidas no aleitamento materno, em cada UBS e USF serão afixados à entrada 

(mural das unidades), dois discos de papel pardo com cerca de 1,5 m de diâmetro, em tons 

diferentes (claro e escuro), representando duas mamas, juntamente com canetas 

esferográficas e a seguinte frase: “ESCREVA AQUI O SEU SENTIMENTO ENQUANTO 

AMAMENTA OU AMAMENTAVA”.  Esta é uma estratégia lúdica, por meio da qual, as 

percepções (positivas ou negativas) das mulheres em relação à amamentação podem ser 

reconhecidas e levadas para discussão durante as reuniões das mini-equipes das unidades de 

saúde, dando continuidade ao processo de educação permanente. 

b.2. Peito vs. “Outros”: Com o intuito de sensibilizar para a desvantagem do uso 

de bicos artificiais durante o processo de amamentação, em todas as lixeiras das unidades 

serão coladas fotos com dizeres/ frases sobre o tema. Os funcionários serão convidados a 

sugerir frases.  

b.3. “Hora do Mamaço”: Outro evento que já acontece em Santos e em outros 

lugares do país durante a Semana Mundial de Aleitamento Materno é a “Hora do Mamaço”. 

Esta é uma ação que reúne várias mães que amamentam em um determinado local público 

(em Santos, no Emissário Submarino)
1
 os seus bebês, promovendo a amamentação e 

valorizando os seus benefícios, além de quebrar o preconceito e a vergonha que ainda existe 

em relação à mulher que amamenta em local público. Porém, este evento parte de iniciativas 

privadas e não tem ajuda do poder público, ficando responsáveis por sua realização pessoas 

físicas que apóiam e defendem a amamentação. A inclusão da Prefeitura Municipal de Santos 

neste evento seria importante, desde a divulgação até a confecção de material educativo, 

fornecimento de lanche e água para as mães participantes, disponibilização de espaço para 

tira-dúvidas com profissionais da rede municipal e infraestrutura adequada.  

                                                             
1 Hora do Mamaço 2014: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-2edicao/videos/t/edicoes/v/hora-

do-mamaco-reune-mais-de-150-maes-em-santos-sp/3539043/  

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-2edicao/videos/t/edicoes/v/hora-do-mamaco-reune-mais-de-150-maes-em-santos-sp/3539043/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-2edicao/videos/t/edicoes/v/hora-do-mamaco-reune-mais-de-150-maes-em-santos-sp/3539043/


 
 

Resultados Esperados e Considerações 

Pretende-se com todas estas ações, primeiramente sensibilizar e capacitar os 

profissionais de saúde a atuarem ativamente nas dificuldades encontradas pela nutriz 

enquanto amamenta (ou deseja amamentar). Para que sejam viáveis, é importante a garantia 

do espaço para discussão de casos nas unidades de saúde, além do aumento do quadro 

técnico de funcionários.  

Ainda, a proposta objetiva garantir todo o suporte necessário para que a mãe 

consiga ter tempo para se dedicar aos cuidados do bebê, além de despertar na 

comunidade/população o interesse sobre os benefícios que a amamentação traz à saúde da 

criança, da mulher e de toda a sociedade.  

Hoje, ainda vemos que a indústria, com seu poder de persuasão, alcança elevada 

venda de fórmulas lácteas e bicos artificiais. Apesar de algumas ações que dificultam esta 

comercialização, ainda é grande o número de crianças que não se beneficiam somente da 

amamentação natural até os seis meses. No Brasil, há uma legislação específica para a 

proteção do aleitamento materno: a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de 1ª infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), e tem como 

finalidade assegurar que o uso de leite, papa infantil, chupetas e mamadeira não interfira 

negativamente na amamentação (BRASIL, 2001).  

Sendo assim, torna-se necessário o envolvimento de todos que acreditam na 

importância do aleitamento materno, realizando ações específicas pontuais e contínuas, a 

curto, médio e longo prazo, para que mudanças possam acontecer, e atingir a inversão deste 

quadro.   
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