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1. INTRODUÇÃO 
 

O estudo Desafios da Saúde do Trabalhador na Atenção Básica em Santos apontou a 

necessidade do CEREST Santos realizar apoio matricial na Atenção Básica, de acordo com as 

demandas e a realidade do território, através da cogestão de trabalhadores e da população 

adscrita, para a efetivação de ações em Saúde do Trabalhador, de forma universal e integral, e 

principalmente aos indivíduos mais vulneráveis. 

No decorrer da preparação e durante as oficinas da pesquisa, os profissionais da Atenção 

Básica trouxeram questões relacionadas a dificuldade dos usuários-trabalhadores garantir o 

cuidado a saúde decorrente das condições de trabalho, dentre estas foi abordado a interrupção 

do aleitamento materno precocemente devido a necessidade da mulher  retornar ao mercado de 

trabalho, que por vezes não possibilita a ordenha do leite devido ausência de condições 

higiênicas e local específico no ambiente de trabalho e/ ou até o mesmo o direito a pausa para 

a amamentação, mesmo com a existência de políticas públicas e leis que apoiam, protegem e 

incentivam o aleitamento materno por mulheres trabalhadoras.Sendo assim, manifestado a 

necessidade de apoio e trabalho conjunto com o CEREST por uma das unidades básicas 

selecionadas, durante a pesquisa, dada a sua relevância para a promoção do cuidado às usuárias-

trabalhadoras e incentivo à manutenção do aleitamento materno. 

O desmame precoce pode ser prejudicial à saúde do lactente, com estado nutricional 

inadequado e o aparecimento de doenças infecciosas, tais como diarréia e infecções 

respiratórias, e tem expressiva relevância na taxa de mortalidade infantil. Há reflexos também 

na saúde da mulher, como o aumento da incidência de câncer de mama; repercussões nas 

relações psicossoaciais entre mãe e filho, além dos benefícios para toda a sociedade. 

A Educação Permanente em Saúde é um processo de aprendizagem realizado a partir de 

vivências e reflexões dos envolvidos e seus conhecimentos prévios, a partir dos problemas 

vivenciados no cotidiano e para os quais os conteúdos devem ser motivadores e contribuir para 

a solução (BRASIL, 2005). 

A proposta é que a equipe do CEREST Santos seja envolvida em um processo de 

Educação Permanente, voltado para uma intervenção de aconselhamento prático em 
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amamentação a mulher trabalhadora, em parceria com a Atenção Básica, provocando a 

sensibilização destes profissionais para o apoio da mulher durante a amamentação nas 

diferentes situações de trabalho. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010, p.13): 

 
[...] o apoio matricial apresenta as dimensões de suporte: assistencial e técnico-
pedagógico.  A dimensão assistencial é aquela que vai produzir ação clínica direta com 
os usuários, e a ação técnico-pedagógica vai produzir ação de apoio educativo com e 
para a equipe.  Essas duas dimensões podem e devem se misturar nos diversos 
momentos 
 

Machado e Lara (2019) apontam a necessidade de apoio matricial aos profissionais da 

Atenção Básica, para aprimorar o conhecimento, auxiliar no planejamento de ações que visem 

a promoção e o incentivo ao aleitamento materno através, uma vez que o trabalho materno fora 

do lar por implica na separação física entre mãe e filho,  e conferindo um importante obstáculo 

para a manutenção da amamentação,  a depender  de variáveis como: tipo de ocupação da mãe, 

da carga horária de trabalho, das leis e relações trabalhistas, do suporte da família, da 

comunidade e do ambiente de trabalho e,  principalmente,   das orientações  dos  profissionais  

de  saúde. 

O matriciamento proposto, entre a equipe do CEREST e da Atenção Básica, visa 

construir de forma compartilhada estratégias coletivas e individuais, tais como as ações de 

educação em saúde as usuárias-trabalhadoras e empregadores, bem como intervenções nos 

ambientes de trabalho, através de ações de vigilância em saúde do trabalhador para incentivar 

o processo da amamentação, a refletir no processo saúde-doença. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Desenvolver ações de vigilância e assistência de incentivo para o aleitamento materno 

voltado a mulher trabalhadora, através de apoio matricial do CEREST com a Atenção Básica. 

 

3. DESCRIÇÃO  
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Trata-se de uma proposta de apoio matricial em saúde do trabalhador pela equipe dos 

profissionais da Seção de Vigilância e Referência em Saúde do Trabalhador (SEVREST) aos 

profissionais que acompanham o aleitamento materno nas unidades básicas de saúde do 

município de Santos. Esta proposta visa integrar e articular o CEREST com a Atenção Básica, 

para incentivar e diminuir o desmame precoce dos lactentes de mulheres trabalhadoras em 

decorrência do trabalho, de modo a refletir no processo saúde-doença do binômio mãe-filho. 

 Essa proposta está dividida nas seguintes fases: 

x Fase 1: Reunião com a equipe técnica do CEREST e com a Atenção Básica para a 

devolutiva da pesquisa, através de narrativas construídas com os Discursos do Sujeito 

Coletivo. 

x Fase 2: Identificação de profissionais do CEREST para desenvolver o papel de 

apoiadores e a aproximação/ articulação com as equipes do Núcleo de Apoio a Saúde 

da Família e das unidades tradicionais da Atenção Básica. 

x Fase 3: diagnóstico situacional das lactantes nos territórios e suas atividades econômicas 

para a discussão conjunta e análise, com relação aos fatores que dificultam e/ou 

facilitam a garantia do aleitamento materno pelas mulheres trabalhadoras;   

x Fase 4: desenvolvimento de ações de educação em saúde nos grupos de aleitamento 

materno e nos ambientes de trabalho; e intervenções de vigilância. 

  A primeira fase tem como foco realizar a devolutiva da pesquisa e realizar a cogestão 

das ações de saúde nas equipes de forma conjunta, valorizando e evidenciando a importância 

do envolvimento dos profissionais da saúde. 

Na segunda fase propõe-se eleger um apoiador da SEVREST para cada região do 

município (Zona da Orla-Intermediária, Região Central Histórica, Morros e Zona Noroeste) 

com a finalidade de articular com os as unidades de saúde da Atenção Básica e do Núcleo de 

Apoio a  Saúde da Família, estabelecendo um cronograma de encontros, semanal. 

A terceira fase consiste no apoiador da SEVREST levantar conjuntamente com os 

profissionais da Atenção Básica o diagnóstico situacional do aleitamento materno por mulheres 

trabalhadoras no território, e fazer a correlação através da análise da respectiva situação no 

mercado de trabalho e as condições que provocam o desmame precoce do lactente e suas 

implicações, compartilhando e ampliando o conhecimento pela equipe da Atenção Básica e do 
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CEREST da determinação do trabalho no processo saúde-doença no binômio mãe-filho. 

Na quarta fase a realização de encontros com fins educativos nos grupos de aleitamento 

materno na unidade de saúde, ações intersetoriais (conselho local de saúde, sindicatos, 

Programa Mãe Santista), além de fiscalizações e intervenções em ambientes de trabalho, com 

base nas discussões e análise da segunda e terceira fase, para incentivar e garantir o aleitamento 

materno como direito da lactante e do lactente. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS  

 
O matriciamento em saúde do trabalhador na Atenção Básica com vistas ao incentivo 

do aleitamento materno pela mulher trabalhadora pode ser um modelo inicial de apoio e 

vinculação do CEREST nos territórios e de mudança das práticas com vistas ao trabalho em 

rede e da cogestão com os trabalhadores e população, podendo desencadear outras ações em 

saúde do trabalhador conjuntamente com a Atenção Básica, de acordo com as necessidades 

levantadas pelo território.  
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