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IntroduIntroduççãoão
Essa Essa éé a experiência de um grupo multiprofissional da a experiência de um grupo multiprofissional da 
Secretaria de SaSecretaria de Saúúde de Americana, São Paulo, para o de de Americana, São Paulo, para o 
estabelecimento do 10estabelecimento do 10ºº passo da IHAC. passo da IHAC. 
””Encaminhar Encaminhar ààs mães, por ocasião da alta hospitalar, s mães, por ocasião da alta hospitalar, 

para grupos de apoio ao aleitamento materno na para grupos de apoio ao aleitamento materno na 
comunidade ou em servicomunidade ou em serviçços de saos de saúúde.de.””

Essa aEssa açção de promoão de promoçção e prevenão e prevençção em saão em saúúde iniciou o de iniciou o 
atendimento junto atendimento junto àà populapopulaçção em agosto de 2009.ão em agosto de 2009.

Amamentar demanda apoio de uma rede social, onde Amamentar demanda apoio de uma rede social, onde 
diferentes profissões e profissionais se encontram com o diferentes profissões e profissionais se encontram com o 
objetivo de sustentar a escolha destas mulheres para a objetivo de sustentar a escolha destas mulheres para a 
prpráática tica tranquilatranquila e segura de nutrir seus filhos com o e segura de nutrir seus filhos com o 
melhor alimento. melhor alimento. 
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ContextoContexto
O municO municíípio de Americana situapio de Americana situa--se na região se na região 
leste do estado de São Paulo, distante 129 km leste do estado de São Paulo, distante 129 km 
da capital. Com um territda capital. Com um territóório de 134 kmrio de 134 km²², teve , teve 
em 2008 uma populaem 2008 uma populaçção estimada de 203.283 ão estimada de 203.283 
habitantes.habitantes.

O SUS municipal O SUS municipal éé integrado por 21 unidades de integrado por 21 unidades de 
atenatençção primão primáária ria àà sasaúúde, sendo 7 de PSF e 14 de, sendo 7 de PSF e 14 
Unidades BUnidades Báásicas de Sasicas de Saúúde (UBS). Tambde (UBS). Tambéém m 
integram a rede assistencial 1 prontointegram a rede assistencial 1 pronto--socorro, 4 socorro, 4 
serviserviçços de prontoos de pronto--atendimento, 1 hospital atendimento, 1 hospital 
geral, 1 hospital infantil e 1 ngeral, 1 hospital infantil e 1 núúcleo de cleo de 
especialidades. especialidades. 
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Em 2008, 2581 crianEm 2008, 2581 criançças nasceram na cidade, as nasceram na cidade, 
sendo que 1229 partos (47,6%) ocorreram no sendo que 1229 partos (47,6%) ocorreram no 
Hospital Municipal Hospital Municipal ““Dr. Waldemar TebaldiDr. Waldemar Tebaldi””, , úúnico nico 
hospital geral de mhospital geral de méédio porte do municdio porte do municíípio pio 
conveniado ao SUS. Este serviconveniado ao SUS. Este serviçço atende em mo atende em méédia dia 
100 partos por mês.100 partos por mês.

As unidades de atenAs unidades de atençção primão primáária ria àà sasaúúde prestam de prestam 
assistência prassistência préé--natal a cerca de 100 gestantes por natal a cerca de 100 gestantes por 
mês, atravmês, atravéés de seis consultas realizadas antes do s de seis consultas realizadas antes do 
parto e, necessariamente, mais um atendimento parto e, necessariamente, mais um atendimento 
no pno póóss--parto. parto. 
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Início

2001: três enfermeiras e duas fonoaudiólogas 
se reuniram para elaborar um projeto de 
prevenção em saúde às gestantes. 
Inicialmente, esse projeto contemplava seis 
UBS.

O Grupo de Gestante é reunido 
mensalmente, e os participantes (a gestante 
com acompanhante) são convidados para  
quatro encontros, sendo que o último deles é
uma visita monitorada às dependências do 
Hospital Municipal. As enfermeiras das 
unidades de saúde coordenam os grupos.
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09/2008: “Curso de Formação em Manejo Clínico 
da Lactação”, ministrado pela IBFAN. As 
profissionais de fonoaudiologia sugeriram 
implantar um grupo de apoio à amamentação, 
complementando a ação do Grupo de Gestante, 
pois acompanhariam a efetividade do trabalho e 
o desenvolvimento da criança.

10/2008:  as fonoaudiólogas entraram em 
contato com as enfermeiras e propuseram a 
elaboração de um protocolo para essa ação de 
apoio. Uma das enfermeiras propôs convidar 
uma odontopediatra e uma nutricionista, as 
quais também haviam manifestado interesse 
nessa ação.
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Na primeira reunião, estabeleceram os tNa primeira reunião, estabeleceram os tóópicos picos 
que deveriam constar nessa aque deveriam constar nessa açção e as ão e as 
adequaadequaçções necessões necessáárias para o grupo de rias para o grupo de 
gestante. gestante. 
11/2008: protocolos definidos, as profissionais 11/2008: protocolos definidos, as profissionais 
conversaram com as enfermeiras responsconversaram com as enfermeiras responsááveis veis 
pela maternidade e alojamento conjunto do pela maternidade e alojamento conjunto do 
Hospital Municipal, sobre o possHospital Municipal, sobre o possíível vel 
agendamento das parturientes, na alta da agendamento das parturientes, na alta da 
maternidade, para esse grupo de apoio.maternidade, para esse grupo de apoio.
02/2009: determina02/2009: determinaçção de  local para a ão de  local para a 
execuexecuçção do projeto, os materiais necessão do projeto, os materiais necessáários e rios e 
a possibilidade de existência de verbas para a possibilidade de existência de verbas para 
essa aessa açção.ão.
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03/2009: uma psic03/2009: uma psicóóloga foi integrada loga foi integrada àà equipe; equipe; 
as enfermeiras realizaram uma reunião com toda as enfermeiras realizaram uma reunião com toda 
a equipe de enfermagem das UBS/PSF para a equipe de enfermagem das UBS/PSF para 
apresentar a mudanapresentar a mudançça no protocolo do grupo de a no protocolo do grupo de 
gestantes.gestantes.

04/2009: a dentista elaborou o protocolo de 04/2009: a dentista elaborou o protocolo de 
odontologia intraodontologia intra--uterina e este foi incluuterina e este foi incluíído na do na 
proposta do grupo de gestante; este projeto foi proposta do grupo de gestante; este projeto foi 
apresentado apresentado àà diretora de Atendiretora de Atençção Bão Báásica e sica e 
depois apresentado a todos os coordenadores depois apresentado a todos os coordenadores 
das das ááreas correlatas da secretaria. reas correlatas da secretaria. 
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Essa aEssa açção de promoão de promoçção e prevenão e prevençção em ão em 
sasaúúde iniciou o atendimento junto de iniciou o atendimento junto àà
populapopulaçção no dia 20/08/2009, e atão no dia 20/08/2009, e atéé MAIO MAIO 
de 2010 foram agendados 889 binômios de 2010 foram agendados 889 binômios 
mãesmães--bebês na alta hospitalar.bebês na alta hospitalar.

Destas, 596 compareceram ao grupo Destas, 596 compareceram ao grupo 
““Mama NenêMama Nenê””, quando os bebês tem, em , quando os bebês tem, em 
mméédia, sete dias de vida. Destes, 498 dia, sete dias de vida. Destes, 498 
estavam em AME (83,56%), 15,22% em estavam em AME (83,56%), 15,22% em 
amamentaamamentaçção complementada.                          ão complementada.                          
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Durante a roda de conversa, são esclarecidas as Durante a roda de conversa, são esclarecidas as 
ddúúvidas sobre a amamentavidas sobre a amamentaçção, posião, posiçções para o ões para o 
aleitamento materno, cuidados com o bebê, caleitamento materno, cuidados com o bebê, cóólicas licas 
e refluxo, diferene refluxo, diferençça entre o leite materno e as a entre o leite materno e as 
ffóórmulas modificadas, alimentarmulas modificadas, alimentaçção da nutriz.ão da nutriz.
São realizados procedimentos de curativo de coto São realizados procedimentos de curativo de coto 
umbilical e higiene oral do bebê; e avaliaumbilical e higiene oral do bebê; e avaliaçção da ão da 
mamada, quando solicitado pela nutriz.mamada, quando solicitado pela nutriz.
As nutrizes usuAs nutrizes usuáárias do SUS saem dessa consulta rias do SUS saem dessa consulta 
agendadas com: ginecologista (pagendadas com: ginecologista (póóss--parto), pediatra parto), pediatra 
e com um encaminhamento para avaliae com um encaminhamento para avaliaçção ão 
odontolodontolóógica de pgica de póóss--parto. As de rede parto. As de rede 
conveniada/particular são orientadas a respeito da conveniada/particular são orientadas a respeito da 
importância dessas consultas.importância dessas consultas.
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Esses binômios estão sendo acompanhados 
mensalmente por busca telefônica, durante 6 
meses, para saber se permanecem em AME ou 
não, e se possuem alguma dúvida. 

Essa abordagem tem apresentado algumas 
dificuldades, como por exemplo, número de 
telefone inexistente, incorreto e chamada não 
atendida. 

23/6/201023/6/2010 mamanenepma@hotmail.commamanenepma@hotmail.com 1818



AtAtéé o final de maio/2010, 196 nutrizes o final de maio/2010, 196 nutrizes 
completaram seis meses da consulta no grupo completaram seis meses da consulta no grupo 
““Mama NenêMama Nenê””. . 
Destas, atDestas, atéé o 4o 4ºº mês, 35% permaneciam em mês, 35% permaneciam em 
AME, 27% em AM complementado e 2% haviam AME, 27% em AM complementado e 2% haviam 
desmamado. Em desmame anterior ao 4desmamado. Em desmame anterior ao 4ºº mês mês 
ou sem contato telefônico, em torno de 35%.ou sem contato telefônico, em torno de 35%.
Ao completarem 6 meses dessa participaAo completarem 6 meses dessa participaçção, ão, 
11% permaneciam em AME, 40% em AM 11% permaneciam em AME, 40% em AM 
complementado e 6% haviam desmamado. Em complementado e 6% haviam desmamado. Em 
desmame anterior ao 6desmame anterior ao 6ºº mês ou sem contato mês ou sem contato 
telefônico, em torno de 44%.telefônico, em torno de 44%.
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A taxa de referência em 2008, para o AME em A taxa de referência em 2008, para o AME em 
criancriançças menores de 6 meses, estava em torno as menores de 6 meses, estava em torno 
de 34%, de um total de 476 mães entrevistadas.de 34%, de um total de 476 mães entrevistadas.
(Dados referidos em (Dados referidos em www.redeblh.icict.fiocruz.br/pesqamwww.redeblh.icict.fiocruz.br/pesqam))

Ao completarmos um ano da aAo completarmos um ano da açção do grupo ão do grupo 
““Mama NenêMama Nenê””, poderemos estabelecer um , poderemos estabelecer um ííndice ndice 
mais completo do Aleitamento Materno em mais completo do Aleitamento Materno em 
nosso municnosso municíípio. E definir estratpio. E definir estratéégias mais gias mais 
eficazes para ampliar o tempo de AM.eficazes para ampliar o tempo de AM.
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ConsideraConsideraçções Finaisões Finais
SerSeráá necessnecessáário pensar numa estratrio pensar numa estratéégia alternativa gia alternativa 
e/ou complementar e/ou complementar àà essa abordagem via telefone, essa abordagem via telefone, 
com o intuito de driblar a dificuldade de contato.com o intuito de driblar a dificuldade de contato.

ÉÉ de suma importância, esse acompanhamento do de suma importância, esse acompanhamento do 
binômio mãebinômio mãe--bebê, para o incentivo e apoio da bebê, para o incentivo e apoio da 
opopçção da mãe em continuar amamentando, mesmo ão da mãe em continuar amamentando, mesmo 
quando retornar ao trabalho.quando retornar ao trabalho.

A partir de junho/2010, ampliaremos nossa aA partir de junho/2010, ampliaremos nossa açção ão 
com o com o ““Mama Nenê na CrecheMama Nenê na Creche””. Uma parceria entre . Uma parceria entre 
as secretarias de Saas secretarias de Saúúde e Educade e Educaçção, para incentivar ão, para incentivar 
e apoiar o AM, mesmo quando os bebês ingressam e apoiar o AM, mesmo quando os bebês ingressam 
na unidade escolar.na unidade escolar.
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Obrigada!Obrigada!
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