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Introdução: O aleitamento materno constitui uma importante estratégia natural que favorece 

o binômio mãe-filho, é detentor de grande valor nutricional e imunobiológico para o recém-

nascido, além de favorecer a redução do sangramento pós-parto e dos índices de câncer de 

ovário e mama nas puérperas [1]. Apesar da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomendar a amamentação exclusiva até os seis meses de vida, é comum no Brasil, o 

desmame precoce para níveis superiores à 50% das lactantes, o que conduz ao crescimento de 

ações de incentivo à amamentação pelos serviços de saúde e órgãos públicos, com a 

finalidade de promover a saúde materno infantil [2,3]. É nesse contexto que se configura a 

importância da educação interprofissional em saúde como método utilizado pela Estratégia 

Saúde da Família (ESF) para que seus profissionais produzam coletivamente práticas de 

atenção à saúde, no qual a comunidade se reconheça como partícipe ativo das ações para 

estímulo à amamentação exclusiva, desde o inicio do pré-natal até após o puerpério [1,4]. 

Objetivos: Descrever as atividades de promoção em saúde, por meio da educação 

interprofissional, desenvolvidas pelos discentes do Programa PET-Saúde 

Interprofissionalidade, em conjunto com os profissionais da ESF Ilha do Combu com um 

grupo mulheres ribeirinhas, com ênfase na importância do aleitamento materno exclusivo. 

Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por discentes dos 

cursos de medicina, farmácia, enfermagem e odontologia da Universidade Federal do Pará 

que atuam de forma interprofissional em uma unidade de saúde ribeirinha, pertencente ao 

município de Belém, a ESF Ilha do Combu. Assim, petianos e preceptores planejaram e 

organizaram atividades no período alusivo à Semana Mundial de Amamentação, no mês de 

agosto, com ações de promoção da saúde e estímulo à amamentação exclusiva, para um grupo 

com 14 mulheres ribeirinhas, dentre nulíparas, gestantes, multigestas e puérperas. As 

mulheres da comunidade foram convidadas à participar da atividade durante as visitas 

domiciliares ou durante as consultas realizadas na unidade nas semanas que antecederam o 

evento. Para a ação, os alunos reuniram as mulheres na recepção da Unidade de Saúde ESF 

Ilha do Combu e se utilizaram de metodologias ativas, por meio da construção de um cubo 

mágico contendo oito faces, sendo cada um destes correspondentes a perguntas elaboradas 

abrangendo os principais mitos e verdades relacionados ao processo de amamentação, dentro 

do eixo de formação de cada discente envolvido na ação. Foram elaboradas perguntas 

relacionadas à alimentação da lactante durante o período de amamentação e se a mulher pode 

fazer algum tipo de dieta restritiva em prol de eliminar o excesso de peso adquirido com a 

gravidez; se há restrição medicamentosa ou se pode fazer uso de anticoncepcionais orais logo 

após o parto; quais as vantagens da amamentação; como o uso de mamadeira e chupeta 

precocemente influencia o desenvolvimento crânio-facial da criança. Além desses tópicos, foi 
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abordada uma temática mais subjetiva, que gerou muita discussão e interação, por meio de 

troca de relatos e experiências entre as gestantes e puérperas, que foi a abordagem sobre as 

dificuldades que as mulheres possam vir a sofrer nesse período, uma temática pouco retratada 

no espaço midiático as quais elas estão expostas. Durante a ação, as perguntas foram 

colocadas em uma caixa e as mulheres se voluntariavam em tirar uma pergunta e responder de 

acordo com os seus conhecimentos, de maneira a proporcionar um diálogo e troca de saberes. 

Sempre que necessário, os petianos complementavam a resposta, transmitindo mais 

conhecimentos e esclarecendo dúvidas. Após a realização dessa atividade, as mulheres foram 

conduzidas a um barco e, respeitando suas condições culturais de moradia à beira do rio, foi 

realizado um passeio pelas margens do Rio Guamá, com café da manhã e distribuição de 

brindes confeccionados pelos próprios discentes e trabalhadores da unidade. Durante este 

passeio, outras palestras e orientações foram executadas, como demonstrado o passo-a-passo 

para amamentação utilizando-se de um modelo boneca; a importância do aleitamento materno 

exclusivo até os 6 primeiros meses para o bebê e para a mulher; e a importância do cuidado 

com a higiene bucal da mãe antes, durante e após a gravidez. Resultados: Orientar e 

estimular a amamentação exclusiva constitui-se como recomendação do Ministério da Saúde e 

uma das principais ações a serem realizadas no âmbito da Atenção Primária à Saúde [1]. Nas 

ações desenvolvidas, observou-se a importância das atividades para aquelas mulheres que se 

mostraram muito participativas e interessadas em conhecer mais sobre o tema, para 

possibilitar o crescimento saudável de suas crianças. Destaca-se que todas as participantes 

responderam as perguntas de forma satisfatória mostrando considerado grau de conhecimento 

acerca do aleitamento materno exclusivo, apesar de algumas não saberem explicitar as razões 

dessa importância. Ademais, houve relevante troca de saberes entre alunos e as ribeirinhas e o 

compartilhamento de experiências peculiares entre as mulheres. Evidenciou-se ainda que, as 

ações planejadas de forma coletiva com abordagem interprofissional, permitiram a construção 

de processos de cuidado entre várias profissões, para aprender com os outros e sobre os 

outros, ampliando as possibilidades de um cuidado integral, superando o isolamento e 

fragmentação profissional e disciplinar [4]. Desta forma, foi oportuno desenvolver ações 

voltadas para o incentivo ao aleitamento materno, visto que, além de fortalecer o vinculo entre 

mãe e filho, tal atividade permitiu aproximar os profissionais e os alunos com a comunidade, 

bem como, estimular a aprendizagem familiar e o empoderamento do conhecimento para 

amamentar. Conclusão: A experiência proporcionada na ESF Ilha do Combu conduzida pelo 

trabalho de educação interprofissional em saúde, realizada pelos petianos em parceria com os 

profissionais da ESF, demonstrou pleno êxito, corroborando a importância de ações desta 

natureza para o empoderamento do conhecimento e cuidado integral de gestantes, parturientes 

e puérperas. A equipe de saúde da família na atenção primária exerce um papel fundamental 

frente ao suporte de incentivo ao aleitamento materno, já que seu vinculo é estabelecido 

precocemente desde a assistência pré-natal, cabendo a ela, por meio de um olhar sensível, 

identificar a presença de tabus presentes nessa fase, para que se possa atuar minimizando os 

conflitos entre os saberes científicos e populares, dando suporte a estas pacientes, sempre 

respeitando suas peculiaridades, sobretudo culturais e sociais. Assim, a vivência dessa 

experiência indica que a prática de atividades educativas em saúde pautada na 

interprofissionalidade torna-se um instrumento eficaz de transformação social para muito 

além da temática do aleitamento materno, pois revitalizam e fortalecem o cuidado à saúde na 

atenção primária. 
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