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Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza desde 2002 o aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses de idade e complementado até os dois anos ou mais.1 

Alguns benefícios para o recém-nascido incluem, proteção contra infecções gastrointestinais, 

respiratórios e desnutrição e para a mãe, reduz a incidência de câncer de mama, cânceres 

ovarianos, diabetes e fraturas ósseas por osteoporose, proporciona involução uterina mais 

rápida e amplia os intervalos intergestacionais.2 Além disso, o leite materno é um alimento 

ideal, completo, isento de contaminação, adaptado ao metabolismo da criança e proporciona o 

fortalecimento do vínculo mãe-filho.3 O desmame precoce está relacionado a crença quanto 

ao leite fraco ou insuficiente para o bebê, retorno ao trabalho, má interpretação do choro e 

inexperiência ou insegurança da mãe.2 As orientações sobre aleitamento materno requerem 

uma abordagem particularizada sobre as mulheres primíparas, pois estas necessitam de 

informações sobre o processo da amamentação, uma vez que os diferentes sentimentos 

experimentados ao longo da gestação podem interferir no desafio de amamentar de maneira 

exclusiva o recém-nascido.4 Nesse contexto, durante o acompanhamento do pré-natal, quer 

seja em grupo, quer seja no atendimento individual, é importante dialogar com as mulheres, 

abordando os seguintes aspectos: planos da gestante com relação à alimentação da criança, 

assim como experiências prévias, mitos, suas crenças, medos, preocupações e fantasias 

relacionados com o aleitamento materno, importância do aleitamento materno, vantagens e 

desvantagens do uso de leite não humano, importância da amamentação logo após o parto e 

da técnica adequada na prevenção de complicações relacionadas à lactação, possíveis 

dificuldades na amamentação e meios de preveni-las e comportamento normal do recém-

nascido.5 Objetivos: Relatar uma ação educativa sobre aleitamento materno para um grupo 

de gestantes de uma Estratégia de Saúde da Família (ESF). Descrição da Experiência: 

Refere-se a um relato de experiência de uma ação educativa sobre aleitamento materno 

realizado com um grupo de gestantes de uma ESF localizada em Ananindeua-PA, no dia 11 

de Outubro de 2019 por acadêmicos de enfermagem, supervisionados pela a enfermeira da 

ESF. O grupo de gestantes era composto por 9 pessoas, sendo que 4 delas eram primíparas, 

além dessas estavam presentes dois cônjuges como acompanhantes. Para a realização da ação 

utilizou-se três jogos educativos os quais incluem: caça-palavras sobre os componentes do 

leite materno, “jogo da atenção” o qual continha a boa e má pega e as fases de transição do 

leite e “verdadeiro ou falso” onde esclareceu alguns mitos e verdades acerca da amamentação. 

Inicialmente, os acadêmicos abordaram, resumidamente a respeito das vantagens do AME 

tanto para o bebê, puérpera e o binômio mãe-bebê. Em seguida, realizou-se o jogo do 

verdadeiro ou falso, para a realização desse foi utilizado 13 afirmações, dispostas a seguir: o 

leite materno não mata a sede do bebê; algumas mães produzem leite fraco; se a mãe não 

estiver produzindo muito leite, pode deixar outra mãe amamentar o seu filho; mamadeira e 
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chupeta interferem no aleitamento; estresse e nervosismo podem atrapalhar a produção do 

leite; a compressa de água quente ajuda no manejo do leite empedrado; a doação pode 

interferir na amamentação; a alimentação da mãe reflete no leite; a criança deve mamar a cada 

duas ou três horas; a amamentação ajuda a emagrecer; amamentar deixa os seios flácidos e é 

preciso passar hidratantes ou pomadas para proteger o mamilo. Conforme as gestantes 

respondiam as afirmações, os acadêmicos e a enfermeira esclareciam as dúvidas expostas. 

Logo após, usou-se o caça-palavras, os componentes do leite materno dispostos foram: 

carboidratos, proteínas, cálcio, sódio, vitaminas, gorduras, água e ferro. O grupo encontrou as 

palavras em conjunto. Posteriormente, três gestantes participaram do jogo da atenção 

auxiliadas pelas demais, iniciou-se com a figura da má pega e em seguida fez-se a 

comparação com a boa pega, detalhando-as. Seguidamente, utilizou-se as figuras do leite 

colostro e maduro, logo após compara-as a figura do leite de transição e explicou-se a 

importância de cada um e seus componentes. Resultados: As gestantes mostram-se bastante 

participativas e expressaram suas dúvidas a respeito do aleitamento materno. Percebeu-se 

durante a realização do jogo verdadeiro ou falso, que alguns costumes em relação a 

amamentação ainda não foram desmitificados e esses oferecem risco ao desenvolvimento e 

crescimento do bebê. Ademais, um dos acompanhantes manifestou uma dúvida em relação a 

manutenção de relações sexuais durante a gestação, essa dúvida foi esclarecida pela 

enfermeira presente. Notou-se que a utilização dos jogos educativos facilitou o aprendizado e 

incentivou a participação e envolvimento das gestantes. Conclusão: A ação educativa em 

saúde realizada com o grupo de gestantes possibilitou o esclarecimento de dúvidas, a troca de 

saberes, momento de descontração e principalmente, aprendizado sobre a importância do 

aleitamento materno para o binômio mãe-filho, técnica correta de amamentação, diferenças 

entre as fases do leite e os componentes materno. Ações como essa possibilitam maiores 

chances de adesão ao aleitamento materno exclusivo. Aos acadêmicos viabilizou novos 

métodos que possibilitaram o repasse de informações e o aprendizado. 
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