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Introdução: O aleitamento materno é um meio natural de intervenção sensível, econômica e 

eficaz na redução de taxas de morbimortalidade infantil1. Segundo Figueiredo2, A 

amamentação deve ser iniciada ainda na primeira hora após o nascimento, e pode inclusive, 

ajudar a reduzir o componente neonatal da mortalidade infantil cerca de 40% das mortes de 

crianças de até 12 meses e poderiam ser evitadas, se o aleitamento materno exclusivo até os 

sexto mês e complementado até os dois anos, fossem praticados. Observa-se através dos 

séculos a existência de questionamentos quanto à forma correta da alimentação do bebê, 

pautados em concepções que tangem o biológico e os determinantes socioculturais. Verifica-

se que diversos mitos e crenças que norteiam a lactação geram na nutriz alguns sentimentos 

como o de culpa, ansiedade e o de confiança quanto sua capacidade de produção láctea. 

Muitas nutrizes se sentem incapazes de amamentar ou acham a prática muito desafiadora, 

ocasionando o desmame precoce3. Dessa forma, o incentivo a amamentação por diversos 

meios, instituições e programas, é válida. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da 

Saúde recomendam que as nutrizes promovam o aleitamento exclusivo até o 6 mês de vida do 

bebê, visto que o leite possui todos os nutrientes necessários para os lactentes, sendo o 

alimento ideal para os mesmos4. O leite materno é constituído por água, gordura e 

micronutrientes responsáveis por promover saúde, além de fortalecer o vinculo mãe e filho, 

todavia é importante salientar que nenhum outro alimento se compara as propriedades 

fisiológicas e nutricionais do leite materno5. Dito isto, a educação nutricional é um campo da 

nutrição que orienta seus recursos em direção à aprendizagem, adequação e aceitação de 

hábitos alimentares saudáveis, voltadas para amamentação visa promover ações educativas, 

possíveis de serem realizadas de maneira rápida e eficiente com todos os públicos, de forma 

que todos conseguem ter um bom entendimento e participação. Objetivos: Este trabalho tem 

como objetivo relatar a experiência vivida na Praça do Horto no dia do Mamaço em Belém do 

Pará, com a realização de atividades lúdicas voltadas para as mães de maneira a esclarecer 

possíveis dúvidas sobre a amamentação. Descrição da Experiência: Entre os dias 01 e 07 de 

agosto, acontece à Semana Mundial de Aleitamento Materno, onde as ações de promoção, 

proteção e apoio a amamentação são intensificadas, com intuito de integrar a questão 

identitária da mulher-mãe e seu direito de amamentar. A “Hora do Mamaço” é um movimento 

criado em prol do aleitamento materno e em defesa dos direitos dos bebês a uma saúde e 

alimentação adequada. Em Belém, o evento é organizado pela Secretária de Estado de Saúde 

Pública (SESPA) com apoio do Banco de Leite Humano (BLH) da Santa Casa de 

Misericórdia do Pará, Corpo de Bombeiros, Unidades básicas de Saúde (UBS), instituição de 

ensino superior (IES) e inclui uma programação especial com bandas, ações educativas, café 

da manhã, roda de conversa e a amamentação pública. A ação educativa ocorreu na Praça do 

Horto, o público era composto de gestantes, nutrizes, familiares e apoiadores que foram 

convidados através de diversos meios de comunicação, folder, redes sociais e convites em 

faculdades de ensino superior da região. A dinâmica consistiu na produção de uma caixa 

surpresa, os materiais necessários para a atividade foi uma caixa de papelão revestida de 
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E.V.A. e decorada de forma temática. Dentro da caixa foram colocadas 14 imagens 

relacionadas ao aleitamento como pega correta, colostro, leite anterior, leite posterior, 

ordenha, armazenamento entre outras. Os participantes foram instruídos pelos alunos a se 

dividirem em grupos de três assim, para dar início a dinâmica cada grupo foi convidado a 

retirar uma imagem de dentro da caixa. Após a retirada das imagens foram feitas perguntas 

que envolviam as respectivas imagens, por exemplo: “O que é o colostro? Você sabe seus 

benefícios para o bebê?”, “O que você sabe sobre ordenha?”, “Você sabe como ordenhar, 

armazenar e descongelar o leite materno?”, “Você oferece chupetas e mamadeiras para o 

bebê?”, “Utiliza fórmulas infantis como complementação da alimentação ou como principal 

alimento?”, “Você sabe o que é o leite maduro e o de transição?”, “Você conhece as técnicas 

de massagem no seio para evitar possíveis casos de mastite e fissuras?”, “Você acha que 

existe leite fraco?”, entre outras. A partir destes questionamentos foram sanadas as dúvidas 

presentes e foi incentivado o relato pelos participantes sobre as suas experiências. 

Resultados: Durante a ação os participantes mostraram-se atentos e participativos, houve um 

retorno positivo quando indagados a cerca dos seus conhecimentos sobre os assuntos 

relacionados à imagem que foi retirada da caixa. As dúvidas mais presentes eram relacionadas 

ao uso de chupeta, mamadeira, cólicas no bebê e sobre a ordenha. Durante a dinâmica todas as 

dúvidas foram esclarecidas de forma lúdica, prática e acessível. Conclusão: Diante do 

exposto, percebeu-se a importância da dinâmica criada para sanar algumas dúvidas comuns 

presentes durante a gravidez e durante a fase de amamentação. Houve uma troca de 

experiências e conhecimentos, permitindo o desenvolvimento de um olhar profundo e 

diversificado para o incentivo à prática do aleitamento materno, o que favorece a formação 

profissional de forma a adquirir experiências, proporcionando um pensamento crítico-

reflexivo e aprimorando os conhecimentos teóricos sobre o tema. Além disso, a dinâmica teve 

como proposta oferecer as participantes informações sobre o aleitamento e o incentivo do 

mesmo, de forma proveitosa e acolhedora, oferecendo mais confiança e segurança para as 

mães poderem desenvolver com tranquilidade a amamentação. 
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