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Introdução: O aleitamento materno (AM) consiste no contato direto entre a mãe e o bebê 

para o exercício da amamentação (AMA) e configura-se como um fator importante para o 

desenvolvimento saudável do lactente¹. Organização Mundial da Saúde recomenda a 

amamentação exclusiva por aproximadamente seis meses, uma vez que o leite materno 

promove benefícios nutricionais, imunológicos e emocionais tanto para a mãe quanto para o 

bebê². Dessa forma, a AMA tem sido relacionada à prevenção de doenças e benéfica ao 

desenvolvimento de forma geral do bebê¹. Por outro lado, verifica-se que muitas mães não 

possuem conhecimento da técnica correta de AM, assim, prejudica a execução da técnica e o 

entendimento de quais são os reais benefícios desse ato para ambos³. Por conta disso, a 

educação pré-natal, realizada por meio dos profissionais de saúde, é extremamente 

fundamental para assegurar a efetividade do AM, de modo que todos os elementos benéficos 

de tal ato sejam contemplados integralmente³. Objetivos: Relatar a experiência de uma ação 

educativa sobre a importância da AMA para usuárias em uma Unidade de Saúde em Belém-

PA Descrição da Experiência: A experiência aconteceu no ano de 2019, durante a campanha 

do “Agosto Dourado”, proposto pelo Ministério da Saúde, na Unidade de Saúde do bairro do 

Jurunas na cidade de Belém-PA pelo programa PET-Saúde Interprofissional (UFPA), no qual 

participaram dois discentes e uma preceptora. A ação consistiu no método “sala de espera” 

sendo o público alvo mulheres, gestantes e puerpéras, que se encontravam no corredor das 

salas de pré-natal e da enfermagem pediátrica da unidade de saúde, porém, abrangeu toda a 

população que estava presente no momento da ação. A priori, foram repassadas informações, 

por meio de cartazes, cartilhas e panfletos informativos, sobre a importância do AM, seus 

benefícios nutricionais e imunológicos, além de sua imensa relevância para aumentar o 

vínculo mãe-criança e de como tornar a AMA um ato prazeroso para ambos. Também foi 

explanado sobre o prejuízo do uso de outras fontes alimentares antes dos seis meses de vida e 

do uso de outros objetos que simulem a função do seio materno, como “chupetas” e 

“mamadeiras”. Posteriormente, foi realizado uma encenação, utilizando bonecos, sobre a 

forma correta de AMA, dando ênfase para a importância da “pega” adequada, do 

posicionamento materno, em relação a postura e apoio adequado, e do lactente, além da 

explicação sobre os sinais de fome e satisfação demonstrados pela criança. Além disso, notou-

se que mesmo com cartazes informativos sobre o ato de amamentar fixados pela unidade de 

saúde, poucas mulheres sabiam dos reais benefícios, técnica de “pega” correta e da 

importância do AM. Ao final foi aberto o momento para a população esclarecer suas dúvidas. 

Resultados: Foi possível identificar por meio da ação educativa que grande parte das mães 

possuíam pouco conhecimento em relação as técnicas de AMA, principalmente no que diz 

respeito a forma correta do posicionamento materno e da criança durante o ato. Além disso, 

verificou-se que a população alvo não conhecia os benefícios biológicos (nutricionais e 
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imunológicos) da AMA, como a diminuição de incidência de câncer de mama e de ovário, 

para as mães, e de incidência de doenças metabólicas, como a Diabetes Mellitus, para os 

lactentes. Outro fator verificado foi o relato de uso de alimentação complementar antes dos 

seis meses e vida, sendo este justiçado pela falta de conhecimento sobre qual o tempo 

adequado do AM exclusivo ou por seguir orientação de pessoas da sua comunidade, sem antes 

se orientar com o profissional adequado, e, também o uso constante de objetos (como a 

“chupeta” e a “mamadeira”). Vale também ressaltar que outro ponto verificado foi o momento 

do “feedback” profissionais-população, em que houve o esclarecimento de dúvidas e troca de 

experiências, foi essencial para que todo conhecimento explanado chegasse a população de 

forma clara, direta e de forma adequada, sem nenhuma dúvida, além de contribuir para uma 

troca de conhecimentos enriquecedora. Conclusão: O método “sala de espera” se mostrou 

uma forma eficaz e interativa de ação educativa em saúde, contribuindo de forma positiva 

para aumentar e melhorar a relação entre a população e os profissionais de saúde na atenção 

básica. Dessa forma, tal método é fundamental para que o conhecimento repassado pelos 

profissionais de saúde seja entregue de forma integral a população, sem dúvidas e com trocas 

de conhecimento sobre o assunto. Vale ressaltar também que a falta de informação das 

usuárias foi o principal resultado encontrado nessa experiência, o qual foi citado por meio da 

população várias vezes durante a ação e mostra que mesmo com informes disponibilizados, 

seja por via cartaz ou panfletos informativos, a informação sobre o tema está deficitário. 

Assim, enfatiza-se a necessidade da realização de mais ações de educação e promoção de 

saúde, não somente no mês de conscientização de tal ato, visando sempre a orientar essa 

população de forma clara e concisa sobre como o AM é extremamente importante para a vida 

da mãe e de seu filho, reforçando, principalmente, o tempo e os benefícios do AM exclusivo e 

como a técnica deve ser realizada para que todo o beneficiamento proporcionado pelo AM 

seja entregue para ambos de forma plena. 

 

Descritores: Aleitamento Materno, Educação em Saúde, Atenção Primária à Saúde. 
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