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Introdução: Na fase inicial da vida, o leite humano é indiscutivelmente o alimento que 

reúne as características nutricionais ideais, com balanceamento adequado de nutrientes, 

além de desenvolver inúmeras vantagens imunológicas e psicológicas, importantes na 

diminuição da morbidade e mortalidade infantil. A amamentação é, então, importante 

para a criança, para a mãe, para a família e para a sociedade em geral. No Brasil, se tem 

buscado a intervenção nas taxas de aleitamento materno através, entre outras, do 

desenvolvimento de programas ambulatoriais que incentivem a amamentação exclusiva 

até os seis meses de idade, a exemplo do Programa de Apoio ao Aleitamento Materno 

Exclusivo (PROAME).  Em Belém - PA, o aleitamento materno exclusivo entre as 

crianças menores de 6 meses foi mais prevalente entre as que realizavam a puericultura 

em estabelecimentos de saúde públicos, e mães que não trabalhavam fora de casa ou 

que se encontravam de licença maternidade. Objetivos: O presente estudo visa analisar 

e intervir quanto ao Programa de incentivo ao aleitamento materno (PROAME) na 

Estratégia Saúde da Família Panorama XXI, a fim de melhorar a adesão e das mães e a 

qualidade da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Métodos: A pesquisa foi 

realizada na USF Panorama XXI, no período de novembro e dezembro de 2018. Estas 

envolveram rodas de conversa e aplicação de  um questionário sobre diversos temas 

referentes à prática e importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de 

idade e o conhecimento das lactantes entrevistadas sobre o assunto. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de ética em pesquisa do UNIFAMAZ com número do Parecer: 

3.249.921. Resultados e Discussão: No presente estudo foram avaliadas 12 puérperas, 

nas quais foram acompanhadas e assistidas pelo PROAME . Foi possível inferir quanto 

a realização de acompanhamento pré-natal que 100% o fizeram. Quanto a variável 

Recebeu orientações sobre aleitamento materno, foi constatado que 41,6% receberam 

orientações no pré-natal, 25% no pós natal (internada), 33,3% no pós natal (alta). 

Quanto ao aleitamento materno exclusivo metade das puérperas pesquisadas relatou dar 

somente o leite materno no momento da pesquisa e a outra metade já tinha introduzido 

outros alimentos. Foi constatado quanto ao tipo de posicionamento do filho durante a 

amamentação que a grande maioria faz com a posição inclinada (66,6%). 91,7% das 

puérperas amamentam seu filho em livre demanda. Conclusão: Concluindo, o 

PROAME na unidade básica de saúde do panorama XXI é efetivo quanto as orientações 

dos temas relacionados a gestação, tais quais: boa pega, desenvolvimento da criança e 

introdução de novos alimentos à dieta do lactente após os 6 meses de idade.  
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