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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO  

(    )  TRABALHO 

 

RODA DE CONVERSA COM TUTORAS DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E 

ALIMENTA BRASIL SOBRE ALEITAMENTO MATERNO 

  

Beatriz Marina Rufino (Acadêmica. beatriz.rufino@outlook.com)1 

Pollyanna Kássia de Oliveira Borges (Orientadora. pollyannakassia@hotmail.com)2 

Ana Paula Xavier Ravelli (Supervisora. anapxr@hotmail.com)3 

Bárbara Mafra (Apoiadora. babimafra@gmail.com)4 
 

Resumo: Este estudo teve por objetivo relatar a oficina realizada com tutoras da Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil sobre aleitamento materno e suas dificuldades na manutenção da prática na rede pública de saúde da Terceira 

Regional de Saúde do Estado do Paraná. Foi realizado um encontro com as tutoras da Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil, em parceria com a Terceira Regional de Saúde do Estado do Paraná. Este encontro teve o objetivo 

de ouvir os depoimentos das prefissionais sobre o Aleitamento Materno. Estiveram presentes 23 tutoras, sendo a 

maioria profissionais de enfermagem e todas do sexo feminino. Após a contação de história, houve manifestação 

de quase a totalidade das tutoras sobre o tema problematizado. Como discente, minhas contribuições no projeto 

de extensão foram distribuídas na coleta das informações, no planejamento das oficinas e no planejamento de 

novas intervenções sobre as dificuldades relacionadas ao aleitamento materno e as dificuldades da rede de 

aleitamento materno. Este encontro foi de total importância para que pudéssemos entender e observar as 

dificuldades encontradas pelas enfermeiras dos municípios citados, também as falhas da rede de atenção e na 

comunicação com os gestores.  

Palavras-chave: Aleitamento Materno, Desmame, Enfermagem, Dificuldades. 

 

PROJETO CEPP 

Consulta de Enfermagem no Pré-natal e Pós-parto. 

 
1 Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Curso Bacharelado em Enfermagem. 

Bolsista Pibex. Financiadora Fundação Araucária. E-mail: beatriz.rufino@outlook.com. 
2 Supervisora e orientadora do estudo. Professora Adjunta pelo Departamento de Enfermagem e Saúde Pública. 

Curso Bacharelado em Enfermagem.  E-mail pollyannakassia@hotmail.com.  
3 Coordenadora do Projeto Consulta de Enfermagem no Pré-natal e Pós-parto, CEPP. Professora Adjunta pelo 

Departamento de Enfermagem e Saúde Pública. Curso de Bacharelado em Enfermagem. 

E-mail anapxr@hotmail.com. 
4 Apoiadora do Projeto CEPP. Fonoaudióloga, Tutora da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, Mestranda pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. E-mail babimafra@gmail.com. 
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PÚBLICO-ALVO: Tutoras da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Doze municípios da área de abrangência da Terceira Regional de Saúde do Paraná, sediada na 

cidade de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Núcleo de Educação Permanente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

Cabe aos profissionais de saúde, ressaltando aqui os enfermeiros, incentivar a ação do 

Aleitamento Materno, esclarecer as dúvidas da mãe com relação à amamentação, desmistificar 

crenças de que há leite fraco ou pequena quantidade de leite;  estabelecer junto à mãe a pega 

correta da mama, a frequência e volume das mamadas e, principalmente, mostrar a importância 

do Aleitamento Materno Exclusivo nos primeiros meses e da continuidade do mesmo depois 

da introdução alimentar.  

O Brasil tem feito um direcionamento vertical no intuito de fortalecer o Aleitamento 

Materno Exclusivo com a formação de tutoria na Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Ponta 

Grossa e região têm várias tutoras que medeiam o incentivo ao Aleitamento Materno com 

profissionais de saúde e outros parceiros, bem como com a comunidade. 

Como discente, minhas contribuições no projeto de extensão foram distribuídas na 

coleta das informações, no planejamento das oficinas e no planejamento de novas intervenções 

sobre as dificuldades relacionadas ao aleitamento materno e as dificuldades da rede de 

aleitamento materno. Podendo assim cumprir os três pilares da Universidade, extendendo o 

aprendizado adquirido para fora do Campus, difundindo os conhecimentos obtidos sobre 

aleitamento materno para os profissionais da rede e também conhecendo a rede, ouvindo os 

relatos dos profissionais com relação as potencialidades e fragilidades encontrados diariamente, 

fazendo com que essa vivência retorne ao ensino no formato de ideias para melhoria da rede, 

com o intuito de que esse trabalho seja transformado em pesquisa onde toda a comunidade e os 

acadêmicos terão acesso.  

Por fim, sabe-se que aleitar não é uma estratégia simples, requer muita dedicação, 

incentivo e contraposição de determinantes sociais, políticos e econômicos, que tendem a 
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interferir na escolha do Aleitamento Materno como a prioridade para os recém-nascidos. Assim, 

as tutoras têm um papel primordial na formação continuada e na multiplicação do saber acerca 

do Aleitamento Materno. Conhecer, portanto, seus desafios e sucessos na execução das 

atividades esperadas pode contribuir para o planejamento da região e anteposição aos nós da 

rede de Aleitamento Materno.  

 

OBJETIVOS 

Este estudo teve por objetivo relatar a oficina realizada com tutoras da Estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil, sobre aleitamento materno e suas dificuldades na manutenção da 

prática, na rede pública de saúde da Terceira Regional de Saúde do Estado do Paraná. 

METODOLOGIA  

Foi realizado um encontro com as tutoras da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, 

em parceria com a Terceira Regional de Saúde do Estado do Paraná. Estiveram presentes 

profissionais dos municípios de abrangência da Regional, tais como Ponta Grossa, Jaguariaíva, 

Palmeira, Arapoti e Piraí do Sul.  

Neste encontro fez-se uma roda de conversa, houve um momento de contação de história 

como disparador da conversa. Após a problematização, questionou-se sobre as dificuldades e 

facilidades encontradas no estabelecimento do Aleitamento Materno Exclusivo (AME) e 

Aleitamento Materno (AM). Também houve questionamento sobre as dificuldades na 

comunicação e apoio da gestão no município em que trabalhavam, as potencialidades e 

fragilidades vistas para que o AME e AM seja estabelecido. Buscou-se ouvir os depoimentos 

das profissionais sobre a situação atual do AME e AM nestes municípios. Estes foram gravados 

e anotados. Ao final, foi servido um café para as tutoras e houve um momento de 

confraternização e solidariedade para o trabalho que já vem sendo desenvolvido na região. 

Os aspectos éticos foram respeitados a partir da resolução 466 de 2012.  O estudo tem 

parecer do Comitê de Ética em Pesquisa pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, sob 

Parecer 3.234.262 de 29 de março de 2019. 

RESULTADOS  

 Estiveram presentes 23 tutoras, sendo a maioria composta por profissionais de 

enfermagem e todas do sexo feminino. Após a contação de história, houve manifestação de 
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quase a totalidade das tutoras sobre o tema problematizado. Inicialmente tímidas, foram ficando 

mais à vontade e contaram as dificuldades, os enfrentamentos e superações.  

 Notou-se que as tutoras com maior tempo de atuação têm mais desenvoltura no 

reconhecimento das fragilidades da gestão. Mas, quando incentivadas, as tutoras com menor 

tempo de vivência também participam. Houve intensa troca de experiência entre as 

profissionais presentes, inclusive com contraposição de opiniões e retratos diferenciados entre 

as falas das tutoras.  

Percebeu-se que houve um aumento no número de crianças recebendo o AME e AM, 

mas esse número ainda não é suficiente na perspectiva das tutoras. As enfermeiras relataram 

grande dificuldade no estabelecimento do AM por conta de faltas em consultas de enfermagem, 

narraram que há influência das avós das crianças na amamentação, e as mães relatam que as 

avós dizem que o leite não é suficiente ou é muito fraco. Observou-se haver a introdução 

precoce do leite animal, ofertado gratuitamente pelo estado, e que há expectativa das mães para 

que os bebês alcancem os seis meses de vida e possam receber este leite, por considerá-lo rico 

em nutrientes, superando o leite materno. 

Também foi relatado desacordo entre as atitudes médicas e as propostas nacionais e 

internacionais de  incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo até o sexto mês de vida da 

criança. Quando as mães se queixam de problemas na mama ou dificuldades para amamentar, 

há escasso incentivo à persistência e superação das dificuldades para aleitar. Ao contrário, os 

médicos têm prescrito o leite artificial para estas mães.  

Com relação ao funcionamento da rede, as profissionais relataram sobre o E-SUS, 

sistema onde inserem dados sobre o AM e a alimentação complementar. A fragilidade que 

expuseram diz respeito a não haver um feedback do sistema, que não permite sequer a consulta 

aos dados lançados. Não conseguindo assim, observar as fragilidades e oferecer a atenção 

adequada para casa situação encontrada.  

Foi citado como ação o grupo de gestantes, mas há pouca adesão. Além disso, em alguns 

locais eles não são mais realizados. Também foi ressaltada a falta de organização da rede, o que 

dificulta o acesso da mãe a este serviço. 

 Ao falar da gestão, os depoimentos mostram a falta de incentivo desta para a realização 

dos trabalhos e atendimento das gestantes e puérperas. As profissionais mostraram-se 
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desmotivadas para realização dos projetos extra, como citado em um dos discursos: “eu fui 

ficando desanimada para caminhar fora do meu quadrado!” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este encontro foi de total importância para que pudéssemos entender e observar as 

dificuldades encontradas pelas enfermeiras dos municípios citados, também as falhas na rede 

de atenção e na comunicação com os gestores.  

Observando todos os depoimentos e a situação atual encontrada por essas trabalhadoras, 

pôde-se notar dificuldades e conhecer sobre a situação atual do apoio ao AM no nosso 

município e dos municípios vizinhos. Os diálogos mostram que ainda existem muitas 

dificuldades a serem superadas em relação à rede e que a comunicação com a gestão está 

fragilizada.  

O AME e o AM ainda é um objetivo a ser alcançado e, muitas vezes, o caminho até este 

objetivo é desviado por conta da falta de comunicação entre os profissionais de saúde, falta do 

estabelecimento de vínculo entre mãe e bebê, dificuldade da adesão das mães com relação às 

consultas de enfermagem e aos trabalhos realizados nas unidades básicas de saúde.  

 

APOIO 

Terceira Regional de Saúde do Estado do Paraná 

Núcleo de Educação Permanente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa 

Fundação Araucária 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde da UEPG. 
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