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Introdução: O leite materno possui valor nutricional adequado e o ato de amamentar
fortalece a relação entre mãe e bebê. O projeto de extensão auxilia na qualidade de vida
do binômio com ações com os cursos de Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem e
Psicologia
em
uma
USF.
Objetivos: Identificar os dados sobre o aleitamento materno no Brasil descritos na
literatura
e
descrever
dados
do
Projeto.

Metodologia: Revisão literária nas bases de dados Bireme e Scielo com os descritores:
aleitamento materno, Brasil, prevalência. O banco de dados do projeto foi utilizado com
informações sobre os lactentes acompanhados no ano de 2016 e primeiro semestre de
2017. Este trabalho tem aprovação do CEP sob número 2.340.689.
Resultados: Amostra foi de 54 lactentes.
Maior e menor prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo (AME) nas
capitais
Belém
56,1%
Cuiabá
27,1%
Maior e menor prevalência na duração média em dias de AME nas regiões
Centro-oeste
66,6 dias
Nordeste
34,92 dias
Duração média do AME entre as participantes do projeto
Duração
(%) participantes
Até 180 dias
29,7%
10-90 dias
25,9%
Não amamentaram
7,4%
Conclusão: O tempo de AME é metade do recomendado. Ações necessárias incluem
melhorias nas políticas e sistema de informação para que esta promoção seja mais
efetiva.
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