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Secretaria de Atenção à Saúde



O que é a Rede Amamenta Brasil?

É uma estratégia de promoção, proteção e apoio à 
prática do aleitamento materno na Atenção Básica, por 
meio de revisão e supervisão do processo de trabalho 
interdisciplinar nas unidades básicas de saúde, apoiada 
nos princípios da educação permanente em saúde, res-
peitando a visão de mundo dos profi ssionais e conside-
rando as especifi cidades locais e regionais. 
 
Quais os objetivos da Rede Amamenta Brasil?

Geral: contribuir para aumentar os índices de aleita-
mento materno no País.

Específi cos: 
•  contribuir para o desenvolvimento de compe-

tências nos profi ssionais de saúde para que se 
tornem agentes de mudança no ensino e apren-
dizagem do aleitamento materno e para uma 
prática integralizadora;

•  discutir a prática do aleitamento materno no 
contexto do processo de trabalho das unidades 
básicas de saúde;

•  pactuar ações de promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno a partir da realidade das 
unidades básicas de saúde;

•  monitorar os índices de aleitamento materno 
das populações atendidas pelas unidades bási-
cas de saúde certifi cadas.

Como são formadas as tramas da
Rede Amamenta Brasil?

Ela se estrutura em várias esferas que se interco-
nectam, como uma malha de múltiplos fi os, sem que 
nenhum de seus nós seja considerado principal ou cen-
tral. A força de uma rede está diretamente relacionada 
à sua capacidade de favorecer a circulação e a troca 
de informações, o campartilhamento de experiência, a 
colaboração em projetos, o aprendizado coletivo, o for-
talecimento de laços entre seus membros e, sobretudo, 
está relacionada à ampliação do poder de decisão dos 
vários nós que a constituem.

A coordenação nacional é do Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à 
Saúde do Ministério da Saúde, representado pela Área 
Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, em 
parceria com o Departamento de Atenção Básica. Con-
siderando a capilaridade da Rede, é de responsabilida-
de das coordenações estaduais da Área da Criança e da 
Atenção Básica a sua implantação e coordenação nos 
estados, o mesmo acontecendo com as coordenações 
municipais, responsáveis pela implantação da Rede e 
acompanhamento das UBS nos municípios. 

Como é a operacionalização da
Rede Amamenta Brasil? 

As ações para operacionalização da Rede estão in-
terligadas e são indispensáveis para a concretização da 
proposta.

•  monitorar os indicadores de aleitamento ma-
terno da sua área de abrangência utilizando o 
Sisva n web;

•  concretizar pelo menos uma ação pactuada ao 
fi nal da ofi cina; 

•  construir e implementar fl uxograma de atendi-
mento à dupla mãe-bebê no período de ama-
mentação.

Quem ganha com a Rede Amamenta Brasil?

☺  A criança – mamando exclusivamente nos primei-
ros 6 meses e mantendo o aleitamento materno 
por dois anos ou mais, a criança tem melhor qua-
lidade de vida e menor risco de adoecer e morrer, 
ao mesmo tempo em que tem a oportunidade de 
estreitar o vínculo afetivo com a mãe.

☺  A mulher – amamentando mais, ela tem menos 
riscos de ter complicações após o parto, câncer 
de mama e ovários e de desenvolver diabetes. 

☺   A família – quando a criança é alimentada ao seio, 
a família economiza e seus laços afetivos são re-
forçados.

☺  Os profi ssionais – a inserção da unidade na Rede 
implica o aumento das competências dos profi ssio-
nais de saúde em aleitamento materno e também 
o estímulo pela busca por mais conhecimento. 

☺   O SUS – com o aumento das taxas de aleitamen-
to materno há redução de agravos à saúde das 
crianças e das mulheres. O País terá cidadãos 
mais saudáveis, evitando gastos com remédios e 
internações hospitalares.

→ Ofi cinas de Formação de Tutores em Aleitamento 
Materno

Capacitação de profi ssionais de saúde para utilizarem 
referenciais da educação crítico-refl exiva no ensino e 
aprendizagem do aleitamento materno, dando-lhes sub-
sídios para auxiliarem na formação de novos tutores com 
competência para a realização de ofi cinas de trabalho em 
aleitamento materno nas unidades básicas de saúde.

→ Ofi cinas de Trabalho de Aleitamento Materno 
nas Unidades Básicas de Saúde

Coordenadas pelo tutor, promovem a discussão da 
prática do aleitamento materno no contexto do processo 
de trabalho das unidades básicas de saúde e a pactua ção 
de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno, de acordo com a realidade de cada UBS. 

→ Acompanhamento das ações
Cada unidade básica de saúde tem um tutor res-

ponsável por acompanhar o desenvolvimento das suas 
ações em aleitamento materno e auxiliar nas eventuais 
difi culdades das equipes. Para isso, ele faz visitas siste-
máticas às unidades, a partir de suas necessidades.

O que é preciso para a unidade básica de saúde 
integrar a Rede Amamenta Brasil?

Para a certifi cação, a unidade básica deve cumprir os 
seguintes critérios:

•  garantir a participação de no mínimo 80% da 
equipe na Ofi cina de Trabalho em Aleitamento 
Materno;


