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Em 2012, o Ministério da Saúde lançou a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB). A operacionalização da EAAB envolve a 
formação de tutores, responsáveis por disseminar e dar continuidade aos objetivos e atividades da estratégia, acompanhando o 
trabalho das equipes das Unidades Básicas de Saúde de forma continua e regular. Trata-se de um estudo qualitativo do tipo 
exploratório descritivo, que teve o objetivo de conhecer as percepções do tutor da EAAB com relação à implementação da 
estratégia no município de Porto Alegre. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi estruturada com 13 tutores, 
após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolução 466/2012. Foi realizada análise 
de conteúdo do tipo temática. Da análise dos dados emergiram os temas: 1. O processo de trabalho e as questões gerenciais 
identificando-se que existem fragilidades quanto ao papel do tutor, que necessita de maior apoio da gestão para desempenhar seu 
papel; que existe a necessidade de educação permanente em aleitamento materno e alimentação complementar saudável dos 
profissionais que atuam nas UBS; necessidade de recursos para o monitoramento da estratégia; e que a grande rotatividade de 
profissionais nas UBS dificulta o processo de trabalho; e 2. A implementação da estratégia: avanços e desafios, identificando-se a 
necessidade de uma maior divulgação dos índices de aleitamento materno e de alimentação complementar e da própria 
estratégia; a criação do Comitê Municipal de aleitamento materno como sendo uma importante forma de apoio ao trabalho dos 
tutores; e a necessidade de estabelecimento de redes de apoio entre a EAAB, os Bancos de Leite Humano e o Programa de 
Saúde do Escolar. Conclui-se que, para o sucesso da implementação da EAAB em Porto Alegre, é necessário o fortalecimento do 
papel do tutor, o incentivo e o apoio à capacitação das equipes de saúde das UBS e a priorização da EAAB no plano municipal de 
saúde. Palavras-chaves: Aleitamento materno, nutrição da criança, políticas públicas de saúde. 

 


