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Resumo: 
A situação do aleitamento materno no Brasil ainda está longe da preconizada pela Organização
Mundial da Saúde: amamentação exclusiva até o sexto mês e aleitamento materno com
alimentos complementares até dois anos ou mais de idade (Organização Mundial da Saúde,
1994). O Programa Municipal de Aleitamento Materno da cidade de Osório (Pró-Mamá) é um
programa de iniciativa do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e da Secretaria de
Saúde do município. Trata-se de um trabalho multidisciplinar que conta com psicóloga,
nutricionista e fonoaudiólogas e tem como objetivo acompanhar mães e bebês nas questões do
aleitamento materno e desenvolvimento infantil. Com o objetivo de fornecer informação de
qualidade para todos que assim desejarem, independente de procurar o Sistema Único de
Saúde - SUS, a Prefeitura Municipal de Osório/RS, através da equipe gestora do PRÓ-MAMÁ
(Programa Municipal de Aleitamento Materno da Secretaria Municipal de Saúde de Osório)
juntamente com a comunidade acadêmica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS -
Campus Osório desenvolveu o aplicativo municipal voltado à amamentação e desenvolvimento
infantil. Ao se cadastrar no aplicativo, o usuário cadastra também criança(s), informando a sua
data de nascimento. A partir dessa informação, o aplicativo mostra para o usuário informações
relevantes à idade atual da criança, como por exemplo mensagens de orientação sobre
aleitamento materno, vacinas e desenvolvimento infantil de um modo geral. Entre outras
funcionalidades da aplicação, destacam-se: Armazenamento de fotos da criança relacionadas à
cada mês de idade; Registro de medições de peso, altura e alimentação da criança
regularmente para acompanhar o seu crescimento e desenvolvimento; Registro das datas em
que a criança atingir marcos importantes do crescimento (como engatinhar, andar, falar);
Acessar dúvidas frequentes relacionadas do período de amamentação; e Acessar informações
de contato de postos de saúde do município de Osório. Nota-se, portanto, que o aplicativo,



como veículo de comunicação e facilitador do acesso à informação, gera um impacto positivo na
comunidade osoriense, levando conhecimento e sanando dúvidas da população. O aplicativo
visa aumentar os índices de aleitamento materno no município e ser referência para outros
municípios e programas sociais.

Disponível em https://moexp-2018.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2018/Anais MoExP
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