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RESUMO 

Introdução: A importância da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nos 

Bancos de Leite Humano (BLH), sob a ótica dos saberes dos enfermeiros, foi o objeto deste 

estudo. A SAE vem organizar os serviços de enfermagem, trazendo credibilidade e segurança 

entre a relação equipe-paciente porque utiliza o processo de enfermagem como ferramenta, e 

tem sustentação em uma ou mais teorias de Enfermagem. A questão norteadora foi a seguinte: 

Quais são os saberes do enfermeiro acerca da SAE por ele utilizados no espaço do BLH? 

Objetivos: Identificar os saberes do enfermeiro sobre a SAE com vistas à sua utilização no 

BLH; Analisar a aplicação dos saberes do enfermeiro em SAE no espaço do Banco de Leite 

Humano. O estudo contribui com a adequação do ensino oferecido, na pesquisa, e em relação 

à assistência prestada nos BLH. Tomaram-se por base os trabalhos de Wanda de Aguiar Horta 

(1979), Brasil (2008) e Meire C. Tannure e Ana M. Pinheiro (2010). Metodologia: Este 

estudo traz a perspectiva descritiva, exploratória e qualitativa, a partir dos discursos dos 

enfermeiros e seus saberes no campo da SAE no espaço do BLH. Os dados coletados foram 

submetidos à análise de conteúdo na modalidade temática, com base em Laurence Bardin 

(2010), mediante roteiro de entrevista semiestruturado, tendo como participantes nove 

enfermeiras atuantes nos sete Bancos de Leite Humano do Estado do Espírito Santo. A 

pesquisa foi aprovada pelo CEP/FM/HUAP/UFF através do CAEE nº 27224214.9.0000.5243. 

Resultados: Na primeira categoria, o Processo de Enfermagem pode ser considerado um 

organizador dos trabalhos nos espaços do BLH. Na segunda categoria não foi possível 

identificar um termo padrão ou recorrente nas falas das entrevistadas, elencando-se duas 

categorias analíticas: A Organização do Processo de Enfermagem nos espaços do BLH; e O 

conhecimento como pressuposto para o cotidiano da SAE em BLH. Apresenta-se, ainda, uma 

proposta de um instrumento de processo de enfermagem para efetivação da SAE no BLH. 

Conclusões: A importância de sistematizar a assistência de enfermagem nos BLH fica em 

evidência após a análise e a discussão dos dados. O espaço de atuação do enfermeiro 

restringe-se a uma automação de procedimentos. Os saberes das enfermeiras sobre a SAE no 

BLH podem ser considerados fragmentados, ficando em segundo plano quando expostos aos 

saberes contidos no Manual Técnico e Normas do BLH. Os saberes dos enfermeiros quanto 

aos aspectos da SAE no BLH, podem ser considerados pulverizados nas diferentes frentes de 

atuação ao longo de sua permanência nesse espaço especializado. 

 

Descritores: Bancos de Leite Humano. Processos de Enfermagem. Aleitamento Materno. 

Assistência de Enfermagem. 
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ABSTRACT  

Introduction: The importance of systematization of Nursing Care (SNC) in Human Milk 

Banks (HMB), from the perspective of knowledge of nurses, was the object of this study. The 

SNC is organizing nursing services, bringing credibility and safety among the staff-patient 

relationship because it utilizes the nursing process as a tool, and has support in one or more 

theories of nursing. The guiding question was: What are the nurse's knowledge about the SAE 

used by him in the space of HMB? Objectives: To identify the nurses' knowledge about the 

Systematization of Nursing Care with a view to their use in HMB; Analyze the application of 

nursing knowledge in Systematization of Nursing Care within the Human Milk Bank. The 

study contributes to the adequacy of the education provided, research, and for the assistance at 

HMB. They took as a basis the work of Wanda de Aguiar Horta (1979), Brazil (2008) and 

Meire Tannure C. and Anna M. Pinheiro (2010). Methodology: This study provides a 

descriptive perspective, exploratory and qualitative, from the speeches of nurses and their 

knowledge in the field of SNC in the space of HMB. The data collected were subjected to 

content analysis in the thematic mode based on Laurence Bardin (2010), through semi-

structured interview guide, with the participants nine nurses who work in the seven human 

milk banks in the state of Espirito Santo. The study was approved by the CEP / FM / HUAP / 

UFF through CAEE No 27224214.9.0000.5243. Results: In the first category, the Nursing 

Process can be considered an organizer of the work in the spaces of the Human Milk Bank. In 

the second category it was not possible to identify a standard term or recurring in the words of 

the interviewees, listing up in two analytical categories: The Organization of the Nursing 

Process in the spaces of the Human Milk Bank; and Knowledge as a precondition for the daily 

life of systematization of nursing care in Human Milk Bank. It presents also a proposal for a 

nursing process tool for execution of the SNC in HMB. Conclusions: The importance of 

systematizing nursing care in human milk banks is highlighted after the analysis and 

discussion of the data. Nurses' work space is restricted to an automation procedures. The 

knowledge of nurses on the SNC in HMB can be considered fragmented, staying in the 

background when exposed to the knowledge contained in the Technical Manual and HMB 

Rules. The knowledge of nurses in the matters of SNC in HMB can be considered sprayed on 

different fronts throughout his stay in this specialized area. 

 

Descriptors: Human milk banks. Nursing process. Breast Feeding. Nursing Care. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo é a importância da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) nos Bancos de Leite Humano (BLH) sob a ótica dos saberes dos enfermeiros. 

O tema merece a atenção dos profissionais de saúde devido ao surgimento de alguns 

questionamentos quanto à aplicação da SAE nos BLH advindos desta pesquisa, a saber: quais 

os benefícios que a sistematização, como metodologia de trabalho, traz para a qualidade de 

vida do público que recebe o cuidado de enfermagem?  Isso pode ser traduzido no processo de 

trabalho que a enfermagem utiliza para exercer a sua profissão, caracterizado no processo de 

enfermagem?  

Na prática, a SAE, além de trazer benefícios para as famílias, as instituições e a 

sociedade repercutem favoravelmente na atuação do enfermeiro no BLH, cujo processo de 

cuidado é direcionado às mulheres gestantes, ao parto-nascimento e ao puerpério. Há, 

também, contribuição para a qualidade de vida quando, por exemplo, as intervenções de 

enfermagem garantem, junto ao foco do cuidado, menores riscos para a lactação decorrentes 

dos transtornos da amamentação, tendo em vista o alcance do objetivo principal do BLH que 

é o apoio, a promoção e a proteção ao aleitamento, assim como também as atividades de 

coleta, processamento e controle de qualidade do leite humano para distribuição aos 

prematuros de alto risco e recém-nascidos de baixo peso, mediante utilização de técnicas 

específicas para este fim. 

De acordo com autores conceituados
1,2

, o trabalho sistematizado beneficia tanto o 

paciente quanto a própria enfermagem. Por esse motivo, pode-se afirmar a importância do 

processo de enfermagem instituído no BLH, devido a todo o ciclo do cuidado com a doação, 

coleta e recepção, processamento, reenvasamento e distribuição que ocorre nesse espaço, e ao 

fato de que o trabalho desenvolvido pela enfermagem que atua nesse local ser um processo 

instituído e que por isso garante segurança. 

É o caso de considerar que, além dos atendimentos nos Hospitais-sede desses BLH, 

outros clientes procuram os serviços de orientações e cuidados, a exemplo das mães que 

procuram informações a respeito dos cuidados com as mamas, na busca de material e doação 

de leite. Com isso, demonstra-se como o cuidado de enfermagem está presente no BLH, bem 

como a figura/papel do enfermeiro responsável pela SAE exige saberes respaldados em 

conhecimento técnico e científico, nas teorias de enfermagem e, consequentemente, a 

necessidade de realizar a SAE (entenda-se como manejo clínico da lactação, aconselhamento 

em amamentação; monitoramento na Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 
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Lactentes; Processamento e Controle de Qualidade do Leite Humano Ordenhado; Gestão da 

Qualidade em BLH), englobando amamentação, cuidados com prematuros, atendimento 

domiciliar em Unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), consultas de enfermagem em 

Unidade Básica de Saúde (UBS) e outros serviços, que ultrapassam os espaços físicos dos 

BLH.   

O Manual Técnico do BLH
3
 rege os procedimentos a serem seguidos para o 

funcionamento seguro do local, assim como o produto principal para qual foi criado. Por sua 

vez, cada BLH, à luz das Normas Técnicas para Bancos de Leite Humano, institui seus 

procedimentos operacionais, aos quais se submetem todos os profissionais que neles atuam, 

incluindo o enfermeiro com suas ações. Desta forma, incentivar e orientar os processos de 

sistematização em BLH, carece de aprofundamento fundamentado no documento orientador 

das práticas nesse espaço de atuação do enfermeiro. 

Já a enfermagem, por sua legislação própria de exercício profissional
4
, atua utilizando-

se da SAE, que é uma metodologia científica, com instrumento metodológico específico como 

o Processo de Enfermagem, em cumprimento à Resolução COFEN 358/2009
5
. 

A promoção e apoio ao aleitamento materno, o cuidado à mulher lactante e o cuidado 

ao recém-nascido, são alvos das ações sistemáticas da enfermagem, uma vez que a SAE 

permite ações integradas e continuadas desde o pré-natal até a alta hospitalar. Ao qualificar 

suas ações, o enfermeiro valoriza o serviço prestado. Isso é possível tendo em vista a 

confiança gerada pelo seu atendimento, bem como pela segurança demonstrada durante a 

atenção de enfermagem ao longo de seu atendimento no BLH.  

Para a consolidação de toda normativa existente no campo da promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno, no final de 1970 e começo dos anos 80 teve início o 

movimento a favor da amamentação, tendo a participação da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS)
6
. Acompanhando o movimento internacional, o Brasil elaborou 

políticas públicas e estratégias em parceria com instituições, profissionais de saúde e 

entidades públicas (Estaduais, Municipais) e filantrópicas (Igrejas, Maçonarias, Grupos de 

apoio, dentre outras).  

No Instituto Nacional de Alimentação de Nutrição (INAN), vinculado ao Ministério da 

Saúde (MS), com apoio da OPAS e do UNICEF, foi criado em 1981 o Programa Nacional de 

Incentivo ao Aleitamento materno (PNIAM) para coordenar as políticas a favor do 

aleitamento materno. Uma das ações do PNIAM foi a transformação da função dos BLH, pela 

Portaria MS nº 322/88, que aprovava as normas gerais para regular a instalação e 
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o funcionamento dos BLH no território brasileiro
7
.   

Sob a coordenação do Ministério da Saúde, o PNIAM deu ênfase na informação aos 

profissionais de saúde e ao público em geral, visando combater a propaganda dos leites 

artificiais para bebês e incentivando a proteção da mulher no período da amamentação no 

trabalho
8
. Além disso, o trabalho no BLH é caracterizado também pelo apoio ao aleitamento 

materno, espaço transformador onde o Enfermeiro está inserido por ser um profissional cujo 

perfil é o de educador, de cuidador daquele que assiste
7
. 

Na atualidade, pode-se definir que o BLH é um centro especializado, obrigatoriamente 

vinculado a um hospital materno e/ou infantil. É um estabelecimento sem fins lucrativos, 

sendo proibida a venda e compra na aquisição e distribuição dos seus produtos.
7 

A SAE vem organizar os serviços de enfermagem, trazendo credibilidade e segurança 

entre a relação equipe-paciente porque utiliza o processo de enfermagem como ferramenta 

que tem sustentação em uma ou mais teorias de enfermagem. O enfermeiro que aplica a SAE 

utiliza conhecimentos técnicos e científicos desde a semiologia, patologia, teoristas de 

enfermagem para a elaboração de formulários, de instrumentos capazes de alcançar o objetivo 

de cuidado para obter como resultado o restabelecimento da saúde física, psicológica, social, 

emocional, espiritual do paciente.  

O enfermeiro desempenha um papel de grande responsabilidade no cuidado à sua 

clientela na sua prática profissional, atuando na assistência direta ou em atividades gerenciais, 

sendo necessário ter conhecimento técnico-científico e habilidades específicas.
9 

Este trabalho 

possibilita afirmar o embasamento das ações no BLH a partir de atividades alicerçadas em 

conceitos e metodologias científicas, rejeitando-se ações emergenciais, reforçando  que a 

atuação de enfermagem deve ter suas ações sistematizadas em bases científicas.  

A motivação deste estudo emergiu da inquietação, durante condução das aulas 

práticas, a respeito dos saberes no emprego da SAE em um BLH integrado a uma maternidade 

pública do Espírito Santo.  Nesse espaço especializado, os profissionais que nele atuam, 

dentre eles o enfermeiro, são compelidos a observar as normas técnicas direcionadas ao BLH, 

ou seja, os procedimentos operacionais padrão (POP) que servem como esteio no atendimento 

ao cliente/paciente. Desta forma, o enfermeiro tem a normativa que pode, a partir desta, 

construir a SAE. Quanto aos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, eles não instituem a 

SAE; apenas executam as prescrições de enfermagem.  

Diante da atuação do enfermeiro nos BLH, e considerando as contribuições da SAE na 

atenção e cuidados aos clientes, busca-se indagar os saberes que perpassam pelos diferentes 

campos de atuação da enfermagem. Intenta-se pesquisar de que forma os enfermeiros estão 
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mobilizando os saberes advindos da formação profissional e aplicando-as no cotidiano em que 

atuam no BLH.  

Essa intenção de pesquisa foi corroborada nas discussões do Grupo de Pesquisa 

Maternidade – Saúde da Mulher e da Criança, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), as quais apontavam a 

necessidade da formação/ampliação dos saberes desses profissionais enfermeiros em todas as 

áreas da saúde materno-infantil. 

O tema abordado no presente estudo insere-se na Linha de Pesquisa: Atenção 

Integrada à Saúde da Mulher e da Criança, do Programa de Mestrado Profissional em Saúde 

Materno-Infantil da Universidade Federal Fluminense. Sendo assim, apresenta-se a seguir a 

questão que emergiu da necessidade de um aprofundamento da temática em foco. 

 

QUESTÃO NORTEADORA 

 Quais são os saberes do enfermeiro acerca da SAE por ele utilizados no espaço do 

BLH? 

 

OBJETIVOS 

- Identificar os saberes do enfermeiro sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem com vistas à sua utilização no Banco de Leite Humano. 

- Analisar a aplicação dos saberes do enfermeiro em Sistematização da Assistência de 

Enfermagem no espaço do Banco de Leite Humano. 

 

JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

O estudo se justifica diante da necessidade de compreender a SAE como uma 

metodologia para a atuação do enfermeiro. As normativas do BLH reconhecem a participação 

deste profissional na composição da equipe transdisciplinar, e com isso busca-se qualificar o 

atendimento e os cuidados oferecidos no BLH, com observância das especificidades e 

particularidades do serviço que ultrapassam o seu espaço físico.  

Conhecer como os enfermeiros do Espírito Santo aplicam a SAE nos BLH tem sua 

relevância, pois contribui com a adequação do ensino oferecido, no fomento de novas 

pesquisas, divulgação e no estímulo da reflexão da assistência prestada, favorecendo a 

melhoria da qualidade da assistência à saúde da mulher e da criança
9
, por agregar importantes 

conhecimentos para aqueles que atuarão na área materno-infantil.   
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Na pesquisa, os resultados alcançados poderão favorecer a compreensão da SAE com 

um olhar do saber do enfermeiro, suas estratégias de atuação e manejo dos conceitos, de 

acordo com as demandas dos BLH; e avaliar o conhecimento que possibilita a ótica da 

qualidade dos serviços prestados ao binômio, a qualidade do cuidado, a assistência na prática 

de enfermagem, o processo e a organização da atenção nas diferentes etapas do processo de 

enfermagem, exigidas em observância ao Manual Técnico do BLH.
3    

Em relação à assistência prestada nos BLH, almeja-se não somente trazer benefícios 

no cuidado prestado às parturientes no processo de parto, nascimento e puerpério no Estado 

do Espírito Santo, mas contribuir para a qualidade de vida, pois, junto ao objeto do cuidado, 

oferecer menores riscos para a lactação, intervenções efetivas nos transtornos da 

amamentação, assim como fornecer leite humano pasteurizado a recém-nascidos prematuros 

de risco, resultando no fortalecimento das políticas públicas pertinentes e da avaliação das 

ações dos enfermeiros no manejo clínico da amamentação, a partir da promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA  

DE ENFERMAGEM (SAE) NO BRASIL  

 

A atuação do enfermeiro no Brasil e no mundo está em constante mudança. Desde 

Florence Nightingale (1820-1910), é possível constatar formas distintas de prescrever a ação 

dos profissionais de enfermagem, quer na manipulação do ambiente do paciente para ajudar 

na recuperação da sua saúde, quer na interação entre enfermeiro e paciente proposta por 

Hildegard E. Peplau, da Universidade da Califórnia, Los Angeles (EUA), que na década de 50 

sugeriu ser o conhecimento de enfermagem baseado em uma teoria de diagnóstico de 

enfermagem, diferente do diagnóstico médico. Na década de 60, o enfoque da enfermagem foi 

transferido para o problema/necessidade e os papéis funcionais para o relacionamento entre a 

enfermeira e o paciente.
10 

 Na década de 70, conforme quadro demonstrativo abaixo, vários trabalhos foram 

lançados, proporcionando uma renovação nas concepções de enfermagem e seus modos de 

organização e atuação profissional.  

 

TEORIAS DE ENFERMAGEM DOS ANOS 70 

 

Teórico Ano Título 

Martha Rogers 1970 An introduction to the theorical basis of nursing 

Imogenes King 1971 Toward a theory for nursing: general concepts of 

human behavior 

Dorothea Orem 1971 Nursing: concepts of practice 

Myra E. Levine 1973 Introduction to clinical nursing 

Betty Neuman 1974 The Betty Neuman Health-Care Systems Model: A 

total person approach 

Callista Roy 1976 Introduction to nursing: an adaptation model 

J. Patterson e L.T. Zderad 1976 Humanistic nursing 

Margareth Newman 1979 Theory development in nursing 

Jean Watson 1979 Nursing: The philosophy and science of caring 
Fonte: Teorias de Enfermagem: os fundamentos à prática profissional.

10 

 

 

Nesse sentido, faz-se necessário apresentar uma evolução histórica que possibilite 

compreender o atual momento da enfermagem, com implicações para sua atuação nos BLH e 

a utilização da SAE como metodologia específica do enfermeiro. O trabalho de Wanda 

Aguiar Horta
1
 é o ponto de partida para a compreensão de algumas dessas mudanças sociais e 
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históricas. O entendimento do ser-enfermeiro como um Ser humano de potencialidades, 

dimensões, capaz de frustrar-se e entristecer-se, vai ao encontro do ser-cliente, aquele 

indivíduo que recebe os cuidados da enfermagem, e o ser-enfermagem, aquele que surge da 

interação enfermeiro-paciente. Esta interação carece e produz conhecimento que, conforme é 

registrado, produz novas formas de atuar na enfermagem, melhorando assim a qualidade de 

vida do ser-cliente.
1
 O entendimento desta filosofia sistematiza a atuação do enfermeiro, de 

acordo com a história e suas limitações temporais. 

 A teoria aplicada ao campo da enfermagem foi organizada em quatro níveis:  

 Níveis I e II (isolamento e relacionamento de fatores), conforme Faye Abdelah; 
 

 Nível III (relacionar situações e suas correlações), conforme Martha Rogers;  e 
 

 Nível IV (elementos ou fatores que resultam na ocorrência de uma situação e quais 

serão os resultados alcançados), conforme Callista Roy. 
 

Percebe-se uma crescente evolução sistematizada dos saberes e na forma de atuação 

do enfermeiro, e também da  sistematização dos saberes do enfermeiro.
1 

 Na década de 60 surgiram as primeiras teorias de enfermagem procurando relacionar 

fatos e estabelecer as bases de uma ciência de enfermagem. A sinergística focava o cuidado 

de enfermagem; a homeostásica (organização da administração dos cuidados do paciente), 

enfoca a teoria dos sistemas; seguem-se as teorias de Imogenes King e Martha Rogers. A 

teoria holística surge dos primeiros trabalhos de Myra E. Levine (1967) e vê o homem como 

um todo, integrado ao meio ambiente e influenciado por mudanças externas ao Ser humano.
1 

 A teoria de Imogenes King, baseada nos conceitos gerais do comportamento humano, 

sistematiza um processo de enfermagem a partir da percepção, julgamento e ação na tríade 

enfermeira – paciente – ambiente em um sistema social específico. “A função específica de 

enfermagem é tomar decisões e implementar estas decisões pela intervenção de 

enfermagem”
1:15

. Nessa teoria, a enfermeira 

 
aparece como um elemento constante no ambiente imediato do paciente, exerce 

vários controles no processo de decisão relacionado ao plano de cuidados. Isto 

requer uma sensibilidade de consciência por parte da enfermeira acerca de fatores 

situacionais, tais como desvios do comportamento fisiológico e social, que podem 

favorecer ou impedir a efetividade do cuidado. Por isso as percepções da 

enfermeira, do cliente, do médico e de outros profissionais são elementos críticos 

em uma situação de enfermagem.
1:16 

 

 Essa atuação da enfermagem exige do seu profissional formação específica, 

qualificação para desempenhar suas funções, e habilidades desenvolvidas de acordo com a 

especificidade de cada situação de enfermagem.  
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 A teoria sinergística de Dagmar E. Brodt (1969) está organizada em seis dimensões da 

ação de enfermagem:  

 preservação das defesas do corpo; 
 

 preservação de complicações; 
 

 restabelecimento do relacionamento do paciente com o mundo exterior; 
 

 detecção de mudanças no sistema regulador do organismo;  
 

 implementação da terapêutica prescrita pelo médico e outras atividades do 

diagnóstico; e 
 

 provisão de conforto. 
 

Tais dimensões exigem interdependência e ações integradoras para o sucesso da 

intervenção de atenção à saúde do paciente.
1 

 A teoria da Adaptação foi publicada em 1970 por Callista Roy. Segundo essa teoria, a 

enfermagem possui a função de adaptar o indivíduo, quer por reconhecimento e análise, quer 

no reconhecimento da posição do homem no seu continuum e avaliação de suas 

potencialidades, mediante intervenções de enfermagem na busca de mudanças de resposta 

potencial dos indivíduos ao estímulo local. Florence Nightingale enfatizou que o estímulo 

contextual está relacionado com o ambiente. Em síntese: 

 
O estímulo residual provavelmente inclui os padrões do paciente e seus mecanismos 

de como enfrentar situações novas. Qualquer modelo conceitual para a enfermagem 

será útil desde que seja capaz de dar uma base científica, um corpo de 

conhecimentos para a educação e uma área de prática. O modelo de adaptação 

oferece à enfermagem possibilidade de desenvolver estas áreas.
1:20 

 

 A teoria de Martha Rogers parte do geral para o específico; usa modelos de 

abrangência universal e descreve, especifica e prediz o fenômeno. O enfermeiro é 

reconhecido como um agente de transformação, responsável pela elaboração de bases 

científicas para atuação profissional e imbuído de continuar o processo de produção de 

conhecimento da área através de investigações e pesquisas. A participação em treinamento e 

transmissão de saberes aos novos enfermeiros torna-se latente no exercício da enfermagem. 

 
As funções da(o) enfermeira(o) podem ser consideradas em três áreas ou campos de 

ação distintos. a) Área específica: assistir o ser humano no atendimento de suas 

necessidades básicas e torná-lo independente desta assistência, quando possível, 

pelo ensino do autocuidado; b) Área de interdependência o de colaboração: a sua 

atividade na equipe de saúde nos aspectos de manutenção, promoção e recuperação 

da saúde; e c) Área social: dentro de sua atuação como um profissional a serviço da 

sociedade, função de pesquisa, ensino, administração, responsabilidade legal e de 

participação na associação de classe.
1:30 
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 Para que essas funções possam ser executadas eficazmente, faz-se necessário 

desenvolver uma metodologia de trabalho fundamentada cientificamente, atualmente 

denominada Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE). Para tanto, enfermagem 

preocupa-se com quatro conceitos principais: a pessoa, a saúde, o ambiente e a própria 

enfermagem. Juntos, formam o metaparadigma que identifica o conteúdo nuclear de uma 

disciplina.
10

 Nesse sentido, a literatura científica comprova que a Enfermagem tem como 

característica ser uma profissão dinâmica, que necessita de uma metodologia para expressar 

seu dinamismo
11

, e o processo de enfermagem é o instrumento metodológico que torna 

dinâmicas as ações sistematizadas e inter-relacionadas ao cuidado individualizado. 

Mas, nem sempre é clara a compreensão do significado da SAE para os demais 

profissionais de saúde. Por isso, a SAE é definida como um fenômeno interativo e complexo 

que abrange o saber, o fazer e o legislar, sendo o Enfermeiro reconhecido como o profissional 

articulador desses diferentes saberes.
12 

Diante da afirmação dos autores
10-12

, é possível 

compreender que o Enfermeiro cumpre seu papel de articulador e integrador, um profissional 

que se comunica bem com a equipe multiprofissional, considerando que atua como um elo 

entre essa equipe e os pacientes, seus principais focos da assistência. Assim, tanto o 

enfermeiro quanto a equipe da qual faz parte, tornam sua assistência dinâmica também.   

O reconhecimento do papel do enfermeiro só é alcançado quando este utiliza um 

processo que dá transparência e fluidez ao seu trabalho; isso ocorre quando ele se coloca em 

evidência como ‘ponte’ para os demais saberes, e  tudo se concretiza quando, por exemplo, 

nas 24 horas de atuação junto a um paciente hospitalizado, busca compreender seu estado 

biológico, psicológico, emocional, espiritual e social, valendo-se de um instrumento 

sistematizado, um processo q ue utiliza um método, tendo assim a capacidade de colaborar 

com os demais profissionais que interveem nesse mesmo paciente como uma ‘ponte’ de 

informações preciosas para facilitar intervenções outras que sejam necessárias ante o quadro 

apresentado por esse paciente, foco do seu cuidado.  

Este instrumento sistematizado dá subsídios suficientes aos enfermeiros, permitindo-

lhes elaborar diagnósticos de enfermagem que unem elementos subjetivos e objetivos do 

indivíduo, julgamento clínico e capacidade para formulá-los. Diante do atendimento de 

enfermagem sistematizado para mulheres que amamentam, foi possível identificar 

diagnósticos de enfermagem majoritariamente relacionados ao aleitamento materno, e ainda 

outros, além do binômio.
13

 

No atendimento de mulheres que amamentam e de seus bebês, não se deve esquecer 

que existem dois indivíduos distintos recebendo cuidados. Também não se pode desvincular 
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a mulher de uma situação nova: a de ser mãe de um bebê que necessita do vínculo com ela. É 

preciso considerar que cada indivíduo participante do binômio possui suas particularidades, e 

não se pode focá-las apenas no biológico, o que por vezes se torna tendencioso. 

Após a identificação dos diagnósticos de enfermagem mais frequentes no aleitamento 

materno, alguns autores
14 

entenderam que o diagnóstico não pode ser uma fase isolada do 

processo assistencial de enfermagem; ao contrário, deve direcionar a ação de enfermagem 

para uma resolução ou intervenção. Confirmaram ainda que a assistência ao aleitamento 

materno não deve se restringir aos aspectos biológicos, mas buscar também os sociais e os 

psicológicos, e que a atenção não deve visar somente a mãe, mas o binômio inserido em um 

contexto familiar (isto é: social, familiar e sexual).
14   

Ao entender que as mulheres que amamentam possuem suas redes sociais, que as 

vinculam fortemente aos membros da rede primária (amigas, vizinhas, mãe ou pai da criança), 

a Enfermagem como ciência do cuidado não deve descurar dos aspectos culturais, sociais, 

psicológico, emocionais e espirituais de cada uma delas.  

Em levantamento de pesquisas que abordam a utilização de SAE no BLH 

(APÊNDICE A), o descritor “Bancos de Leite” indica que os referidos trabalhos estão em 

menor quantidade, sendo de maior incidência os trabalhos com o descritor “Enfermagem”. 

Considerando apenas os bancos de dados LILACS e BDENF, os descritores “Processo de 

Enfermagem” e “Enfermeiros” apresentam uma considerável produção teórica, indicando um 

avanço nas pesquisas da área. Entretanto, chama a atenção a ausência de registros de trabalhos 

que abordam a SAE e o volume apresentado quando se trata do descritor “Processo de 

Enfermagem”.  

 Os dados informam, ainda, a necessidade do cruzamento de descritores. O quadro II 

(APÊNDICE A) proporciona um panorama das produções sobre o tema que dialogam com 

esta pesquisa. Permite compreender que o tema “Aleitamento Materno” tem mobilizado um 

número considerável de produções acadêmicas. Sua conjugação com os outros descritores 

indicam um aprofundamento do assunto e outras possibilidades de diálogo com diferentes 

perspectivas. Contudo, o tema “Bancos de Leite” continua carecendo de novos trabalhos, 

especialmente quando se refere à atuação dos enfermeiros. Inexiste registro quanto à 

utilização da SAE quando do cruzamento de descritores. 

 Nesse sentido, é possível apontar que, revendo as produções identificadas nos quadros 

I e II (APÊNDICE A), após análise dos títulos, resumos, assuntos abordados e leitura dos 

textos na íntegra, constatou-se que apenas dois trabalhos efetivamente dialogaram com a 

atuação dos enfermeiros nos BLH. Os demais, majoritariamente, enfocaram questões do 
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“Aleitamento Materno”, todavia, não apresentaram aprofundamentos a respeito dessas 

questões nos Bancos de Leite, nem da atuação dos enfermeiros. Há, ainda, outro ponto que 

merece destaque nessa busca por produções acadêmicas que respaldem a pesquisa. Chega-se a 

utilizar o sistema ISO

 para qualificar a atuação dos BLH, já que as políticas de atenção ao 

aleitamento materno põem em evidência a preocupação com o produto consumido pelos 

lactantes, a qualidade desse leite e as condições de higiene, conservação, transporte, 

distribuição e consumo. Percebe-se, portanto, a necessidade de aprofundamento quanto aos 

saberes dos enfermeiros atuantes nesse espaço. 

 

1.2 OS BANCOS DE LEITE HUMANO NO BRASIL  

 

O primeiro BLH surgiu em Viena (Áustria) em 1909, e o segundo, em Boston, nos 

Estados Unidos da América, em 1919.
15

 Nos Estados Unidos e na Inglaterra já existiam 

BLH antes da II Guerra Mundial, e já naquela época, muitos contavam, com técnicas 

apuradas, análise nutricional e controle de transmissão de infecção através de contagem de 

colônias de bactérias nas amostras coletadas.  

No Brasil, a existência de normas para doação de leite humano tem sua origem na 

época do  Império, quando a preocupação com a saúde das crianças levou D. Pedro II a 

outorgar uma legislação para disciplinar o "serviço de ama de leite".
16 

No início do século XX surgiu, como alternativa à síndrome do leite fraco e à 

hipogalactia, o emprego dos leites modificados administrados com auxílio da mamadeira. 

Desde então, a amamentação deixou de ser o objeto maior de preocupação da medicina, que 

passou a encontrar nos leites modificados, o caminho mais adequado para a alimentação e 

nutrição de lactentes sadios. De fato, fundou-se neste período um paradigma de alimentação 

de lactentes, denominado por Jelliffe & Jelliffe (1979) de 'desmame comerciogênico'.   

Os Bancos de Leite Humano surgiram também como uma resposta às falhas do 

paradigma do desmame comerciogênico, em substituição às tradicionais amas de leite. Ao 

contrário do que acontecera no século XIX e início do século XX, na década de 40, o modelo 

de alimentação praticado pela puericultura brasileira pautava-se, fundamentalmente, na 

                                                             

 A certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a Norma ISO 9001:2000, demonstra que a 

empresa tem um compromisso com a qualidade e com a satisfação dos seus clientes. A ISO 9001:2000 está 

baseada em oito princípios de gestão da qualidade: Focalização nos Clientes; Liderança; Envolvimento das 

Pessoas; Abordagem por Processos; Abordagem à Gestão através de um Sistema (SGQ); Melhoria Contínua; 

Abordagem à Tomada de Decisões Baseada em Fatos; Relações com Fornecedores com Benefícios Mútuos. 

(Fonte: http://www.sbq.com.br/si/site/0502). 
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introdução de fórmulas láticas de forma cada vez mais precoce. O desmame em prol da 

utilização de produtos industrializados, respeitando a vanguarda científica vinculada aos leites 

modificados, passou a consistir em regra, e a amamentação, em exceção. Havia, porém, 

necessidade de se constituir uma via alternativa para os casos de falha no novo modelo, de 

modo a contemplar as situações em que os leites modificados não podiam ser utilizados, em 

virtude de efeitos colaterais indesejáveis ou de complicações para o lactente.
13 

A história dos bancos de leite humano no Brasil pode ser dividida em duas fases: a 

primeira teve início em 1943, com a implantação do BLH-IFF/ FIOCRUZ, estendendo-se até 

1985, quando se deu a ruptura do paradigma original e a constituição de um novo modelo, 

vigente até os dias atuais.
16 

 Na primeira fase, os bancos de leite humano funcionaram como 

grandes leiterias, cujo propósito maior era obter leite humano, mesmo que para tanto fossem 

necessárias estratégias extremamente questionáveis. Os bancos de leite eram, de fato as amas 

de leite do século XX, e a doação, um grande e lucrativo negócio.  

Com o objetivo de funcionar como uma obra de grande alcance social, a figura do 

banco de leite, como serviço de saúde, foi capaz de substituir com êxito a antiga figura do 

senhor, dono da escrava-ama, apresentando ainda a vantagem de ser uma alternativa 

higienicamente segura, prática e de fácil acesso para aqueles que precisavam de leite humano. 

Ao contrário dos dias atuais, a doação não resultava de um processo voluntário e consciente, 

que dependia única e exclusivamente da solidariedade humana. Em verdade, tratava-se de 

uma relação comercial, de compra e venda, agenciada pelos bancos de leite responsáveis pela 

intermediação dos lucros auferidos nessas transações.
17 

O primeiro Banco de Leite Humano do Brasil, como citado, foi implantado em 

outubro de 1943 no então Instituto Nacional de Puericultura, atualmente denominado Instituto 

Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), da 

Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), com o objetivo de coletar e distribuir leite 

humano para atender casos considerados especiais, como prematuridade, perturbações 

nutricionais e alergias a proteínas heterólogas
17

. O BLH/IFF guarda uma relação direta com 

os rumos da história dos bancos de leite humano, devido a ser a primeira unidade em 

funcionamento entre as décadas de 40 e 70, servindo como modelo para as demais instituições 

interessadas neste tipo de atividade. Por outro lado, em 1985 foi responsável pelo processo de 

reestruturação operacional que culminou no estabelecimento do atual modelo para bancos de 

leite humano no País. 

A tendência de novas implantações manteve-se constante entre 1943 e 1979, à razão 

média de uma inauguração por década (cinco unidades no País até o início dos anos 80). Até a 
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primeira metade da década de 80, as condições operacionais desses bancos, constituíam 

motivo de preocupação para os profissionais encarregados de formular e implementar a 

política estatal a favor da amamentação, isto porque além de não atuarem como elementos de 

promoção da amamentação, em sua maioria apresentavam acentuado grau de risco para a 

saúde dos receptores, em virtude de sua estrutura operacional imprópria.
17:106

 

A Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA) foi o principal agente estatal de 

difusão do modelo proposto pelo IFF, sendo responsável pelo aumento exponencial do 

número de BLH na segunda metade da década de 80. 
17:108 

Em 1981, na 34ª Assembleia Mundial de Saúde, foi aprovado o Código Internacional 

de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, como "requerimento mínimo" para ser 

adotado inteiramente nos países. Essa Assembleia fundamentou-se na importância da boa 

nutrição para bebês e crianças pequenas, para a saúde e desenvolvimento futuros da criança e 

do adulto; e no reconhecimento de que o aleitamento era o único método natural de alimentar 

os bebês, que devia ser protegido e promovido ativamente em todos os países. A 

responsabilidade desse processo foi delegada aos governos dos Estados Membros, com papel 

primordial na proteção e promoção do aleitamento como meio de melhorar a saúde de bebês e 

crianças pequenas.
18  

Na década de 80, observou-se no Brasil a instituição de 47 novos serviços, uma 

expansão nunca antes registrada na história dessas unidades. Tal crescimento resultou dos 

esforços direcionados e coordenados pelo Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento 

Materno (PNIAM) que, em 1984, instituiu o Grupo Técnico de Bancos de Leite Humano 

como instância de assessoramento técnico, visto que esses bancos tornaram-se motivo de 

preocupação para o Programa devido à sua proliferação desordenada, sem atender a objetivos 

e procedimentos uniformes constando, entre outros fatos, a compra e venda de leite humano, a 

sua troca por cestas alimentícias e a falta de controle de qualidade do produto.
 17

 

Entre 1985 e 1986 foi desenvolvido um "novo modelo" para Banco de Leite Humano. 

A pasteurização lenta ou Low Temperature, Long Time (LTLT), e o controle de qualidade 

foram instituídos como procedimentos obrigatórios, visando assegurar a qualidade higiênico-

sanitária e um melhor aproveitamento das propriedades imunológicas e nutricionais do leite 

humano. Com o "novo modelo", o banco de leite humano foi transformado em uma unidade a 

serviço da amamentação, com suas ações assistenciais objetivando a promoção do aleitamento 

materno.  

O Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira (BLH-IFF / FIOCRUZ) 

começou a funcionar como Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano, que 
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passaram a ser uma importante estratégia de política governamental em prol da amamentação. 

Esse novo modelo foi implantado em todos os BLH, especialmente nos novos. Em 

1986, no BLH da Maternidade Odete Valadares, no estado de Minas Gerais; o BLH do 

Hospital Geral Cleriston de Andrade, em novembro de 1987 na Bahia, mesmo ano de 

inauguração dos BLH de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Piauí. 

Objetivando monitorar a implantação e o funcionamento de bancos de leite em todo o 

território nacional, o Grupo Técnico de Bancos de Leite Humano elaborou o primeiro 

documento oficial de recomendações técnicas (INAN, 1987), que serviu de base para a 

primeira legislação federal, publicada em 1988 sob a forma de Portaria do Ministério da 

Saúde.
17-108

 

Com o desenvolvimento do Programa Nacional de Bancos de Leite Humano, entre 

1987 e 1990, a LBA possibilitou mais do que a expansão quantitativa do número de unidades, 

ao viabilizar a formação de núcleos para futuros centros de referência regionais.
17:108 

Em 1992, em decorrência da reestruturação a que foi submetido o PNIAM, e da 

consequente extinção dos Comitês Assessores, o Comitê Nacional de Bancos de Leite 

Humano foi destituído e em seu lugar foi criada a Comissão Central de Bancos de Leite 

Humano, como instância do Ministério da Saúde responsável pelo assessoramento na 

formulação e implementação da política estatal para o setor (INAN, 1993).  

A Comissão, cuja presidência coube, desde a sua criação, ao Instituto Fernandes 

Figueira, foi composta por representantes da Fundação Hospitalar do Distrito Federal/Brasília, 

do Instituto Materno Infantil de Pernambuco/ Recife, da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand/Fortaleza, do Hospital Leonor Mendes de Barros/São Paulo, da Universidade 

Estadual de Londrina/Londrina, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária e do Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição, ambos com sede em Brasília.
17:109 

 Dentre os resultados alcançados pelo Comitê Nacional de Bancos de Leite Humano do 

PNIAM, de 1987 a 1994 destacam-se:  

 a publicação da primeira legislação regulamentando a implantação e o funcionamento 

dos bancos de leite em todo o território nacional - Portaria MS-322/1988;  

 a implantação de centros de referência regionais;  

 o desenvolvimento de diferentes programas de capacitação de recursos humanos;  

 a produção de material instrucional, como a edição revista do documento de 

recomendações técnicas e o manual de rotinas e normas gerais para o funcionamento 

de bancos de leite humano;  
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 a realização de dois Encontros Nacionais de Bancos de Leite Humano no Rio de 

Janeiro, em novembro de 1991 e dezembro de 1995; e  

 o apoio estratégico à implementação do Programa Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (IHAC), em âmbito nacional, no início dos anos 90.   

O modelo brasileiro de BLH atravessa as fronteiras do Brasil em 1996. A expansão 

experimentada na década de 80, somada às 56 implantações ocorridas na década de 90, 

passaram a totalizar 104 unidades em funcionamento no País, segundo estimativa apresentada 

no I Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano, realizado em Brasília (DF), em julho 

de 1998. A exportação desse trabalho inicia sua caminhada para a América Latina com o 

Programa de Cooperação Técnica entre o Ministério da Saúde brasileiro / FIOCRUZ e o 

governo da Venezuela. Na ocasião, foram implantados dois Bancos de Leite Humano naquele 

país, seguindo o modelo brasileiro. 

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (RedeBLH-BR) foi criada em 1998, 

por iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e da Fundação Instituto Oswaldo Cruz. Essa 

rede se expande para novos estados, a saber: o BLH do Hospital Maternidade Leonor Mendes 

de Barros foi implantado em janeiro de 1988 e funciona como Centro de Referência para 

Bancos de Leite Humano da Região de São Paulo (capital e Grande São Paulo), e para os 

estados de Goiás, Paraná, Maranhão, Sergipe. 

A consolidação dessa Rede ocorre combinada com sua expansão, e resulta de um 

processo histórico caracterizado pela busca da qualidade associada à experiência e 

conhecimentos acumulados pelo BLH / IFF. Seu objetivo é nortear a formulação, implantação 

e acompanhamento da política estatal, no âmbito de atuação dos BLH no País. Essa rede 

desenvolveu ciclos de cursos macrorregionais para formação e atualização de profissionais: 

Processamento e Controle de Qualidade de Leite Humano Ordenhado. Nesse mesmo ano 

ocorreu o I Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano, III Encontro Nacional de 

Bancos de Leite Humano, I Fórum Nacional de Vigilância Sanitária em Bancos de Leite 

Humano, em Brasília / DF. 

Referente ao BLH, a Portaria MS nº 50/1999 instituiu, na Secretaria de Políticas de 

Saúde, a Comissão Nacional de BLH com a finalidade de prestar assessoramento técnico na 

direção e coordenação federal das ações de BLH em todo o território nacional. Nesse mesmo 

ano, a Portaria MS nº 812 aprovou o Plano de Trabalho que tinha como objetivo a 

implantação do “Projeto da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano”. 

Em 24 de junho de 2002, o Ministério da Saúde designou a Comissão Nacional de 

Bancos de Leite Humano, sua composição e competências para assessorar nas políticas 
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públicas voltadas à promoção da amamentação.

 

Em 1º de outubro de 2004 foi comemorado pela primeira vez o "Dia Nacional de 

Doação de Leite Humano", que teve como madrinha da campanha a atriz e doadora de leite 

humano Cláudia Raia. O Ministério da Saúde instituiu o dia 1º de outubro como o "Dia 

Nacional de Doação do Leite Humano" através da Portaria Nº 1.893, de 2 de outubro de 2003, 

Art. 1º.  

No ano de 2004 ocorreu o lançamento da Biblioteca Virtual em Saúde sobre 

Aleitamento Materno Brasil - BVS-AM, um projeto de construção coletiva de âmbito 

nacional, coordenado pela OMS/OPAS/BIREME, orientado por um Comitê Consultivo 

Nacional, sob a liderança da FIOCRUZ, numa parceria interna entre o Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT/FIOCRUZ), 

Biblioteca da Saúde da Mulher e da Criança (ICICT/FIOCRUZ) e Instituto Fernandes 

Figueira (IFF/FIOCRUZ) através do seu Banco de Leite Humano, Centro de Referência 

Nacional da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano - RedeBLH. Tem como objetivo 

promover a operação cooperativa e descentralizada da rede de fontes de informação científica 

e técnica em aleitamento materno, visando proporcionar o acesso equitativo e estimular o uso 

da informação científica e técnica atualizada e relevante reunida na BVS, relacionadas à 

promoção do aleitamento materno e gestão de Bancos de Leite Humano no país, buscando 

contribuir para o fortalecimento da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano como 

estratégia de redução da mortalidade infantil. 

Em maio de 2005, no II Congresso Internacional de Bancos de Leite Humano, um 

grupo de trabalho elaborou em dois exemplares originais com textos idênticos, nos idiomas 

Português e Espanhol, um protocolo denominado Carta de Brasília. Com a assinatura da Carta 

de Brasília 2005, representantes dos Ministérios da Saúde e de países da América Latina 

assumiram compromissos visando o fortalecimento de ações na área de aleitamento materno, 

e materializaram a política de expansão através do compromisso de criação da Rede Latino 

Americana de Bancos de Leite Humano. 

Como se pode perceber, tem havido investimentos nas questões de atenção à saúde 

materno-infantil, e novas propostas e necessidades surgem com a consolidação das ações e 

serviços prestados nos BLH de todo o Brasil. É o caso da Portaria GM/MS nº 698/2002, que 

define a estrutura e as normas de atuação e funcionamento dos BLH; da Resolução da 

Diretoria Colegiada – RDC nº 171/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

                                                             

 Portaria SPS/MS nº 19, de 24 de junho de 2002, publicada no DOU nº 126, Seção 2, p.16, de 3 de julho de 

2002. 
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(ANVISA), que dispõe sobre o regulamento técnico para o seu funcionamento; e da Portaria 

GM/MS nº 2.193/2006, documento que define a estrutura e funcionamento dos BLH, 

revogando a Portaria MS nº 322/1988, um importante marco histórico. 

Concomitante a esse processo histórico, tem-se a evolução e transformação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), e as funções dos diferentes profissionais que compõem esse cenário 

da atenção materno-infantil. No caso presente, o enfoque recai sobre a atuação do enfermeiro, 

especificamente nos BLH, e sua contribuição para a efetivação de uma política pública 

sistematizada, considerando que as transformações socio-históricas da população brasileira 

contribuíram para ampliar o seu campo de atuação. Com esse movimento, as pesquisas que 

fomentam esses saberes e práticas são mobilizadas conforme o adensamento das novas 

propostas de atuação desse profissional. É quando nos deparamos com o emprego da SAE 

como metodologia que se consolida no universo da Saúde, tendo como intuito melhorar as 

práticas de cuidado de enfermagem nesse contexto de atenção materno-infantil. 

De acordo com as Normas Técnicas para o BLH, no item 4, subitem 4.1, lê-se que:  

 
O quadro funcional dos BLH deve dispor de profissionais legalmente habilitados 

para assumir a responsabilidade das atividades médico-assistenciais e de tecnologia 

de alimentos requeridas por um Banco de Leite. Podem integrar a equipe: médicos, 

nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos bioquímicos, técnicos em microbiologia e 

engenheiro de alimentos [...]. Auxiliares de enfermagem e técnicos em enfermagem, 

em nutrição ou de laboratórios constituem parte da equipe multidisciplinar com a 

qual deve contar um BLH.
 19:4

 

 

Já no subitem 4.2, estão previstas as atividades assistenciais que podem ser exercidas 

por esses profissionais: manejo clínico, aconselhamento em amamentação; monitoramento do 

cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

(NBCAL); Processamento e Controle de Qualidade do Leite Humano Ordenhado (Rede 

Nacional de Bancos de Leite Humano/MS) e Gestão da Qualidade em BLH (Rede Nacional 

de Bancos de Leite Humano/MS).
 19

 

Diante deste quadro ampliado do BLH para atuação e responsabilidades, em 

consonância com o Artigo 11 da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, cabe ao 

Enfermeiro exercer todas as atividades de Enfermagem e, privativamente, a direção do órgão 

de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, chefia de serviço e de 

unidade de saúde; planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação da 

assistência de enfermagem; consulta de enfermagem; cuidados diretos de enfermagem a 

pacientes graves com risco de vida; cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica 

e que exijam conhecimento de base científica, capacidade de tomar decisões rápidas, atuar 
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como coordenador, supervisor ou assistencial nos BLH.
 4

 

Representantes do setor saúde e de proteção social dos governos e da sociedade civil 

de países Ibero-Americanos e do Continente Africano, participaram de grupo de trabalho no 

V Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano/ I Congresso Ibero-Americano de 

Bancos de Leite Humano/ I Fórum de Cooperação Internacional em Bancos de Leite Humano, 

realizados no período de 27 a 30 de setembro de 2010, em Brasília (DF).  

O produto final do trabalho foi a Carta de Brasília 2010, que concentra os esforços 

internacionais para o enfrentamento da mortalidade infantil e aponta as estratégias para o 

cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) até 2015, conforme 

estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) – Objetivo 4 (redução da 

mortalidade infantil). 

Em 16 de dezembro de 2010, pela Portaria nº 696

, o Ministério da Saúde instituiu a 

Comissão Nacional de Bancos de Leite Humano (CNBLH) atendendo à necessidade de uma 

instância para assessorar a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno na 

formulação, avaliação, controle e expansão da política referente à Rede Brasileira de Bancos 

de Leite Humano, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros. 

Nos últimos 70 anos, várias Leis e Portarias foram publicados no País a fim de 

assegurar o direito à saúde da criança brasileira de 0 a 9 anos. Hoje, a legislação brasileira 

trata de temas como imunização, aleitamento materno, atenção à saúde do recém-nascido, 

nutrição, prevenção de acidentes e violências, dentre outros.
20 

 

1.3 MARCOS REGULATÓRIOS QUE SUSTENTAM OS   

SABERES NOS BANCOS DE LEITE HUMANO 

 

Os BLH ganham destaque a partir da assinatura da Portaria MS nº 322/1988, a qual 

contemplou todas as etapas de implantação e funcionamento de Bancos de Leite Humano e 

tornou o Brasil o primeiro país a possuir tal instrumento legal, com o objetivo de incentivar o 

aleitamento materno e facilitar a amamentação. Sua justificativa estava fundamentada no 

reconhecimento do leite materno como o alimento ideal para crianças até os 06 meses, na sua 

utilização para o combate à desnutrição e à mortalidade infantil, no controle da obesidade 

infantil, nos estímulos na relação mãe-filho, dentre outros. Conforme consta nesse documento 

                                                             

 Publicada no DOU nº 241 - Seção 1 - p.154; revoga a Portaria SPS/MS nº 19, de 24 de junho de 2002, 

publicada no DOU nº 126, Seção 2, p. 16, de 3 de julho de 2002.   
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o BLH, desde o princípio foi considerado: 

 
Um centro especializados obrigatoriamente vinculado a um hospital materno e/ou 

infantil, responsável pela promoção do incentivo ao aleitamento materno e execução 

das atividades de coleta, processamento e controle de qualidade de colostro, leite de 

transição e leite humano maduro, para posterior distribuição, sob prescrição do 

médico ou de nutricionista [...] É da responsabilidade do BLH, orientar, executar e 

controlar as operações de coleta, seleção e classificação, processamento, controle 

clínico, controle de qualidade e distribuição. Compete aos BLH a promoção da 

prática do aleitamento natural e assegurar a qualidade dos produtos distribuídos. O 

BLH deve dispor de mecanismos próprios de controle, a exemplo de formulários e 

fichas, numerados, que permitem o registro diário de produtos coletados e 

destruídos, de doadoras e receptores com respectivos endereços, dos exames clínicos 

e laboratoriais, bem como o resultado das análises de controle de qualidade dos 

produtos.
7 

 

Em 05 de setembro de 2006, os BLH brasileiros passaram a ter a Resolução da 

Diretoria Colegiada - ANVISA nº 171 como regulamento para organizar suas ações. Consta 

no texto da lei que os BLH correspondem a “serviço especializado, responsável por ações de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e execução de atividades de coleta da 

produção lática da nutriz, do seu processamento, controle de qualidade e distribuição”. 

A Portaria nº 2193,  de 14 de setembro de 2006 (que revogou a  Portaria nº 698, de 09 

de abril de 2002 e a Portaria nº 322/GM, de 26 de maio de 1988), ambas do MS,  define a 

estrutura e as normas de atuação e funcionamento dos Bancos de Leite Humano no Brasil, 

com a incumbência de:  

a) promover, proteger e apoiar o aleitamento materno; 

b) operacionalizar, de forma otimizada, o excedente da produção láctica de suas 

doadoras; 

c) executar as operações de coleta, seleção e classificação, processamento, controle 

clínico, controle de qualidade e distribuição do Leite Humano Ordenhado (LHO), em 

conformidade com os dispositivos legais vigentes; 

d) responder pelo funcionamento dos Postos de Coleta a ele vinculados; 

e) buscar a certificação da qualidade dos produtos e processos sob sua 

responsabilidade; e 

f) a licença para funcionamento do Banco de Leite Humano condiciona-se à 

designação de um coordenador local de nível superior. 

A ANVISA publica o Manual intitulado “Banco de Leite Humano: Funcionamento, 

Prevenção e Controle de Riscos”, e explicita o teor do documento: 

http://www.redeblh.fiocruz.br/media/698%5b1%5d.pdf
http://www.redeblh.fiocruz.br/media/698%5b1%5d.pdf
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), coordenadora do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), pretende, com este manual, trazer 

orientações referentes às atividades envolvidas no processamento do leite humano 

ordenhado. O foco da publicação são os riscos associados a essas atividades, uma 

vez que as ações do SNVS baseiam-se na prevenção e no controle de riscos 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde. O manual foi elaborado em parceria com a Rede 

Brasileira de Bancos de Leite Humano (Rede BLH-BR). A rede é uma iniciativa do 

Ministério da Saúde (MS) e da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), tendo a 

missão de promover a saúde da mulher e da criança, mediante a integração e a 

construção de parcerias com órgãos federais, unidades da federação, municípios, 

iniciativa privada e sociedade, no âmbito da atuação dos BLH.
3:9 

 

Segundo a literatura científica, os riscos à saúde instalam-se em qualquer momento do 

processo produção-consumo. A produção, especialmente em determinados ramos de 

atividade, gera riscos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente.
21

 Nesse percurso, 

intencionalmente ou por falhas no processo, podem ser adicionados riscos aos objetos de 

consumo, o que é um agravante, sobretudo para as questões de saúde. No caso dos BLH e dos 

postos de coleta de leite humano (PCLH), o leite humano ordenhado (LHO) é suscetível à 

contaminações, e o risco de causar danos à saúde é elevado, considerando que os receptores 

são especialmente vulneráveis.
3   

 

A fim de superar práticas que se restringiam apenas à coleta e distribuição do leite 

humano, os BLH passam a adotar medidas cada vez mais fundamentadas no saber científico 

exigindo, assim, a qualificação de todos os profissionais que estivessem atuando nesse centro 

especializado. Os investimentos na formação de recursos humanos para a área, em seus 

diferentes graus de complexidade, certamente configuraram um dos elementos estratégicos 

para a expansão dos BLH no Brasil.    

Com o avanço dos trabalhos, tornou-se perceptível que os BLH, ao abrigarem 

profissionais habilitados, poderiam se transformar em um dos mais importantes loci do setor 

saúde, capazes de se contrapor às verdades ‘cientificistas’ construídas pelos serviços de 

informação científica dos fabricantes de leites modificados,
3  

isto porque o BLH é um centro 

especializado, vinculado a um hospital de atenção materna e/ou infantil,  responsável por 

ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e execução de atividades de 

coleta da produção lática da nutriz, seleção, classificação, processamento, controle de 

qualidade e distribuição, sendo proibida a comercialização dos produtos por ele distribuído.
3   

 

A organização de um processo de trabalho em equipe, com cooperação e visão 

integrada do usuário, constitui-se tarefa diária de superação de desafios. O que se pretende é 

alcançar os objetivos na construção de uma prática que vise a melhoria contínua da qualidade 
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sem fragmentação, possibilitando um melhor atendimento ao usuário e conferindo boas 

condições de trabalho à equipe. Assim, ao posto de coleta de leite humano competem as 

seguintes atividades:  

a) Desenvolver ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, como 

programas de incentivo e sensibilização sobre a doação de leite humano; 

b) Prestar assistência à gestante, puérpera, nutriz e lactente na prática do aleitamento 

materno. Em relação à gestante: prepará-la para a amamentação e elaborar medidas de 

prevenção de doenças e outros fatores que impeçam a amamentação ou a doação de leite 

humano ordenhado. Quanto à puérpera, à nutriz e ao lactente, prestar orientações sobre: 

• autocuidado com a mama puerperal; 

• cuidados ao amamentar; 

• pega, posição e sucção; 

• ordenha, coleta e armazenamento do leite ordenhado no domicílio; 

• cuidados na utilização do leite humano ordenhado cru (LHOC) e do leite humano 

ordenhado pasteurizado (LHOP). 

c) Executar as operações de controle clínico da doadora;  

d) Coletar, armazenar e repassar o leite humano ordenhado para o BLH ao qual o 

posto está vinculado. 

e) Registrar as etapas e os dados do processo, garantindo a rastreabilidade do produto. 

f) Manter um sistema de informação que assegure os registros – relacionados às 

doadoras e aos produtos – disponíveis às autoridades competentes, guardando sigilo e 

privacidade. 

g) Estabelecer ações que permitam a rastreabilidade do leite humano ordenhado. 

Além dessas atividades exercidas pelo posto de coleta, o BLH também processa e 

distribui o leite pasteurizado; responde tecnicamente pelo processamento e controle de 

qualidade do leite humano ordenhado procedente do PCLH a ele vinculado; e realiza o 

controle de qualidade dos produtos e processos sob sua responsabilidade.
19

 

O BLH e o PCLH devem, ainda, seguir as orientações do Programa de Controle e 

Prevenção de Infecção e de Eventos Adversos (PCPIEA) dos serviços de saúde aos quais 

estão vinculados; dispor de normas e rotinas escritas para todos os procedimentos realizados; 

e implantar e implementar as Boas Práticas de Manipulação do leite humano ordenhado. O 

banco e o posto de coleta devem dispor de profissionais de nível superior, legalmente 

habilitados e capacitados para assumir a responsabilidade pelas atividades médico-

assistenciais e de tecnologia de alimentos. Cabe a um desses profissionais assumir a 
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responsabilidade técnica pelo serviço de BLH e do PCLH perante a Vigilância Sanitária.
19  

O BLH e o PCLH também têm de manter um programa de educação permanente e 

disponibilizar o registro de formação e qualificação de seus profissionais. A Rede BLH-BR

, 

por meio dos seus Centros de Referência Estaduais, oferece cursos aos profissionais que 

atuam nos bancos de leite humano.
19 

Além dessas funções e serviços destinados aos BLH, exige-se, ainda, o controle de 

outros componentes que interferem na atenção básica e nos cuidados de enfermagem, tais 

como o controle do material de acabamento (supervisão das estruturas e do ambiente do BLH) 

e da iluminação, uma vez que exerce uma forte influência no comportamento das pessoas. Sua 

utilização adequada evita doenças visuais, aumenta a eficiência do trabalho e diminui o 

número de acidentes. Para tanto, deve ser distribuída uniformemente pelo ambiente, evitando 

ofuscamentos, sombras, reflexos e contrastes excessivos, além de incidir numa direção que 

não prejudique os movimentos nem a visão das pessoas que ali trabalham.
3 

Os ambientes, equipamentos e materiais mínimos também devem ser objetos de 

preocupação e organização das ações nos BLH, exigindo-se sala para recepção, registro e 

triagem de doadoras; mobiliário e equipamentos de escritório; fichário para cadastro de 

doadoras e receptores e das atividades assistenciais e arquivo de doadoras (em papel ou em 

meio eletrônico). A sala para ordenha e a área para recepção de coleta externa, são outros 

ambientes que também exigem controle e organização da equipe de enfermagem, pois: 

 
O leite humano ordenhado é um alimento que não possui uma proteção física que 

impeça o acesso da microbiota aos seus nutrientes. Suas propriedades 

antimicrobianas retardam a decomposição causada pela microbiota primária, no 

entanto, têm menor efetividade contra os contaminantes secundários advindos do 

ambiente, de utensílios, das doadoras e dos profissionais do BLH.
17

 Isso significa 

que o leite humano pode ser fonte de transmissão de microrganismos patogênicos se 

não for manipulado sob condições adequadas.
3:48 

 

O acesso às áreas de manipulação deve ser restrito ao pessoal diretamente envolvido e 

devidamente paramentado, pois, com essa medida, reduz-se a possibilidade de contaminação 

do produto. Os profissionais e as doadoras precisam ser orientados de forma oral e escrita 

quanto às práticas de higienização e antissepsia das mãos e antebraços, antes de entrarem na 

sala de ordenha do leite humano, na recepção de coleta externa e na sala de processamento. 

Profissionais que trabalham na manipulação de LHO precisam higienizar as mãos de maneira 

frequente e cuidadosa, com produto regularizado junto à autoridade sanitária competente e 

água corrente potável.
19 

                                                             

 Disponível em www.redeblh.fiocruz.br 
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Há situações de doenças infecciosas que contraindicam o aleitamento materno ou 

exigem cuidados especiais para que a amamentação seja mantida. Apesar desses eventos 

apresentarem baixo nível de frequência, o domínio  por parte dos profissionais de saúde  das 

condutas relacionadas à amamentação na vigência de algumas doenças maternas, representa 

atitude de proteção à vida da criança. A seguir, comentários a respeito das doenças causadas 

por bactérias, vírus, parasitas e fungos, que têm alguma relação com o aleitamento materno. 

Doenças maternas virais 

Nutrizes com sarampo, caxumba, rubéola, herpes vírus e doenças causadas pelos vírus 

da hepatite, entre outras, podem excretar os vírus no leite, mas a transmissão para o lactente 

não é comum. Nas infecções causadas pelos retrovírus, a transmissão através do leite humano 

é mais frequente, por isso a amamentação deve ser contraindica. Vale destacar que, na maioria 

das doenças maternas causadas por vírus, outras fontes de contaminação para a criança devem 

ser avaliadas antes de se atribuir a transmissibilidade apenas ao leite humano. 

O Manual
3
 apresenta minuciosamente os procedimentos em cada conduta, com 

destaque para as doenças maternas bacterianas, em especial: Mastite; Infecções por fungos; 

Captação de doadoras, uma vez que o BLH e PCLH devem estabelecer programas capazes de 

garantir captação de número adequado de doadoras para atender à demanda dos receptores das 

unidades assistidas; e Acompanhamento das doadoras. No caso da primeira doação, as 

doadoras aptas devem iniciar a ordenha o mais precocemente possível, observando a técnica 

descrita no capítulo “Ordenha e Coleta”. Após o cadastramento, o BLH ou PCLH deve 

agendar a coleta e garantir informações sobre as boas práticas de manipulação do leite 

ordenhado. 

Na primeira coleta, interna ou externa, um profissional habilitado deve observar – e 

complementar, se necessário – as seguintes informações: formulário de cadastramento; cartão 

do pré-natal e caderneta da criança. Sempre que possível, o profissional que acompanhar a 

primeira coleta também deve verificar a amamentação do filho da doadora, objetivando o 

adequado posicionamento e pega da aréola para manutenção da amamentação exclusiva; se a 

criança não está recebendo água, chás ou qualquer outro líquido ou alimento antes de 

completar seis meses de idade; e se a criança não faz uso de mamadeira, chupetas e bicos, 

entre outros produtos. 

Conforme o Manual Técnico do BLH
3
, os BLH e PCLH devem cadastrar todas as 

doadoras preenchendo corretamente a ficha de cadastramento de cada uma; realizar avaliação 

médica para validação das informações e oficialização do cadastramento; explicar a anatomia 

e a fisiologia da mama lactante; avaliar as técnicas de ordenha; ensinar o adequado 
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posicionamento e pega da aréola; observar e avaliar a mamada; realizar checagem da 

condição de saúde a cada doação; realizar checagem da condição do ambiente de coleta do 

leite; desqualificar a doação quando do surgimento de patologias ou da utilização de 

medicamentos incompatíveis com a amamentação; observar se os filhos das doadoras 

cadastradas são acompanhados regularmente nas Unidades de Saúde, e se mantêm o 

calendário vacinal atualizado. 

A ordenha do leite humano é a ação de manipular a mama lactante pressionando-a 

cuidadosamente para a retirada do leite. A manipulação pode ser feita pela própria nutriz 

(auto-ordenha), por um profissional de saúde ou por alguém de sua escolha. 

Preferencialmente, a ordenha deve ser realizada com as mãos por ser a forma mais efetiva, 

econômica, menos traumática e dolorosa, além de reduzir possíveis riscos de contaminação e 

poder ser feita pela mulher sempre que necessário.
3 

A estocagem é considerada um conjunto de atividades e requisitos para se obter uma 

correta conservação do leite humano ordenhado, a uma condição de temperatura e tempo sob 

a qual o produto LHOC é mantido antes do seu processamento (pasteurização) no BLH, e o 

LHOP até o ato do consumo. O leite humano ordenhado, seja cru ou pasteurizado, deve ser 

estocado sob congelamento. 
19 

A pasteurização representa uma alternativa eficaz há muito conhecida e praticada no 

campo da tecnologia de alimentos. Trata-se de um tratamento térmico aplicável ao leite 

humano, que adota como referência a inativação térmica do microrganismo mais 

termorresistente, a Coxiella burnetti. Uma vez observado o binômio temperatura de inativação 

e tempo de exposição capaz de inativar esse microrganismo, pode-se assegurar que os demais 

patógenos também estarão termicamente inativados. 

A Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012, define as diretrizes e objetivos para a 

organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente 

grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do 

SUS. O seu Artigo 3º apresenta as diretrizes para a atenção integral e humanizada ao recém-

nascido grave ou potencialmente grave: I - o respeito, a proteção e o apoio aos direitos 

humanos; II - promoção da equidade; III - integralidade da assistência; IV - atenção 

multiprofissional, com enfoque nas necessidades do usuário; V - atenção humanizada; e VI - 

estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém-nascido. 

No Artigo 13, quando da necessidade do Banco de Leite Humano ou unidade de coleta, como 

parte da estrutura mínima para leites UTI neonatal tipo II, assim como a equipe mínima 

formada, dentre outros profissionais, deverá contar com 1 (um) enfermeiro coordenador, com 
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jornada horizontal diária de 8 horas, com habilitação em Neonatologia ou no mínimo 2 (dois) 

anos de experiência profissional comprovada em terapia intensiva pediátrica ou neonatal; e 1 

(um) enfermeiro assistencial para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada turno.  No Artigo 

14, habilitação como UTIN tipo III, o serviço hospitalar deverá contar com 1 (um) enfermeiro 

coordenador com título de especialização em terapia intensiva/terapia intensiva neonatal ou, 

no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência profissional comprovada de atuação na área; e 1 

(um) enfermeiro plantonista assistencial por turno, exclusivo da unidade, para cada 5 (cinco) 

leitos ou fração. 

Outra Portaria, de nº 961, de 22 de maio de 2013, inclui e altera valores dos 

procedimentos relacionados aos Bancos de Leite Humano e estabelece recursos financeiros do 

Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade a serem incorporados ao limite financeiro 

de Média e Alta Complexidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Alguns 

procedimentos indicam a necessidade de participação de uma equipe multiprofissional, 

composta por biólogo; farmacêutico bioquímico; enfermeira(o); nutricionista; técnico de 

enfermagem; biomédico; médico patologista, clínico/medicina, laboratorial; engenheiro de 

alimentos; e auxiliar de enfermagem. Os procedimentos descritos são: determinação de 

crematócrito no leite humano ordenhado, sendo que a descrição consiste na análise físico-

química do leite humano ordenhado visando a determinação de seu conteúdo energético; 

acidez titulável no leite humano (DORNIC), consiste na determinação da acidez dornic no 

leite humano ordenhado; prova confirmatória da presença de microrganismos coliformes, que 

consiste na confirmação da presença de microrganismos do grupo coliforme em amostras de 

leite humano pasteurizado; pasteurização do leite humano (a cada 5 litros); e  cultura do leite 

humano (pós-pasteurização). 

 

1.4 BANCO DE LEITE HUMANO  NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O BLH do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM) foi idealizado 

no Estado do Espírito Santo em 1993, e implantado em agosto de 1994 por uma equipe 

composta por 03 (três) enfermeiras e 01 (uma) médica, embora tenha sido inserido no 

Programa de Aleitamento Materno efetivamente em 1992, a convite oficial do Instituto 

Nacional de Nutrição (INAN) do Ministério de Saúde. Após treinamento das profissionais em 

amamentação, estas se aliaram aos docentes do curso de graduação em Enfermagem, 

implantando e implementando o Núcleo de Aleitamento Materno (NUAM), em junho de 

1993, fundado e coordenado por duas enfermeiras e uma médica neonatal. 
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 Devido às necessidades que se apresentaram no âmbito das ações de promoção do 

aleitamento materno pelo NUAM (foco no atendimento das crianças prematuras internadas), 

criou-se o BLH do HUCAM cuja consolidação passou por diferentes momentos. Já no ano de 

2011, o BLH do HUCAM foi instituído pela Secretaria Estadual da Saúde (SESA) como o 

Banco de Leite Humano de Referência no Estado, sendo responsável pelo processo de 

funcionamento, coleta, transporte, processamento, distribuição, doações, instalações, controle 

de qualidade e clínico dos bancos de leite de todo o Espírito Santo, em conjunto com os 

municípios.  

 Outros BLH foram implantados no Espírito Santo, assim distribuídos 

cronologicamente: 

 Em 1988, o Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de Vitória; 

 Em 10 de julho de 1989, em Vitória, o BLH do Hospital da Polícia Militar do 

Espírito Santo; 

 Em março de 1998, o BLH do Hospital Dório Silva, em Serra; 

 Em 21 de dezembro de 2000, o BLH Dr. Edson Rebello Moreira, em 

Cachoeiro de Itapemirim; 

 Em outubro de 2001, o BLH Madre Gertrudes de São José, em Colatina; 

 Em fevereiro de 2006, o BLH do Hospital Infantil e Maternidade Dr. Alzir 

Bernardino Alves, em Vila Velha. 

 

O mapa a seguir possibilita visualizar a distribuição política e a abrangência dos BLH. 

Conforme análise, a região metropolitana (1) centraliza os atendimentos à população e serve 

como “centro de capacitação” das equipes de enfermagem, uma vez que o HUCAM compõe o 

Campus Biomédico da Universidade Federal do Espírito Santo. Entretanto, o Hospital Dório 

Silva foi centro de referência do Estado e serviu de base para a formação das equipes por um 

período. O BLH de Colatina (Região Centro-Oeste – 8) serve de referência para a região 

Norte do Estado. Já o BLH de Cachoeiro de Itapemirim (Região Rio Doce – 5) atende a 

população do Sul. É importante destacar que o atendimento fica concentrado na região 

metropolitana da Grande Vitória. 
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Conforme dados da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, o Centro de 

Referência Nacional corresponde ao BLH do Instituto Fernandes Figueira. Articula-se com as 

regiões através dos centros de referência estaduais, e no caso do ES, tem-se o BLH do 

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. Os BLH possuem uma política de 

integração vinculada à Rede Brasileira de BLH, e suas ações contribuem para fomentar as 

políticas de ampliação no atendimento à mulher, conforme missão comum: promover a saúde 

da mulher e da criança mediante integração e construção de parcerias com órgãos federais, 

unidades da Federação, municípios, iniciativa privada e sociedade, no âmbito da atuação dos 

BLH. 
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 Em 2014, os BLH do Espírito Santo apresentaram uma produção significativa no 

atendimento em grupo, com um quantitativo de 2.305 atendimentos; já os individuais, foram 

15.911 atendimentos. Além disso, vários outros procedimentos somaram-se às ações de 

atenção e cuidado da lactante e do bebê. Foram atendidas 2.744 doadoras e 1.574 receptoras, 

bem como realizados os procedimentos de controle e distribuição do leito materno.
22 
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2 REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) 

 

A palavra SISTEMATIZAR pode ser entendida como “ordenar (elementos) em um 

sistema; colocar (alguma coisa) em ordem ou de acordo com um sistema; fazer com que fique 

sistemático; colocar em ordem; tornar-se coerente; ordenado”.
23

 Já o Dicionário Michaelis
24

 

ratifica o termo como “organizar de acordo com um sistema”. O Dicionário Aurélio
25

 indica o 

significado de “reduzir a sistema; reunir num corpo de doutrina”.  

Nesta pesquisa, é pertinente destacar a ideia de: registrar, ordenar, interpretar, analisar, 

coordenar, separar o que está misturado. 

De acordo com Fumagalli
26

, sistematizar é realizar uma interpretação crítica da lógica 

de um processo vivido. A sistematização está centrada na dinâmica dos processos; procura as 

relações entre a teoria e a prática. Quem a realiza deve ser parte do processo que se 

sistematiza e expressa as aprendizagens alcançadas nos processos vividos. 

Para Holliday
27

, os processos de sistematização são complexos, inter-relacionados e 

contraditórios das condições de onde a sistematização ocorre; são situações que se enfrentam; 

ações que se utilizam para chegar a um determinado fim; percepções, interpretações e 

intenções dos diferentes indivíduos que interferem ou intervêm no processo; são os resultados 

esperados e inesperados que surgem entre a relações e reações entre os envolvidos. 

Na enfermagem, o SISTEMATIZAR surgiu do registro da organização dos cuidados 

de saúde escritos por Florence Nightingale. O seu livro intitulado The Notes, tornou a 

enfermagem uma profissão utilizando-se de bases teóricas para o ensino do cuidado no fazer e 

em como fazer. 

O sistematizar é compreendido na enfermagem como um método que vem organizar 

os processos e, por sua vez, utilizar-se de instrumentos metodológicos para que a práxis seja a 

melhor para o local em que é aplicada ou utilizada. Os maiores formadores para se adquirir o 

conhecimento da SAE hoje, são as instituições de ensino da graduação, as escolas técnicas e 

as instituições de saúde onde se tem o profissional enfermeiro. 

Já a palavra PROCESSO significa uma ação que expressa continuidade na realização 

de determinada atividade; ato prolongado e contínuo; seguimento
23

, em que há uma sequência 

constante cujos procedimentos apresentam certa unidade ou se desenvolvem de modo regular; 

andamento ou marcha. Maneira utilizada para se fazer alguma coisa. Para Aurélio
25

, processo 

significa método, sistema, modo de fazer uma coisa.   
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 No ano de 1961, a Teorista de Enfermagem Ida Orlando empregou, pela primeira vez, 

a expressão processo de enfermagem para explicar o cuidado de enfermagem. Antes disso, 

outras teoristas afirmaram que a enfermagem é um processo, utilizaram termos do processo de 

enfermagem. Assim, de 1970 em diante, houve a utilização do processo de enfermagem com 

fases distintas e inter-relacionadas.
1 

 Pode-se inferir que todo PROCESSO é norteado por etapas e, de acordo com Wanda 

de Aguiar Horta
1:35

, o processo de enfermagem (PE) não se faz diferente, sendo por ela 

conceituado como “uma dinâmica das ações inter-relacionadas, visando à assistência ao ser 

humano. Caracteriza-se pelo inter-relacionamento e dinamismo de suas fases ou passos.” 

Neste caso, desde sua introdução na enfermagem brasileira por Horta, essas fases foram assim 

definidas: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Plano Assistencial, Plano 

de Cuidados ou Prescrições de Enfermagem, Evolução e Prognóstico. 

 Todavia, a aplicação do processo de enfermagem vem sofrendo modificações com o 

passar dos anos, que acabam por descaracterizar a sua aplicação na prática clínica.
28 

 O encontro da SAE com o PE se dá de forma efetiva e esclarecedora, de acordo com a 

Resolução COFEN 358/2009

 que descreve a PE como um instrumento metodológico que 

possui etapas inter-relacionadas do cuidado de enfermagem. Se entendermos que a SAE é um 

método científico e que o PE corresponde a um instrumento/ferramenta, quais fatores estão 

influenciando essa ausência de pesquisas sobre SAE? É possível conjecturar que ocorre uma 

inversão de conceitos ou, melhor, ainda persistem equívocos conceituais sobre esses assuntos? 

De acordo com a literatura científica 
2,29

, a SAE é uma metodologia científica que vem 

sendo consolidada na prática assistencial do enfermeiro, à sua disposição para aplicar seus 

conhecimentos técnicos, científicos e humanos; confere maior segurança aos pacientes, 

melhora a qualidade da assistência e possibilita autonomia aos profissionais de enfermagem.  

Deste modo, a prática da SAE é fundamental para contribuir com a caracterização do 

corpo de conhecimento da profissão, por trazer implicações positivas para o paciente e para a 

equipe de enfermagem. Entretanto, há um descompasso, se assim podemos dizer, entre o PE e 

a SAE, que pode ser percebido no seguinte depoimento da Prof. Dra. Vera Lúcia Regina 

Maria
1
 (2009, s/p)

30
: 

                                                             

 Esta Resolução do COFEN revogou a de nº 272/2002 que tratava do assunto. 

1
 Vera Lúcia Regina Maria, COREN-SP 2245, é Mestre e Doutora em Enfermagem com experiência na 

implementação da assistência sistematizada com base no Processo de Enfermagem no Instituto Dante Pazzanese 

(1980-2004), com inclusão dos Diagnósticos de Enfermagem, desde 1990. Consultora em SAE e Professora da 

Pós-Graduação em Enfermagem desde 1999. Disponível em:  

http://www.portaldaenfermagem.com.br/plantao_read.asp?id=408. Acesso em: 08/02/2014. 

http://www.portaldaenfermagem.com.br/plantao_read.asp?id=408
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Desde o início da minha experiência com a implementação do Processo de 

Enfermagem, que vem lá da década de 80, entrei em contato com os termos 

“Sistema/Sistemática/Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)”. Este 

último se consagrou na nossa cultura e com o decorrer do tempo passou a ser visto 

como sinônimo de Processo de Enfermagem, talvez pela influência da teoria das 

Necessidades Humanas Básicas e do modelo teórico onde o Processo de 

Enfermagem é descrito como “a dinâmica das ações sistematizadas e inter-

relacionadas, visando à assistência ao ser humano”. 

 

Historicamente, o PE antecede as práticas profissionais na enfermagem, sendo seus 

conceitos introduzidos no Brasil por Horta
1
. Já a SAE é uma expressão que vem ganhando 

destaque nesse início do século XXI, a ponto de ser legalmente referendado, conforme 

Resolução COFEN 358/2009. A propósito, continua a Dra. Vera Lúcia Regina Maria 

(Op.cit.): 

A Resolução recomendava que a implementação da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) deveria ocorrer em toda instituição da saúde, pública e 

privada e deveria ser registrada formalmente no prontuário do 

paciente/cliente/usuário nas seguintes fases: Histórico, Exame Físico, Diagnóstico, 

Prescrição da Assistência, Evolução e Relatório de Enfermagem, cada uma delas 

com sua definição, com exceção do Relatório de Enfermagem.
30 

 

Com a nova Resolução COFEN 358/2009, a SAE foi diferenciada do PE, sendo 

reconhecida como um método, ao passo que o PE é identificado como um instrumento 

metodológico. Possari
31 

 também afirma que a SAE é um processo que tem como objetivo a 

promoção, manutenção e recuperação da saúde, com base nos conhecimentos técnicos e 

científicos inerentes à profissão. Consiste em um método utilizado para implantar, na prática 

profissional, uma teoria tendo em vista tornar operacionais os resultados da assistência 

prestada aos pacientes; logo, contém o PE que, por sua vez, está dividido em seis etapas 

sistematizadas e inter-relacionadas: histórico, diagnóstico de enfermagem, prescrição de 

enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e avaliação de 

enfermagem. 

Entretanto, questiona-se em qual momento esta perspectiva de atuação foi 

compreendida pelo enfermeiro. Pode-se dizer que a Resolução COFEN 358/2009 dispõe da 

implementação da SAE através do instrumento metodológico, Processo de Enfermagem (PE), 

em todos os âmbitos de trabalho do Enfermeiro, mas há algumas inquietações que 

movimentam a aplicação dessa metodologia científica. O COFEN, por meio dessa Resolução, 

tem preconizado que a assistência de enfermagem deve ser sistematizada, implantando-se o 

processo de enfermagem.
5    
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3 O CAMINHO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Este estudo traz a perspectiva descritiva, exploratória e qualitativa, sem desconsiderar 

os aspectos quantitativos, tendo em vista a necessidade de se obter melhor entendimento da 

descrição das características de determinada população ou fenômeno.
32

 A abordagem 

qualitativa foi escolhida para dar a flexibilidade e particularidade ao objeto de estudo, a qual 

permite assim maior aprimoramento e detalhamento dos dados, além de uma investigação do 

subjetivo.
33 

O estudo exploratório visa proporcionar maior aproximação com o problema, com 

vistas a torná-lo explícito, tendo como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições, ocorrendo assim o aumento do conhecimento acerca do fenômeno a 

ser investigado.
34 

 Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo. Conforme Bardin
35:35

 “a 

sutileza dos métodos de análise de conteúdo corresponde aos seguintes objetivos: a superação 

da incerteza:  [...] será a minha leitura válida e generalizável? e o enriquecimento da leitura. 

Conforme a autora, o “desejo de rigor e necessidade de descobrir [...] faz a análise de 

conteúdo oscilar entre duas tendências. [...] a verificação prudente ou a interpretação 

brilhante”: 

[...] possuem duas funções: uma função heurística: a análise de conteúdo enriquece a 

tentativa exploratória, aumenta a propensão para a descoberta. É a análise de conteúdo 

“para ver o que dá”; uma função de “administração da prova”. Hipóteses sob a forma 

de questões ou de afirmações provisórias, servindo de diretrizes, apelarão para o 

método de análise sistemática para serem verificadas no sentido de uma confirmação 

ou de uma infirmação. É a análise de conteúdo “para servir de prova”.
35:35-36 

 

 A pesquisa qualitativa é caracterizada pelo empirismo e pela sistematização 

progressiva do conhecimento, a fim de que seja possível compreender a lógica de um 

processo em estudo ou de um grupo estudado. O método qualitativo é o que se aplica ao 

estudo das representações, das percepções e das opiniões, e dos produtos das interpretações 

que os humanos fazem a respeito de como vivem.
 
A pesquisa qualitativa tem por objetivo 

compreender um problema, segundo a perspectiva dos sujeitos que o vivenciam. Para a 

enfermagem, a pesquisa qualitativa permite a compreensão holística do homem, além de 

possibilitar a exploração e o aprofundamento das situações da assistência.
35-37 

Sendo assim, esta pesquisa assumiu perspectivas qualitativas, a partir dos discursos 
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dos enfermeiros e seus saberes no campo da SAE no espaço do BLH. 

  

3.2 CENÁRIOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa teve como cenários os Bancos de Leite Humano das seguintes 

instituições de saúde, que compõem o total de Bancos de Leite Humano do Estado do Espírito 

Santo:  

 Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM) 

 Hospital da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (HPM) 

 Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV) 

 Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves 

(HEIMABA) 

 Hospital Dório Silva (HDS) 

 Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) 

 Hospital Maternidade São José (HMSJ) 

Dentre os bancos de leite que participaram da pesquisa, cinco estão inseridos em 

maternidades classificadas como de alto risco, a saber: as do Hospital Universitário Cassiano 

Antonio Moraes (HUCAM), do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir 

Bernardino Alves (HEIMABA), do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), 

do Hospital Maternidade São José (HMSJ) e do Hospital Dório Silva (HDS), cuja 

maternidade e unidade neonatal estavam desativadas por motivo de transferência para uma 

recém-inaugurada unidade hospitalar nominada como Hospital Estadual Dr. Jayme Santos 

Neves. 

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV) é classificado como de 

risco habitual. Já o Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo não possui maternidade nem 

unidade neonatal.  

Foi solicitada aos respectivos diretores dos Hospitais (APÊNDICE B) a necessária 

autorização para realizar pesquisa, e para tanto, cada um recebeu cópia da aprovação da 

pesquisa pelo CEP da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antonio Pedro, da 

Universidade Federal Fluminense, sob nº 27224214.9.0000.5243, datada de 21 de maio de 

2014 (ANEXO A); cópias do projeto de pesquisa para ciência e do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE C), previsto na Resolução CNS-466/12
38

. Após aprovação 

dos diretores dos hospitais, as respectivas autorizações (ANEXOS B / H), foram apresentadas 

ao CEP da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 
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Federal Fluminense, sob a forma de adendo (ANEXO I) aprovado em 09/03/2015. 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

As participantes da pesquisa foram nove enfermeiras, de um total de onze, que atuam 

nos Bancos de Leite Humano do Estado do Espírito Santo, isto porque, uma estava em gozo 

de férias e outra não preenchia o critério de inclusão. O quantitativo da amostra foi necessário 

para desvelar os saberes dessas profissionais durante a pesquisa, e sustentar a análise de 

conteúdo dos dados coletados. 

Como critérios de inclusão, ficou estabelecido que no período de coleta de dados, as 

participantes tivessem seis meses ou mais de experiência no Banco de Leite Humano, 

capacitação em aleitamento materno, e estar atuando na coordenação, supervisão ou 

assistência. E como critérios de exclusão, as que estivessem fora da escala de serviço por 

gozo de férias, licença de qualquer tipo, afastadas para tratamento de saúde, núpcias e nojo 

durante o referido período. 

É fundamental elucidar que cada participante recebeu esclarecimentos sobre suas 

dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 

pesquisa; todas tiveram a liberdade de se recusar a participar ou retirar o consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma ou qualquer prejuízo; garantiu-se a cada 

uma o caráter confidencial das respectivas informações, assegurando-se-lhes a privacidade 

quanto aos dados envolvidos na pesquisa, além da obtenção de informações atualizadas 

durante o estudo, ainda que isto pudesse afetar sua vontade de continuar participando do 

estudo. 

As enfermeiras que aceitaram participar do estudo tiveram a identidade mantida em 

sigilo total durante a análise e discussão dos dados obtidos, conforme preconiza a Resolução 

CNS 466/2012. Para tanto, foram identificadas com a letra “E” (referente a Enfermeira) 

seguida de um algarismo arábico, de acordo com a ordem cronológica de realização das 

entrevistas. Por exemplo: E1 para a primeira entrevistada, E2 para a segunda entrevistada, e 

assim sucessivamente. As entrevistas foram gravadas em smartphone mediante autorização 

prévia das entrevistadas, apagadas após serem transcritas pela pesquisadora e validadas em 

seu conteúdo pelas respectivas participantes. 
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3.4 COLETA DOS DADOS 

 

 A coleta de dados foi realizada por meio de roteiro de entrevista semiestruturada 

individual (APÊNDICE D) contendo 27 perguntas que buscaram traçar o perfil do 

profissional e identificar seus saberes acerca da SAE no âmbito dos BLH do Estado do 

Espírito Santo. De acordo com a literatura científica, a entrevista é um encontro entre duas 

pessoas a fim de obter informações a respeito de um determinado assunto, mediante uma 

conversação de cunho profissional.
36-37 

Para validação do roteiro de entrevista, foi realizado um teste piloto em um dos BLH, 

escolhido aleatoriamente, que resultou em modificações no conteúdo do roteiro, conforme 

descrito a seguir: no item identificação do entrevistado, foram acrescentados o tempo de 

formação e a  especialidade; quanto aos dados do BLH/pessoal, foram acrescentadas as 

questões quanto ao tempo de existência do BLH, na rotina de trabalho da enfermeira 

entrevistada; modificou-se a abordagem sobre SAE e Processo de Enfermagem utilizando-se 

perguntas sobre conhecimento e uso no cotidiano nos BLH; e ampliou-se a abordagem sobre 

os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) na sua utilização e, em situações de assistência 

de enfermagem não contempladas nesse documento.  

 A coleta dos dados ocorreu no período de maio a novembro de 2014. As nove 

entrevistas foram realizadas, em sua maioria, em salas com mesa e cadeiras, disponibilizadas 

a fim de garantir a privacidade das participantes da pesquisa, o mesmo não ocorrendo no caso 

de três entrevistadas em que foi necessária a utilização de mais de um ambiente para 

efetivação da entrevista com obtenção exitosa dos dados. 

 Para uma reprodução precisa das respostas obtidas, optou-se pelo registro a partir de 

anotações e do uso do gravador, sendo nesse caso, a gravação eletrônica o melhor método de 

preservação de conteúdo de entrevista. Torna-se importante reiterar que a utilização do 

gravador só pode ser feita, mediante autorização do entrevistado.  

  

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a transcrição das entrevistas e validação das mesmas pelas respectivas 

participantes, foi realizada leitura minuciosa dos dados obtidos, visando facilitar a 

compreensão e a interpretação dos mesmos. Segundo a proposta de Bardin
33:120

, a análise 

efetua-se em três diferentes polos, constituindo um roteiro específico, explicitado a seguir: 1) 

pré-análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados, inferência 
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e interpretação: 

 A pré-análise é a primeira fase da organização da análise, tendo como objetivo a 

sistematização de ideias a fim de conduzir o desenvolvimento das operações sucessivas em 

um plano de análise que, geralmente, permite a escolha de documentos a serem submetidos 

para a formulação de objetivos ou hipóteses, e também a formulação de indicadores para a 

fundamentação da interpretação final. 

 A exploração do material é ancorada no rigor metodológico; tem como propósito a 

aplicabilidade da sistematização dos planos e objetivos formulados, consistindo 

essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de 

regras previamente estabelecidas. 

Quanto ao tratamento dos resultados obtidos e sua interpretação, pode resultar de 

operações estatísticas simples e complexas, de acordo com a necessidade de estudo, 

permitindo estabelecer quadros que condensam os resultados para a sua posterior 

interpretação.  

O método utilizado nesta pesquisa foi o de análise de conteúdo na modalidade 

temática, cujo objetivo maior é a busca de informação, considerando ultrapassar a incerteza e 

enriquecer a leitura, obtidos quando o pesquisador observa as condições de produção do 

discurso, efetua inferências sobre as mensagens sistematizadas e orienta o contexto da 

produção.
35 

 Durante o processo de análise, o pesquisador entra em maiores detalhes em relação aos 

dados decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às suas indagações, e 

procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas, a 

fim de comprová-las ou refutá-las.
35 

Ao abordar a análise de entrevistas, apresenta-se um 

dilema que mobiliza o pesquisador a transitar entre as particularidades de cada entrevistada e, 

também, analisar as congruências do conjunto: 

 

Análise de conteúdo clássica, com quadro categorial, privilegiando a repetição de 

frequência dos temas, com todas as entrevistas juntas. [...] O resultado final deixará 

à sombra parte da riqueza de informação. [...] é preciso completá-la, e de 

preferência previamente, por outra técnica de decifração – e de arroteamento – 

entrevista por entrevista. [...] A decifração estrutural centrada em cada entrevista 

[...] a entrevista é mais um discurso espontâneo do que um discurso preparado.
35: 95-

96
 

 

Sendo assim, a análise ocorreu, num primeiro momento, com as participantes da 

pesquisa e, posteriormente, em uma segunda etapa, correspondeu à análise documental, 

principalmente relacionada aos documentos instituídos no BLH.
3
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Ao abordar a análise das entrevistas, considerando-as como um método de 

investigação específico, faz-se referência a diferentes formas de se debruçar e investigar o que 

se deseja. No caso desta pesquisa, foram utilizadas entrevistas semidiretivas. A autora propõe 

duas fases sucessivas ou imbricadas de análise: “a decifração estrutural, centrada em cada 

entrevista” e a transversalidade temática, focada no conjunto das entrevistas, ou seja, nas 

repetições temáticas.
35: 95-96 

 

As primeiras frases de uma entrevista não diretiva têm geralmente uma importância 

fundamental [...] o entrevistado mostra a sua estruturação temática, de imediato e 

quase sem querer [...] Por vezes, essas frases “originais” são precedidas, ou 

dissimuladas, por uma ou várias frases estereotipadas de “generalidades”, 

normalmente fáceis de identificar. [...] é possível usar perguntas como auxílio: “o 

que está dizendo esta pessoa realmente? Como isso é dito? Que poderia ela ter dito 

de diferente? O que ela não diz? Que diz sem o dizer? Como as palavras, as frases e 

as sequências se encadeiam entre si? Qual a lógica discursiva do conjunto? Será que 

posso resumir a temática de base e a lógica interna específica da entrevista? Etc.  
35: 

97-98 

 

Conforme Bardin
35:120

, “quando se faz análise de entrevistas, raramente é possível 

estabelecer um quadro categorial único e homogêneo, devido à complexidade e à 

multidimensionalidade do material verbal. É preferível atacar em vários flancos”. É possível 

estabelecer um quadro categorial ou referenciar em todos os textos um aspecto em particular, 

por exemplo, reunir todas as primeiras frases. Nesse sentido, buscou-se analisar cada primeira 

frase das entrevistas, separando-as por temática ou categorias. Foram analisadas as primeiras 

frases de cada pergunta do roteiro de entrevista, ampliando-se as possibilidades de 

compreender o discurso sobre a SAE nos BLH, como se segue. 
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Núcleos 

temáticos 

Unidades 

temáticas 
Categorias Subcategorias 

Processo de 

Enfermagem 

Conhecimento 

do  Processo de 

Enfermagem 

 

Organização do 

Processo de 

Enfermagem nos 

espaços do 

Banco de Leite 

Humano 

1. O processo organizacional do 

serviço de enfermagem no Banco de 

Leite Humano: um desafio do Processo 

de Enfermagem 

 

2. A fragmentação do conhecimento da 

aplicabilidade da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem em Banco 

de Leite Humano expressa no discurso 

das enfermeiras 

    

Sistematização 

de 

Enfermagem 

Conhecimento 

da SAE 

 

 

O conhecimento 

como 

pressuposto para 

o cotidiano da 

SAE em BLH 

1. A fragilidade do conhecimento da 

Sistematização da Assistência de 

Enfermagem expressa no discurso das 

enfermeiras para sua aplicabilidade 

 

2. A Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e os Procedimentos 

Operacionais Padrão em Banco de 

Leite Humano: uma articulação do 

Processo de enfermagem 
 

Fonte: autoria própria. 

 

No processo de análise do conteúdo das entrevistas, as falas das entrevistadas foram 

separadas primeiramente por tema, de acordo com as questões do roteiro de entrevista. Para a 

construção das categorias, foram utilizadas as falas das entrevistadas a respeito do processo de 

enfermagem (questão 14: Fale sobre sua rotina de trabalho no BLH e questão 19: Você acha 

que o Enfermeiro deve utilizar o processo de enfermagem? Por quê?).  

No tocante à SAE, a análise dessas falas resultou do que elas compreendiam sobre 

SAE e seu(s) desdobramento(s) no cotidiano do BLH (questão 20: O que você entende por 

SAE?; questão 21: O que você entende por Processo de Enfermagem? e questão 22, 

subdividida como se segue: No seu cotidiano: como você realiza a coleta de dados (histórico) 

nos seus atendimentos? Como você elabora os diagnósticos de enfermagem no BLH? Como 

realiza o planejamento de enfermagem no BLH? Como realiza a implementação de 

enfermagem no BLH? Como realiza a avaliação de enfermagem no BLH?). 

Também foram analisadas as questões referentes aos POP e sua relação com a SAE. 

Para essa análise, foi preciso recorrer aos dados produzidos (as falas) a partir das questões 23: 
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Você utiliza no seu dia a dia os procedimentos operacionais padrão?; e 25: Como a equipe de 

enfermagem atua em situações de assistência que não constam no POP?.  

Em seguida, como explicitado, foram analisadas as primeiras falas de cada 

entrevistada, uma vez que, segundo a análise de conteúdo na modalidade temática, o núcleo 

temático tende a ser exposto logo no início da entrevista. De posse desses dados, foram 

elaboradas planilhas que permitissem visualizar todas as respostas em um único plano, com 

destaque para os núcleos temáticos e, na sequência, analisados de acordo com os objetivos 

propostos nesta pesquisa. De posse desses dados, as entrevistas eram analisadas na íntegra 

para confirmação do núcleo temático, bem como a observação de novos indícios que 

ratificassem as análises. 

 Os resultados obtidos estão apresentados em seguida. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO SIMPLIFICADA DOS  

BANCOS DE LEITE HUMANO DA PESQUISA 

 

 

 Participaram do estudo sete (07) Bancos de Leite Humano, sendo três (03) localizados 

no município de Vitória, um (01) no de Vila Velha, um (01) no de Serra, um (01) no de 

Colatina e um (01) no de Cachoeiro de Itapemirim, com as seguintes características: 

 Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM)  

Localizado no município de Vitória, é um hospital geral por gestão federal, funciona 

como unidade auxiliar para ensino, possuindo níveis de atenção ambulatorial de atenção 

básica (gestão municipal) e média e alta complexidade (gestão estadual), e hospitalar de 

média e alta complexidade
39

, sendo referência hospitalar em atendimento terciário a gestação 

de alto risco recebendo, então, gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos de alto 

risco não somente do município de Vitória, mas também dos demais municípios da Região 

metropolitana ou do Estado do Espírito Santo e até de fora do Estado, referenciados pela Rede 

através dos Centros de Regulação de Leitos. Sua maternidade possui 20 alojamentos 

conjuntos e 04 Leitos para recém-nascido patológico. O Banco de Leite Humano 

(BLH/HUCAM) atualmente é a referência do Estado do Espírito Santo; realiza ações na 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, tendo como principal produto o leite 

humano pasteurizado para ser distribuído aos recém-nascidos prematuros da Unidade 

Neonatal, sendo este referência no Estado. Possui recepção, sala de orientação e coleta, 

pasteurização e armazenamento, espaço MTA (atendimento a mulher trabalhadora que 

amamenta). Em seu quadro, 01 médica responsável clínica, 01 enfermeira Coordenadora 

técnica, 01 enfermeira assistencial e 14 funcionários do nível médio. Também possui 01 

bioquímico que não é de dedicação exclusiva do BLH. 

 Hospital da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (HPM) 

Localizado no município Vitória, é um hospital geral por gestão estadual, possuindo 

níveis de atenção ambulatorial de média e alta complexidade, e hospitalar de alta 

complexidade. Não possui maternidade. Possui 06 (seis) leitos complementares de UTI 

Neonatal tipo I e 04 (quatro) do tipo II
39

. O Banco de Leite Humano tem espaço próprio, fica 

no pavimento térreo do hospital, sendo seu acesso pelo Ambulatório II. O BLH atende a 

população (atendendo e orientando as mães que procuram seus serviços), inclusive levando 

leite materno para bebês internados em hospitais públicos e particulares. Possui 01 oficial 
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médico coordenador do BLH, 02 (duas) enfermeiras oficiais, sendo uma coordenadora de 

enfermagem e a outra enfermeira assistencial, 01 (um) oficial bioquímico que presta 

assistência ao BLH, 05 (cinco) técnicas de enfermagem praças, 02 (dois) auxiliares de 

enfermagem praças e 02 (dois) auxiliares de nível médio que atuam na recuperação da 

vidraçaria do BLH e 01 motorista responsável pela rota, que trabalham de segunda a sexta-

feira de 07h às 18h. O BLH oferece para a comunidade os Cursos para gestantes. Está em 

processo de abertura o espaço denominado “Mãe trabalhadora”, designado para amamentação 

e coleta leite das mulheres que trabalham no hospital. 

 Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV)  

Localizado no município de Vitória, é um hospital geral como Unidade filantrópica e 

Unidade escola superior isolada. Possui níveis de atenção ambulatorial de atenção básica 

(gestão municipal) e média e alta complexidade (gestão estadual), e hospitalar de média e alta 

complexidade, onde é referência hospitalar em atendimento terciário a gestação de alto risco. 

Também, possui 19 (dezenove) Alojamentos conjuntos na maternidade, 06 (seis) Unidades de 

cuidados intermediário neonatal convencional, 06 (seis) Unidades intermediárias Neonatais e 

07 (sete) Leitos UTI neonatal tipo II
39

. Este hospital, de natureza filantrópica, recebe clientes 

das redes privada e conveniada de plano de saúde e do SUS. O BLH fica próximo à 

maternidade e ao centro ginecológico no 2º andar do hospital. Possui 01 (uma) médica 

coordenadora do BLH, 01 (uma) enfermeira coordenadora de enfermagem, 02 (duas) 

enfermeiras assistenciais, sendo uma diarista (30 horas semanais) e outra plantonista 

(12x36h), além de 02 (duas) técnicas de enfermagem.   

 Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves 

(HEIMABA)  

Localizado em Vila Velha, é um hospital estadual, possuindo níveis de atenção 

ambulatorial de atenção básica, média e alta complexidade, e hospitalar de alta complexidade. 

Também, possui 24 (vinte e quatro) Leitos distribuídos em Alojamentos conjuntos na 

maternidade, 13 (treze) UTI neonatal tipo II, 09 (nove) Unidades intermediária neonatal, 09 

(nove) Unidades de cuidados intermediários neonatal convencionais e 06 (seis) Unidades de 

cuidados intermediários Cangurú
39

. O Banco de Leite Humano está inserido dentro do 

complexo maternidade - pronto socorro infantil. Possui 01 (uma) médica coordenadora do 

BLH, 01 (uma) médica assistencial, 01 (uma) enfermeira coordenadora de enfermagem e 04 

(quatro) técnicas de enfermagem. 
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 Hospital Dório Silva (HDS)  

Localizado em Serra, é um hospital geral de gestão estadual, atendendo nos níveis de 

atenção ambulatorial de alta complexidade e hospitalar de internação. Possui 24 (vinte e 

quatro) leitos de Alojamento conjunto, 10 (dez) Unidades de cuidados intermediários neonatal 

convencional, 16 (dezesseis) leitos UTI tipo II e 12 (doze) Unidades intermediárias 

neonatais
39

. Atualmente, o Banco de Leite Humano do hospital funciona distante da 

maternidade, devido à existência de um novo complexo hospitalar, e está em transição de 

espaço físico. O BLH está localizado na parte externa ao lado dos ambulatórios do Hospital 

Dório Silva. Possui sistema “porta aberta”. Possui 01 (uma) médica coordenadora do BLH, 01 

(uma) enfermeira coordenadora de enfermagem e 03 (três) técnicas de enfermagem. 

 Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) 

Localizado no bairro Ferroviário do município de Cachoeiro de Itapemirim, este 

hospital geral é classificado como Unidade filantrópica, com níveis de atenção ambulatorial 

de atenção básica por gestão municipal, média e alta complexidades por gestão estadual, já o 

nível de atenção hospitalar é de média e alta complexidade por gestão estadual. Possui 19 

(dezenove) leitos de Alojamento e 19 (dezenove) leitos de UTI neonatal tipo II
39

. O Banco de 

Leite Humano Edson Rebelo Moreira tem espaço próprio no 1º andar do prédio em frente a 

Unidade hospitalar. Possui 01 (um) Bioquímico Coordenador do BLH, 01 (uma) Enfermeira 

gerente e assistencial do BLH e 02 (duas) técnicas de enfermagem.  

 Hospital Maternidade São José (HMJ) 

O hospital está localizado na Ladeira Cristo Rei, no município de Colatina. É uma 

Unidade filantrópica, com níveis de atenção ambulatorial de atenção básica por gestão 

municipal de média e alta complexidade, já o nível de atenção hospitalar é de média e alta 

complexidade por gestão estadual. Possui 15 (quinze) leitos de Alojamento conjunto e 21 

(vinte e um) leitos de UTI neonatal tipo II
39.

 O Banco de Leite Humano Madre Gertrudes de 

São José fica no térreo do hospital próximo à maternidade. Sua equipe é composta de 01 

(uma) enfermeira coordenadora de enfermagem e atualmente coordenadora do BLH, 02 

(duas) técnicas de enfermagem (diaristas) e 01 (um) bioquímico do hospital que dá assistência 

ao BLH.   
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4.2 CARACTERIZAÇÃO SIMPLIFICADA DAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Participaram deste estudo 09 (nove) enfermeiras, confirmando a predominância do 

sexo feminino no espaço do BLH. A faixa etária dessas participantes teve variação entre 30 e 

51 anos, com as seguintes atribuições/cargos: 01 coordenadora de BLH e de enfermagem/da 

maternidade/e coordenadora de enfermagem da UTIN (exercendo três funções), 01 como 

coordenadora de BLH e de enfermagem, 01 coordenadora de BLH e enfermeira assistencial 

da UTIN (exercendo duas funções), 02 coordenadoras de enfermagem, 01 enfermeira 

assistencial do BLH e de turno da maternidade e 03 enfermeiras assistenciais.  

Em relação ao tempo de graduação em Enfermagem, foi de 01 ano a 26 anos. Em 

experiência no BLH, houve variação de 07 meses a 21 anos.  

Dentre as participantes pesquisadas, apenas uma tinha pós-graduação stricto sensu, 

Mestrado em saúde; oito tinham pós-graduação lato sensu: Especializações em Aleitamento 

Materno, Saúde da Família, Urgência e Emergência e Auditoria em Saúde. Apenas uma, 

participante declarou ter somente a graduação em Enfermagem. 

 Quanto a outros vínculos empregatícios, somente uma exercia cargo de professora em 

Instituição de Ensino Superior (IES) privada.  

Para exercerem suas funções no BLH, as enfermeiras se submeteram a cursos de 

capacitação profissional, conforme descrito no Quadro 1:   

 

Quadro 1– Capacitações profissionais para o exercício no BLH,  

realizadas pelas entrevistadas 

 

Participantes Cursos de Capacitação 

profissional para exercício das 

atividades assistenciais 

Cursos de Capacitação profissional 

para a prática das atividades de 

procedimentos e controle de 

qualidade 

E1, E2, E3, E4, E5, 

E6, E7, E8 e E9 

Manejo Clínico da Lactação Processamento e Controle de 

Qualidade do Leite Humano 

Ordenhado 

E8 e E9 Aconselhamento em 

Amamentação 

- 

 

E8 Monitoramento da Norma 

Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes 

Gestão da Qualidade em BLH (Rede 

Nacional de Bancos de Leite 

Humano/MS) 

   
Fonte: Adaptação realizada pela própria autora a partir das entrevistas. 
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Todas as entrevistadas participaram dos cursos de “Manejo Clínico da Lactação” e 

“Processamento e Controle de Qualidade do Leite Humano Ordenhado”. Somente E8 e E9 

possuem capacitação em “Aconselhamento em Amamentação” e apenas a entrevistada E8 

possui capacitação em “Monitoramento da Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes” e “Gestão da Qualidade em BLH (Rede Nacional de Bancos de 

Leite Humano/MS)”.    

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A fim de possibilitar a orientação das análises e a discussão dos dados, retoma-se o 

objeto de estudo da pesquisa: quais são os saberes do enfermeiro acerca da SAE no espaço do 

BLH? 

A promoção do aleitamento materno junto às puérperas nutrizes do Alojamento 

Conjunto, UTI neonatal e afins, para que estas possam doar o próprio leite aos seus filhos e 

receberem alta hospitalar em Aleitamento Materno Exclusivo, é uma das principais funções 

do BLH atualmente. O enfermeiro deve desenvolver ações assistenciais e sócio-educativas 

para que estas venham incorporar deste a interação com a cliente/paciente, como agentes 

multiplicadores na equipe.
40-56 

Existe um processo organizacional nas atribuições da equipe de enfermagem, 

juntamente com outros profissionais que atuam neste espaço. Este se dá desde o pré-natal, no 

atendimento aos alojamentos conjuntos das maternidades, na pediatria, na retirada do leite, 

nas orientações inerentes ao aleitamento materno, e no controle de todo o processo de 

recepção, capitação e fornecimento do leite pasteurizado, que tornam este espaço, e para além 

deste, um celeiro de inovações tecnológicas e humanas.
14,40 

Não se pretende aqui discutir como são realizadas estas inovações tecnológicas, mas 

trazer à luz os saberes de uma metodologia científica que alicerça uma profissão desde a 

formação profissional até hoje, considerada relevante no cotidiano de enfermeiros que atuam 

em Banco de Leite Humano. 

 Existe uma maneira sistemática de se desenvolver o trabalho no BLH, todavia, isto 

por vezes não é bem compreendido, pelo automatismo com que as ações de cuidado são 

executadas. Em um dia de atendimento, comportamentos de rotina como preparo (material), 

deslocamentos (internos e externos), avaliação do bebê e atendimento ao público (que podem 

causar interrupções), orientação às mães, secretaria (registro de dados), avaliação e tratamento 

das mães, ordenha, comunicação (mobilização da equipe multiprofissional), verificação 
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(acompanhamento das intervenções) e pausa, podem não ser vistos ou entendidos como ações 

sistemáticas, organizadas e pautadas em um processo cujas etapas foram cumpridas.
1
  

 

  A análise do conteúdo das entrevistas, na modalidade temática, possibilitou a 

identificação das unidades temáticas de maior freqüência, que foram agrupadas em categorias, 

de forma a permitir a compreensão dos saberes dos enfermeiros sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem nos Bancos de Leite Humano. 

 Na primeira categoria, o termo “organização” aparece em destaque na maioria das 

entrevistas. Sendo assim, ao buscar referências que dessem suporte às análises, constatou-se 

que para as entrevistadas, o Processo de Enfermagem pode ser considerado um organizador 

dos trabalhos no espaço do Banco de Leite Humano. 

A segunda categoria segue o mesmo padrão, todavia, durante as análises não foi 

possível identificar um termo padrão ou recorrente nas falas das entrevistadas. Diante dessa 

análise, constatou-se a necessidade de abordar o conhecimento da SAE e a fragmentação 

desses saberes, ou seja, que no cotidiano do BLH o conhecimento da SAE necessita ser um 

pressuposto para sustentar as ações dos enfermeiros nos BLH, de forma a permitir a 

compreensão de como foram elencadas duas categorias analíticas: 

 A Organização do Processo de Enfermagem nos espaços do Banco de Leite Humano.  

 O Conhecimento como pressuposto para o cotidiano da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem em Banco de Leite Humano. 

 

 PRIMEIRA CATEGORIA 

A organização do Processo de Enfermagem nos espaços do Banco de Leite Humano 
 

O processo de enfermagem tem norteado as práticas dos enfermeiros há várias décadas 

no Brasil
1
, revelando uma forma de organizar o trabalho que executam. É importante frisar 

que a atuação do enfermeiro necessita acompanhar essa perspectiva, indicada na Resolução 

COFEN 358/2009, tendo em vista o interesse em prestar o melhor serviço à população, 

especialmente ao público alvo que, neste caso, são as nutrizes e seus lactentes. 
 
As orientações 

sobre a SAE em BLH podem significar uma mudança de paradigma, visto que os serviços 

prestados nesse “espaço diferenciado” contemplam diferentes momentos no processo de 

atenção à saúde da mulher (gestatório, parto e puerperal). Isso envolve a orientação à 

amamentação realizada pelo enfermeiro, ações assistenciais, acompanhamento das nutrizes e, 

como característica desse espaço, a providência de leite materno a bebês em incubadoras, 

demandas de público externo e alguns retornos por demandas de ingurgitamento de mama, 

entre outros. 



56 

 

Empregou-se, neste trabalho, o conceito de PE compreendido como uma ferramenta 

que torna possível a SAE no BLH com todas as suas especificidades. É possível compreender 

que as ações do enfermeiro no BLH não se restringem à “atenção primária”, já que 

configuram uma prática cotidiana na qual se exige um conjunto de técnicas que, a partir de 

uma concepção holística da ação da enfermagem, envolvem o conhecimento científico de sua 

profissão.
41 

O aleitamento materno, como atividade fim de fornecimento do aporte lácteo materno-

bebê e seu excedente para outros bebês, envolve aspectos não somente biológicos, mas 

também psico-sócio-culturais. Desta forma, tudo o que estiver relacionado com a lactação, 

deve ser realizado de forma sistemática.
40,42

  

Sob esse olhar crítico, então, segue-se o desdobramento desta análise em duas 

subcategorias:  

- O processo organizacional do serviço de enfermagem no Banco de Leite Humano: 

um desafio do Processo de Enfermagem. 

- A fragmentação do conhecimento da aplicabilidade da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem em Banco de Leite Humano expressa no discurso das enfermeiras. 

 

 Primeira Subcategoria 

O processo organizacional do serviço de enfermagem no Banco de Leite Humano: 

um desafio do Processo de Enfermagem 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem, enquanto processo organizacional, 

tem capacidade de subsidiar processos metodológicos interdisciplinares e multidimensionais 

de cuidado; exige, no entanto, do profissional enfermeiro envolvido, a ampliação e o 

aprofundamento do seu saber institucionalizado no espaço onde está envolvido.
12

 Por sua vez, 

este processo organizacional abrange áreas de conhecimento acerca das teorias de 

enfermagem, habilidades administrativas, disciplinas de formação, processo de enfermagem, 

além de outras habilidades necessárias para que possa atuar com segurança no local onde 

desempenha suas funções, no caso presente, o BLH.
2 

A organização do conhecimento de enfermagem produz resultados que, ao serem 

mensurados, ampliam os saberes e aprimoram a qualidade da assistência. Ademais, o processo 

organizacional permite maior contato entre enfermeiros e clientes/pacientes, favorecendo a 

criação de vínculos e o melhor atendimento em áreas específicas.
1,2 
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Caminhando, assim, para as falas das participantes, estas remeteram à organização do 

processo de enfermagem. Nesse sentido, deve-se ter atenção às falas das entrevistadas para 

compreender a sustentação do processo organizacional de enfermagem. 

 Para as participantes, o processo de enfermagem é uma ação ‘organizadora’ das 

atividades de enfermagem: 

 
E3:Eu já vejo esta questão de processo, de como uma forma 

organizacional. 

 

E4: É até importante para a qualidade do serviço, organização, da 

instituição, do setor de trabalho, não é?! na melhora do atendimento 

ao cliente, não é?! eu acho que tudo isso envolve. Processo de 

enfermagem (pensando) processo de enfermagem... olha eu acho 

também que é assim, que vai englobar tudo isso entendeu? a questão 

de organização mesmo do setor. 

 
E8: O processo que você fala é como um todo, não é? independente 

de ser SAE? Eu acho que o processo de enfermagem, ele é uma 

organização das suas atividades. 

 

Ainda acerca do entendimento do Processo de Enfermagem como acompanhamento e 

atenção ao paciente, as entrevistadas revelaram:  

 
E1: Processo de enfermagem é dar sequência  no que já é 

protocolado...é o que eu entendo. 

 

E5:Por causa desse acompanhamento. Você consegue acompanhar de 

uma forma prática e ao mesmo tempo sequencial. Eu acho que o 

processo é uma questão das rotinas. 

 

E7: Acho que a gente não consegue hoje pelo quantitativo de pessoal, 

pela questão de tempo mesmo, dimensionamento de pessoal e de 

tempo. Processo? Para mim, o próprio nome já diz: é continuidade. 

 

 

Para algumas participantes, não há clareza acerca do conceito do Processo de 

Enfermagem: 

E2: Na verdade você usa processo, sempre..., não tem como a gente 

não é?!  não usar o processo..., mas é uma coisa que você não usa 

ainda, a escrita não é?!,  mas você usa o processo. No dia a dia a 

gente já usa automático, não é?! 

 

E6: Acho que sim! Eu acho que isso vai ajudar no crescimento 

profissional dele. Não estou me lembrando o que é processo de 

enfermagem. 
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 Alguns autores
43-44

 apontam o déficit de conhecimento do que é o Processo de 

Enfermagem, suas etapas e a má formação profissional, como fatores intervenientes na 

operacionalização do PE nos diversos serviços da saúde onde a enfermagem está inserida. 

Também sugerem que a equipe gestora da instituição provenha recursos e investimentos na 

qualificação dos profissionais de saúde, para que assim haja incremento na qualidade da 

assistência e, consequentemente, benefício para os clientes, a própria equipe de enfermagem e 

os demais profissionais que compõem a equipe multidisciplinar.
44 

 

 

 Segunda Subcategoria 

A fragmentação do conhecimento da aplicabilidade da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem em Banco de Leite Humano expressa no discurso das enfermeiras 

 

 A Sistematização da Assistência de Enfermagem é ensinada nas universidades e 

faculdades em blocos teóricos, com simulação de casos clínicos e práticos, com a aplicação 

do Processo de Enfermagem em diversas Unidades hospitalares e na Atenção Básica. Isso 

torna possível ao aluno um aprendizado em que este põe em prática a construção teórica de 

períodos letivos anteriores e, em momento hábil, pratica o processo nos clientes/pacientes em 

suas dimensões e particularidades. 

 Alguns estudos
1,41

 chegaram à conclusão de que por esta formação manter-se focada 

no modelo biomédico/cartesiano e na falta do referencial teórico e filosófico, torna a prática 

fragmentada em relação às fases do Processo de Enfermagem. 

 A obtenção de reconhecimento profissional vem através da busca de conhecimento, 

que gera uma autoridade científica; nela, o enfermeiro se insere. É em meio a esforços para 

este reconhecimento que não se pode compreender a SAE como uma receita pronta, sendo 

necessária a compreensão da equipe quanto à importância da educação permanente 

estruturada.
40, 45 

O Processo de Enfermagem tem etapas consideradas interdependentes e inter-

relacionadas. As análises abrangem essa perspectiva integrada do processo, todavia, buscou-

se destacar as particularidades de cada etapa. 

A primeira etapa do PE, a coleta de dados de enfermagem, também conhecida como 

histórico de enfermagem e investigação
46

, é descrito como:  

 
Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e 

técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, 

família ou coletividade humana e sobre as suas respostas em um dado momento do 

processo saúde e doença.
5:1-2 
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Nesta etapa, o enfermeiro procura por evidências ou riscos dos problemas observados, 

além de identificar também pontos fortes/positivos no indivíduo, família e/ou comunidade.
46 

Quando questionadas sobre as etapas do PE de forma isolada, mas não 

descontextualizada, e como efetivavam a coleta de dados (1ª etapa), a análise indicou que nos 

BLH pesquisados são preenchidas fichas (formulário para cadastro de doadora de leite, ficha 

de atendimento – exigidos conforme o Manual, tendo em vista a necessidade de rastrear o 

histórico do leite doado/processado/armazenado) para o público externo. O diário do 

enfermeiro também é preenchido quando o público é interno, mas sua utilização é limitada ou 

simplesmente voltada para a queixa da cliente atendida ou para alguma necessidade do bebê. 

Quatro enfermeiras expressaram a importância de se ter um instrumento específico para este 

fim: 

E1 – Olha, primeiro eu pergunto se eu posso ajudar[...], então, eu 

escuto as queixas dela. 

E4 - Eu tenho a minha visita não é?!, diário de enfermeiro e lá eu 

pergunto tudo que eu acho assim que é importante da paciente. 

E5 - A gente tem um cadastro específico destas mães. 

E8 - A gente tem uma ficha que a cliente preenche. 

 

As queixas são ouvidas durante de uma rápida entrevista, e após são feitas perguntas 

que darão ou não respaldo ao que levou a cliente a buscar o atendimento. Interessante notar 

que algumas participantes apenas se limitam a preencher uma ficha/cadastro, ou repassam esta 

tarefa à própria cliente/usuária do serviço; outras nem fazem a coleta de dados, delegando aos 

componentes da equipe de enfermagem a realização dessa atividade. 

A primeira etapa do PE é composta de dados que advém de um processo dinâmico e 

organizado que incorpora três ações básicas: reunião sistemática dos dados, seleção e 

organização desses dados e documentação dos mesmos de forma acessível e disponível para 

contínuo acompanhamento. Os dados subjetivos são coletados por meio de entrevista dirigida 

ao cliente/paciente ou a uma fonte confiável; e os dados objetivos podem ser obtidos por meio 

do resultado dos exames físicos, laboratoriais e de imagem, além da consulta aos 

prontuários.
2,47-48

  

No caso das participantes do estudo, não foi observada uma sistematização da coleta 

de dados, tampouco, uma organização dessas informações que dialogassem com a perspectiva 

da primeira etapa do PE, confirmando que as análises indicam uma fragmentação desse saber, 

resultando no uso restritivo dessa fase do processo. 
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Em relação à segunda etapa do PE, o Diagnóstico de Enfermagem, é considerado 

como: 

 Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, 

que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de 

enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que 

constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva 

alcançar resultados esperados.
5:2 

 

A expressão ‘diagnóstico de enfermagem’ foi introduzida por Wanda Horta na década 

de 60, sendo considerado como sinônimo de problemas de enfermagem.
1
 Atualmente, o foco 

do atendimento é a pessoa em sua totalidade, ou o alcance do seu bem estar e  

autorrealização.
48

 Nesta etapa não somente os problemas, mas os riscos e pontos 

fortes/positivos, são utilizados pelo enfermeiro no seu julgamento para chegar aos 

diagnósticos de enfermagem.
46     

O trabalho burocrático das enfermeiras entrevistadas deve ser considerado na análise 

da negativa dessa etapa, uma vez que não estão atuando diretamente no atendimento à 

paciente. Pode-se indagar: por que não se diagnostica? O que acarreta o fato de não efetuarem 

o diagnóstico de enfermagem para o BLH ou para a paciente / nutriz? Não é demais lembrar 

que a importância desse diagnóstico está justamente no fato de que não tendo sido feito, o 

atendimento ao cliente/paciente fica prejudicado, pois dificulta/reduz/impede a evolução do 

processo de enfermagem, acarretando a fragmentação da atuação do enfermeiro, bem como 

impedindo a desejada SAE.  

 Acredita-se que em ações de enfermagem relacionadas ao aleitamento materno, a 

utilização do diagnóstico de enfermagem em atendimento ao binômio, pode permitir uma 

assistência mais direcionada e eficaz ao serem realizadas de forma sistematizada.
14 

 Estudo de Abrão
14:5 

afirma que o “diagnóstico não pode ser uma fase isolada de todo o 

processo assistencial de enfermagem; deve ser utilizado com o objetivo de direcionar a ação 

de enfermagem para uma resolução ou intervenção”. A elaboração desses diagnósticos 

exigem competências intelectuais, interpessoais e técnicas do enfermeiro, a fim de possibilitar 

a identificação de prioridades de atendimento na assistência, indicando a abordagem precisa 

nas intervenções de enfermagem.
13:84 

 Os saberes sobre o DE no BLH foram também identificados nas falas dos enfermeiros 

entrevistados, sob a alegação de desconhecimento e não elaborar por simplesmente utilizarem 

diagnósticos que não são da enfermagem: 
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E2: É o exame físico não é? 

 

E4: Não..., lá eu não faço diagnóstico, eu só faço evolução e 

prescrição, entendeu? 

 

E5: Na verdade, não tem assim uma elaboração teórica, vamos dizer. 

 

E8: Na realidade, a gente trabalha aqui com os diagnósticos que não 

são tão especificamente de enfermagem.  
 

 A importância do diagnóstico de enfermagem está justamente na capacidade de os 

enfermeiros usarem o julgamento clínico para entender os dados coletados, possibilitando 

intervenções de enfermagem para alcançar resultados positivos de saúde da cliente/paciente. 

O atendimento ao paciente sem esse diagnóstico, dificulta/reduz/impede a evolução do 

processo de enfermagem; acarreta a fragmentação da atuação do enfermeiro e impede a SAE, 

o que significa dizer que “nas instituições de atendimento à saúde em que os enfermeiros não 

utilizam o Diagnóstico de Enfermagem, ou fazem uso dele sem preocupação com a precisão, 

a invisibilidade de seu papel como diagnosticadores ainda pode existir”.
48:114 

Na terceira etapa do PE, o planejamento de enfermagem é caracterizado pela 

determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, 

identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.
5:2 

 

O trabalho burocrático das enfermeiras entrevistadas deve ser considerado na análise 

da negativa dessa etapa, uma vez que não estão atuando diretamente no atendimento à 

paciente. 

E8: No momento eu não estou fazendo assistência, então, eu não estou 

planejando tanta atividade assistencial. 

 

 O planejamento torna-se fragmentado a partir de uma demanda pontual, uma vez que é 

impossível prever a demanda do BLH, além da rotina relacionada ao processamento do leite 

doado. Então, a ação da assistência em si não pode ser considerada algo a ser determinado, 

como relataram as enfermeiras: 

 
E2: É igual ao que eu falei... você vai, faz as orientações básicas que 

você dá a paciente, faz igual eu falei e não tem nada escrito. 

 

E3: É... o planejamento ele vai ser realmente realizado, até em cima 

das... informações que nós vamos colher na conversa com essa 

paciente.  
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E4: O meu planejamento é em cima do que eu vejo na hora. 

 

E9: Pois é. O planejamento vai ser de acordo com o que você 

identificou. 

 

 O planejamento também foi relatado como algo que surge de um agendamento, da 

rotina prevista e prescrita no Manual Técnico do BLH: 

 

E1: Eu anoto o telefone e aí a gente faz um acompanhamento com ela, 

já agenda. 

 

E5: Para o BLH, o planejamento, ele surge através de agendamento 

mesmo. 

 

E6: A gente já tem toda a rotina do dia a dia. A cliente chega, você 

faz a entrevista, vê a história dela, e aí você parte para o atendimento 

melhor para aquela situação. 

 

E8: [...], mas dentro disso nós temos o Manual de rotina com toda a 

demanda do serviço dentro dessa assistência clínica, e a gente faz o 

planejamento anual e a atualização desses procedimentos. 

 

 É importante, no planejamento da assistência à saúde, considerar as informações e 

hábitos de vida da cliente/paciente, assim como todo o contexto sociocultural decorrente de 

sua vida familiar.  Deve haver uma busca aos fatores contribuintes ou interferentes para que o 

planejamento tenha êxito.
13:84,14:49

 

 Já na quarta etapa do PE, a implementação de enfermagem, é a “realização das ações 

ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem”. 
5:2 

A melhor forma 

de implementar a assistência, é direcionar as prescrições de enfermagem para solucionar os 

problemas do paciente e atender as necessidades de cuidado de saúde que apresenta
49

. Exige-

se a elaboração escrita, ou seja, o registro sistemático do procedimento prescrito pelo 

enfermeiro, para que ele mesmo ou outros profissionais de enfermagem implementem.
46 

Neste contexto da implementação de enfermagem, a fala das depoentes abaixo 

revelaram que não existe um registro sistemático do procedimento prescrito pelo enfermeiro: 

  

E1: Eu só não fiz nada por escrito assim...(pensativa) nenhum 

instrumento, porque não tenho, mas de conversar a gente... 

(pensativa) e dizer: hoje a gente vai fazer tal coisa [...]. 

 

E2: Desde o atendimento?  Nós fazemos a ocorrência de plantão, 

nós temos a prescrição de enfermagem e nós também temos no 

livro de ocorrência. 
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E3: A gente... Após toda esta avaliação, faz as orientações 

cabíveis para essas mães, nos casos de mães doadoras externas 

[...] no caso das internadas que são atendidas aqui na 

maternidade, a gente..., ficha tudo no prontuário eletrônico, na 

evolução de enfermagem. 

 

Ainda em relação à implementação de enfermagem, as depoentes revelaram que a realização 

das ações são elaboradas na hora e que consideram a implementação como prática:  

 

E4: A implementação? olha eu não... as minhas questões  eu sou muito a 

fim de elaborar na hora,  então... 

 

E5: A minha implementação é minha prática mesmo, que a gente vai fazer 

ou pelo enfermeiro para poder determinar qual o tipo de atendimento que 

ela precisa. 

 

E9: A implementação dessa Assistência? Pois é! Com a ação. 

  

Existem três tipos de prescrição de enfermagem: independentes – estão no âmbito da 

prática do enfermeiro; dependentes – tem base nas instruções escritas ou verbais de outro 

profissional; colaborativas – aquelas realizadas em parceria com outros profissionais, 

seguidas por um protocolo, ao qual o enfermeiro combina habilidades interpessoais, 

intelectuais e técnicas apropriadas para o cuidado.
49 

 A rotina prevista no Manual Técnico do BLH não desobriga a enfermeira dessa 

implementação, mas talvez ela ainda não tenha, efetivamente, percebido a importância da sua 

compreensão para a assistência de enfermagem. 

 Finalmente, a quinta etapa do PE, diz respeito à Avaliação de Enfermagem, que nada 

mais é que 

o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem 

alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou 

adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.
5:2 

  

Nas falas das entrevistadas não há uma compreensão clara acerca da avaliação como 

uma das etapas do processo de enfermagem. Há uma fragmentação desse conhecimento por 

parte das enfermeiras em relação à conduta de trabalho enquanto integrante da equipe. 

 Nas falas das participantes estão implicadas as ações de organização e gerência 

vivenciadas pelas enfermeiras no BLH: 
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E1: Eu avalio assim que o banco de leite não pode ficar sem 

enfermeiros, em hipótese alguma. 

 

E6: A gente avalia em reunião. Senta, conversa, não é!? Se tem que 

mudar alguma coisa. A gente conversa em equipe. 

 

 A avaliação ocorre ao longo do processo de atenção à paciente e durante sua 

permanência no BLH e no hospital. Essa etapa é observada pelas enfermeiras, todavia, pode 

não estar sendo relacionada por elas com as demais etapas do processo de enfermagem: 

 
E4: Avaliação... eu... através da evolução eu vejo que a paciente está 

mais necessitada e tento resolver. 

 

E5: A avaliação a gente mantém, vamos dizer, essa forma de como se 

fosse um feedback, junto com o pediatra, que também está 

acompanhando a mãe, junto com a fonoaudióloga. 

 

E7: A gente tem puérpera e tem mãe de UTIN. Então, passava fazendo 

essa avaliação, fazendo essas orientações, os médicos, pediatras 

começaram a pedir parecer à enfermeira do BLH. 

 

 A avaliação ocorre ao final do processo de atenção e atendimento à paciente, conforme 

foi relatado: 

  
E2: Eu sei que sábado e domingo, aqui não abre. Lá na alta, lá 

(referindo-se a maternidade) a enfermeira de lá dá orientação às 

mães na alta. 

 

E3: Algumas.. algumas externas a gente acaba perdendo algum contato 

quando elas não retornam ou não ligam de volta. [...] Para as 

internadas, fica mais fácil fazer esta avaliação ao final mesmo, esse 

acompanhamento. 

 

E9: Antes de começar a agir? Eu avalio pelo que eu consegui realizar. 

 

A avaliação de enfermagem talvez seja uma das etapas mais difíceis de realização do 

processo de enfermagem, pois exige do enfermeiro a exata execução de cada etapa 

precedente.
46

 Trata-se de etapa em que o enfermeiro avalia a eficácia do plano de cuidados, 

logo após prestar o cuidado, como no atendimento do público externo.  

 No caso do BLH, exige-se avaliação de enfermagem permanente, relacionada com o 

plano de cuidados, de turno para turno, de nutrizes internadas na maternidade e de processos 

em banco de leite humano. Também necessitam estar focados nos processos de trabalho, 

detalhes como registro de doadoras, ordenha, transporte, armazenamento e pré-estocagem 
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(conservação da rede de frio), seleção de leite humano (LH) compreendendo os exames 

crematócrito e de acidez Dornic, processamento ou pasteurização, estocagem, manutenção de 

equipamentos, registros gerais, controle microbiológico do LH pasteurizado, assim como a 

assistência à saúde do trabalhador e controle de infecção hospitalar. Esta apreciação pode 

ocorrer mediante comparação dos “serviços oferecidos pelo programa ou pela intervenção 

com critérios e normas predeterminadas em função dos resultados visados”.
41:4 

  Nesse sentido, a dinâmica em equipe multiprofissional, que se respalda no fluxo de 

atuação dos cursos de capacitação, tende a fazer com que os enfermeiros não percebam a 

necessidade do instrumento avaliador de sua atuação. A utilização eficaz do processo de 

enfermagem pelo enfermeiro é dotada da necessidade de habilidades e capacidade de aplicá-

las. Exige um conhecimento sólido das ciências e das teorias, não somente da enfermagem, 

mas de outras disciplinas (medicina e psicologia), habilidades motoras, inteligência, 

conhecimento técnico científico e criatividade.
47 

 O reconhecimento do Processo de Enfermagem como um processo que organiza o 

serviço de enfermagem nos diversos espaços em que a equipe está inserida, é um grande 

ponto para que ocorra sua implementação. Alguns fatores organizacionais (políticas, normas e 

objetivos dos serviços) e outros do cotidiano (atitudes, crenças, habilidades técnicas e 

competências), podem dificultar a aplicabilidade desse processo ao transportá-lo da teoria 

para a prática profissional.
50 

A literatura científica já concluiu que os enfermeiros percebem favoravelmente a 

aplicabilidade do Processo de Enfermagem como instrumento qualificador, contanto que este 

sofra mudança na sua operacionalização para remover os impedimentos de conhecimento 

insuficiente dos profissionais e da desinstrumentalização associada à sua aplicabilidade no 

contexto hospitalar, sendo necessário que o enfermeiro entenda esta ferramenta de trabalho 

como promotora de ações estratégicas com envolvimento do cliente/paciente, e não somente 

como cumprimento de ações burocráticas.
51 

 

 SEGUNDA CATEGORIA 

O conhecimento como pressuposto para o cotidiano da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem em Banco de Leite Humano 

 

 O conhecimento da SAE capacita os enfermeiros a se comunicarem com os 

profissionais de todas as especialidades clínicas e setores, visto que este método possui uma 

linguagem que lhes é comum e familiar, e mais, que o reconhecimento do processo de 

enfermagem contribui para o avanço da autonomia profissional.
52 
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 Entende-se que a SAE organiza as condições ambientais, materiais e humanas, 

tornando o processo de enfermagem operacional em qualquer ambiente onde ocorra a prática 

da enfermagem, exigindo do enfermeiro habilidades de gerenciar essas áreas. Já o processo de 

enfermagem requer do enfermeiro não apenas habilidades de conhecimento teórico, como 

também experiência prática e intelectual, não devendo ser entendida como algo natural, mas, 

que requer investimento na formação profissional.
29 

 Quanto às condições ambientais que o enfermeiro organiza dentro de um BLH, podem 

ser melhor compreendidas a partir do conhecimento de que os leites artificiais possuem 

aspectos antiecológicos, extensivos aos ambientes domiciliares das nutrizes, do hospital 

maternidade e do próprio BLH.
3 

É possível identificar que a sistematização das práticas nos BLH ocorreram ainda no 

processo de constituição desse “espaço diferenciado”, fazendo com que houvesse  uma 

adequação nas ações no ambiente do BLH, em áreas que não interessavam a outros 

profissionais, propiciando à Enfermagem a busca de conhecimento e autonomia no espaço 

ocupado, usando a temática do assistir na amamentação para ampliar o seu campo de 

atuação.
40

 É importante destacar que as profissionais contribuíram com a implantação e 

manutenção das políticas de saúde, mesmo com as distorções relacionadas com a dinâmica de 

trabalho.  

 Os problemas decorrentes da não utilização de uma metodologia assistencial como o 

processo de enfermagem, comprometem a qualidade do cuidado, fazendo com que a 

desorganização do serviço seja decorrente da falta de padronização de procedimentos, 

inexistência/deficiência ou diferentes formas de conduta das normas e rotinas.
11 

 

 Primeira Subcategoria 

A fragilidade do conhecimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

expressa no discurso das enfermeiras para sua aplicabilidade 

 

 

Reconhecer a importância da SAE enquanto instrumento norteador do cuidado entre 

paciente e equipe de enfermagem, como forma de organização, orientação do cuidado de 

enfermagem e estratégia para melhorar a qualidade facilitando as práticas de saúde, confere 

maior autonomia ao enfermeiro, dentre os demais profissionais de saúde.
12 

 Nas falas de duas participantes, percebe-se que não há um saber consolidado sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, como exemplificado a seguir: 
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E1: Olha, eu entendo que você vai trabalhar com o cliente como um 

todo. Você não vai olhar diretamente ou só a queixa naquele 

momento. Quando você faz anamnese, você já percebe na fala dele. 

 

E2: O que você faz..., a orientação, a prescrição e atuação. E também 

não adianta você só prescrever, não atuar e não observar quem está 

atendendo. 

  

Já outras participantes reconhecem a SAE como um acompanhamento do processo de 

atendimento/atenção à cliente/paciente, especialmente porque esta metodologia configura-se 

como processo dinamizador e otimizador dessa assistência: 

 
E3: É uma coisa complexa (pensativa), mas enfim [...]  eu vejo a 

sistematização, na realidade, como um ganho para a enfermagem, 

não é?! Uma maneira que a gente tem de avaliar o paciente e de 

conhecer todos os processos que trouxeram ele para o hospital. [...] 

eu vejo a sistematização, na realidade, como um ganho para a 

enfermagem. [...] E chega uma hora que fica uma coisa muito 

rotineira... então, essa questão é de atentar mais às necessidades 

mesmo de cada Ser humano, em focar mesmo nessa questão de 

orientação mais individualizada, cuidado mais individualizado. 

 

E5: Eu acho que SAE para mim, no meu dia a dia, é um 

acompanhamento mais criterioso e sequencial do paciente. 

 

E6: SAE, para mim é tudo que você faz na enfermagem. Tudo, desde a 

assistência ao paciente com a própria coordenação, parte 

administrativa. 

 

E9: Na minha visão, como o nome já diz “Sistematização”, é uma 

enfermagem assim, não só de “apagar incêndio” não é!? Como a 

gente usa às vezes esse termo, mas assim, de uma assistência 

qualificada, estudada, que visa primeiro o paciente como um todo e, 

em seguida, realiza os cuidados que esse paciente requer. 

 

 Conforme as falas, não há um saber consolidado sobre a SAE. 

 

 Segunda Subcategoria 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem e os Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP) em Banco de Leite Humano: uma articulação para o Processo de 

Enfermagem 

 

As participantes do estudo não conseguem articular a SAE com os POP que estão no 

Manual da Rede de BLH. Devido ao campo de conhecimento frágil, a utilização da SAE 

torna-se, de fato, um problema perceptível nas falas que se seguem: 
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E4: Os POP? ... Não!  Porque assim lá na maternidade tenho este 

impresso a rotina todo impressa mas, assim.. o meu trabalho ali eu já 

sei, eu não vou lá para ler, entendeu? 

 

E6: A gente está pegando linha por linha do manual e resolvendo as 

coisas que eram mais gritantes, de documentação de registro para 

poder organizar e aos poucos eu estou seguindo à risca. 

 

E7:Isso aqui pra mim é “a Bíblia” (referindo-se ao Manual da 

ANVISA do BLH) que a gente tem. 
 

E8: O POP aqui foi a coisa mais rica que nós fizemos, porque nós 

fizemos na época em parceria com o IEU que é um instituto de 

qualidade, e na realidade, toda rotina foi construída exatamente por 

quem executa, então, os funcionários sabiam na ponta da língua todos 

os procedimentos realizados pelo banco. 

 

 

O Manual técnico do BLH é considerada a “Bíblia” do BLH. Essa frase resume muito 

bem a percepção das enfermeiras atuantes nos BLH do Espírito Santo. Salvo uma enfermeira 

que se limitou a dizer que não existiam POP, as demais, direta ou indiretamente, afirmaram 

que seguem as orientações prescritas no Manual. Diante desse fato, seria possível 

sistematizar? Seria necessário sistematizar no BLH ou apenas acompanhar as “rotinas” 

estabelecidas no Manual?  

Considerando que o trabalho do enfermeiro deve estar embasado em uma metodologia 

científica, a apropriação do conteúdo do Manual não deve ser a única fonte para a atuação do 

enfermeiro. As falas das participantes mostraram que elas conhecem pouco a SAE e 

trabalham no discurso do conhecimento com o POP, porém, isso não se junta ao processo de 

enfermagem que não está, então, sustentado. 

Busca-se compreender até que ponto a sistematização da assistência de enfermagem 

nos BLH compromete a qualidade do serviço prestado à população usuária desse espaço 

especializado:  

E3: É o que eu te falei, a gente está revisando e vai formatar tudo 

para colocar tudo no sistema.  O que nós estamos utilizando hoje no 

dia a dia, no setor, é o manual mesmo da ANVISA. Nós nos baseamos 

nele  hoje e a gente se baseou também para montar os POP. 

 
E5: A gente utiliza até mesmo porque o nosso POP é muito vinculado 

ao manual para banco de leite. [...] Então, ali já dá uma base total do 

acompanhamento dessas mães e da parte, também, técnica do Banco 

de Leite. Então até as funcionárias que entram novas precisam 
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conhecer para que possam colocar em prática. O POP dá uma 

segurança do que você está fazendo. 

 

E7: Já tinha POP, mas a gente também já tem um cronograma de 

treinamento dos POP, porque “tem o POP, mas não segue o POP”. 

[...] Nós vamos pegar dos POP os treinamentos da equipe para ser 

em cima dos POP, entendeu? Então, os meus treinamentos para a 

equipe de enfermagem do Banco vão ser o POP. 
 

Quando confrontadas com situações que não constam no Manual Técnico, as 

participantes revelaram que recorrem a outros profissionais para a solução de problemas e 

atenção ao paciente/cliente. Considerando-se que há uma equipe multiprofissional atuando 

nesse espaço e suas interações funcionais, uma demanda específica exige a mobilização de 

fontes externas:  

E1: Elas são muito assim... agora tem como eu estou aqui direto, 

assim elas respeitam muito o enfermeiro, esta questão de ter aqui o 

enfermeiro e pediatra, uma pediatra que é coordenadora do banco, 

mas elas conseguem separar as coisas... tem coisas que elas passam 

tudo para mim, então a gente consegue elaborar uma situação e 

desenvolver a ação com equipe. 

 

E5: É, às vezes acontece mesmo, às vezes acontecem situações do 

tipo: essa eu nunca vi e nem li. A gente tem algumas situações assim. 

A gente tem acompanhamento pediátrico aqui todos os dias pela 

manhã, e alguns dias pela tarde, principalmente por causa do 

Canguru. 

 

E6: Às vezes acontece, quando a gente sabe a solução a gente 

procura resolver, caso contrário a gente, às vezes, recorre à doutora 

ou ao próprio hospital. 

 

 Quando não há uma prescrição prevista no Manual, exige-se das participantes um 

preparo para atuar e buscar embasamento teórico a fim de resolver a demanda e atender ao 

cliente/paciente. Se não está escrito, ou seja, prescrito, automaticamente é exigida desse 

profissional a capacidade de sistematizar a assistência de enfermagem, para operacionalizar o 

processo de enfermagem. 

E3: Quando existe alguma dúvida e não tem orientação neste 

manual... (interrupção)... quando elas têm alguma dúvida, elas vêm 

ao enfermeiro, quando tem dúvida recorrem a mim.   

 
E7: Elas procuram a mim e se eu não tenho respaldo legal, e eu não 

estou falando isso como coleta de dados, porque, assim, você pode 

perguntar, eu tenho a fama de ser chata e enjoada. [...]. 

 

E8: Em situações fora do POP, o enfermeiro precisa ser notificado. 
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E9: Para lidar com situações, por exemplo, a mulher chega e falando 

que não consegue dar a mama que o bebê não suga, ai imagina-se n 

coisas como obstrução de ductos, se você fez cirurgia... Não é nada 

disso, mas o leite não desce, às vezes é emocional, e ai? Não está 

escrito isso no manual. Ai a gente mesmo assim põe essa mãe na sala, 

e como o número de atendimento é muito grande, então assim, nós 

vamos dá atenção para essa mãe, vai ouvir, muitas vezes, essa mãe 

está sobrecarregada. 

 

O Manual técnico do BLH, assim como outros documentos normativos, confirma ser 

um documento que é fruto de investigações e experiências acumuladas ao longo da existência 

dos BLH; mais ainda, são orientações das políticas públicas de saúde. Todavia, o que se 

analisa é a possibilidade de ampliar as ações dos enfermeiros que estão atuando nos BLH, ou 

que nele irão assumir uma função ao longo de sua atuação profissional, considerando que o 

referido Manual possui orientações de ações padronizadas que podem e devem ser exploradas 

pelo enfermeiro para aperfeiçoar e elevar sua contribuição nesse espaço de 

transdisciplinaridade. 

 

4.4 PROPOSTA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA 

O BANCO DE LEITE HUMANO 

 

 Por conta dos resultados expostos, durante as entrevistas ocorreram indagações sobre 

um instrumento de coleta de dados, inclusive até a descrença de que existisse na taxonomia de 

diagnósticos de enfermagem NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), algo 

que pudesse ser utilizado no espaço do BLH. 

 A fim de tornar possível essa ação, faz-se pertinente apresentar a proposta de um 

instrumento de processo de enfermagem para efetivação da SAE no BLH. Este necessita ser 

implementado, dando prosseguimento à verificação em curto, médio ou longo prazos das 

condições de atendimento ao binômio (ou trinômio) no serviço. Através desta proposta será 

possível planejar ações, estimar materiais de consumo utilizados na assistência, dentre outras 

iniciativas.  

 Tal instrumento também foi um indicativo da Banca Examinadora da presente 

pesquisa, uma vez que se percebeu a necessidade efetiva de implementação da SAE nos BLH, 

tendo em vista os resultados indicarem uma fragmentação desse conhecimento nos espaços de 

atuação pesquisados. 

A construção do instrumento é fruto do exercício da SAE em diferentes âmbitos 
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laborais, especialmente na atenção básica, nos serviços de atendimento à saúde da mulher – 

consulta de enfermagem, no acompanhamento dos acadêmicos de enfermagem no Estágio 

Curricular Obrigatório em unidade materno infantil. Utilizou-se, ainda, os pressupostos 

teóricos que sustentam a emprego da SAE na ação de enfermagem
1,2,3,5,19,53

, uma vez que 

corresponde a uma metodologia exigida do enfermeiro no seu exercício profissional. 

 Para que a implementação da SAE torne-se efetiva no BLH, deve-se contemplar a 

escolha de Teorias de Enfermagem que sustentem a PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, 

PROMOÇÃO e APOIO ao aleitamento materno exclusivo e a doação de leite humano. Sendo 

assim, o referido documento pode ser dividido em cinco blocos correspondentes às etapas do 

Processo de Enfermagem: 

1- Coleta de dados - Identificação e condição socioeconômica; Hábitos, antecedentes e 

experiência com a amamentação e Exames físicos específicos (maternos e do recém 

nascido); 

2- Diagnósticos de enfermagem; 

3- Planejamento de enfermagem; 

4- Implementação de enfermagem; 

5- Avaliação de Enfermagem. 

Essa divisão possibilita uma visão holística da ação da enfermagem no atendimento ao 

binômio mãe-bebê e aos seus familiares, auxiliando e fundamentando os procedimentos 

metodológicos a serem implementados nos BLH. 

O primeiro bloco contempla as informações gerais da paciente, possibilitando  

conhecê-la. Esse momento corresponde à primeira etapa do Processo de Enfermagem, que é o 

Histórico de Enfermagem ou coleta de dados. 

Os sub-blocos fundamentam-se na perspectiva da “consulta de enfermagem”, uma vez 

que permitem conhecer o ambiente social, os costumes e espiritualidade dessa mulher nutriz, 

e nesse sentido, a enfermagem poderá utilizar tais dados para os diagnósticos de enfermagem 

prioritários, traçando assim as metas a serem alcançadas, corroborando a implementação da 

SAE no BLH. 

O exame físico contempla três focos específicos: as mamas, os aspectos relevantes do 

recém-nascido como o aleitamento materno atual (relacionados à pega) e o exame físico do 

RN (neurológico - reflexos, na boca, abdômen). São procedimentos que permitem ao 

enfermeiro atuante no BLH ter plena consciência dos seus atos, visto que estarão 

fundamentados na SAE/PE, frutos da observação sistemática das condições físicas na atenção 

do binômio. 
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 Na segunda parte (bloco) busca-se a utilização sistemática da NANDA
53

, uma vez que 

corresponde ao exercício pleno de conhecimentos técnicos, científicos e humanos do 

enfermeiro para ter sustentação no planejamento das ações em enfermagem, subdividido em: 

materno, RN e família. Os aspectos biológicos possibilitam uma avaliação clínica das 

condições gerais da paciente e oferece subsídios para a utilização do diagnóstico de 

enfermagem. Os aspectos psicoemocionais auxiliam o enfermeiro atuante no BLH a julgar 

além do biológico, tendo a visão holística do indivíduo.  Nesse sentido, as ações subsequentes 

estarão fundamentadas nos conhecimentos científicos validados na atenção à saúde. 

 O planejamento de enfermagem que, de acordo com a análise dos dados, encontra-se 

fragilizada na atuação das enfermeiras nos BLH do ES, poderá ser executado conforme as 

perspectivas da SAE. O referido bloco estará fundamentado na utilização do NOC (Nursing 

Outcomes Classification), uma vez que tal classificação projeta-se sobre as ações de 

enfermagem e possibilitam traçar metas para o alcance de resultados, a partir da observação 

sistemática, visando posterior intervenção de enfermagem no BLH. 

 A implementação de enfermagem, quarta etapa do processo de enfermagem, tem por 

premissa permitir uma linguagem única de intervenções/prescrições de enfermagem, cujas 

ações no BLH podem/devem ser orientadas pela utilização do NIC (Nursing Intervention 

Classification). Nesse caso, os enfermeiros deverão/poderão nortear as intervenções junto ao 

binômio, de modo a auxiliar na oferta de leite ao RN internado na UTIN (uma das funções do 

BLH), bem como sanar dúvidas quanto aos procedimentos no momento de ordenha, 

amamentação e relactação, se for o caso. 

 A última etapa do processo de enfermagem, que contempla a avaliação de 

enfermagem, ao longo das análises dos dados indicou uma fragmentação e até mesmo a  

inobservância desse procedimento nos BLH. Quando ocorria, estava focada apenas nos 

aspectos gerais da amamentação ou das ações da equipe no BLH. No caso da SAE, avaliar 

significa, também, ter um feedback da resolução dos diagnósticos de enfermagem, através das 

efetivas intervenções/prescrições de enfermagem. Desse modo, o presente documento indica 

como pressuposto, a efetivação da quinta etapa do Processo de Enfermagem, dando sequência 

ao levantamento de novos diagnósticos de enfermagem que venham a surgir. Sendo assim, 

esse instrumento, a ser utilizado pelos enfermeiros atuantes no BLH, vem tornar real o 

Processo de Enfermagem para que a SAE seja efetivada nesse espaço de trabalho. 

 Conforme explanado, a “PROPOSTA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

DE ENFERMAGEM PARA O BLH”, como documento que serve de base para a 

implementação da SAE, é apresentada a seguir. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Nº do Cartão SUS: 

Data de nascimento:        /      /                    Idade:                                    Gênero: 

Estado civil: 

Ocupação anterior e atual: 

 

Naturalidade:                                                  Procedência: 

Escolaridade:                                                    

Endereço residencial: 

 

Ponto de referência: 

Endereço atual (residência de mãe, sogra, avó, etc.) 

 

Ponto de referência: 

Telefone(s) de contato: 

 

 

REDE SOCIAL/ CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA/ MANUTENÇÃO E NECESSIDADES DE SAÚDE 

Gregaria: 

Vive: (   ) sozinha     (   ) familiares     (   ) amigos     (   ) outros – especificar: 

 

Pertence a grupos sociais? (religiosos, trabalhos manuais, bar, pescaria, jogos, estudos):                (  )Não  (  )Sim 

Quais: 

Rede de apoio:  (   ) parceiro       (   ) mãe     (   ) avós – qual? __________   (   ) tia      (   )amiga(s) igreja, 

profissionais de saúde, redes sociais, outros. 

Identificar lactantes com fraca rede de suporte social. 

Religião:______________________Praticante: (    )Não   (  )Sim       

Quando tem problemas procura/ conversa com quem? Por quê? 

Condição socioeconômica: 

Quantas pessoas moram na mesma casa com você:______ Quem/idade: 

Quem são as pessoas que contribuem com as despesas da casa: 

Renda mensal da família:______________salários mínimos        (   )Não quis/ não soube informar 

Recebe ajuda de alguma instituição: (   )Não  (   )Sim    Quais: 

Possui casa própria:  (   )Não  (   )Sim   

Casa de alvenaria: (   )Não   (   )Sim   Qual material: 

Possui água encanada: (  )Sim (   )Não  Como obtêm água: 

Possui rede de esgoto: (  )Sim  (   )Não  Onde o esgoto é desprezado: 

No seu bairro há coleta de lixo: (   )Sim (   )Não   Como despreza o seu lixo: 

O seu bairro é pavimentado/asfaltado: (   )Sim  (   )Não   Condições da rua: 

Hidratação e nutrição: 

Hábitos de hidratação: 

Hábitos de alimentação: 

Eliminação: 

Hábitos de eliminação vesical: 

Hábitos de eliminação intestinal: 

Sono e repouso: 

(   ) Preservado     (   ) Alterado – causa: 

Horas de sono/repouso diários:        horas 

Fatores que interferem na qualidade do sono:                                                       

E repouso: 

(continua) 
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(continuação) 

Cuidado corporal e Integridade física: 

Tem autocuidado? 

Apresenta higiene:  (   ) oral      (   ) cabelos     (    ) corporal     Obs: 

Condições das unhas - mãos:   (   ) cortadas     (   ) não cortadas    Obs: 

Cognição – percepção: 

Nível de consciência 

Comunicação 

Interação com o estado atual  

Auto conceito e auto imagem: 

Percepção sobre si mesma:  

Preocupação com a autoimagem: 

Atitudes expressas sobre si: 

HÁBITOS ATUAIS 

Fuma?   (   )Não  (   )Sim        (número de cigarros/dia):  

Ingere álcool e drogas ilícitas; (   )Não  (   )Sim         

Ocupação habitual (esforço físico intenso, exposição a agentes químicos físicos potencialmente nocivos, 

estresse); 

Aceitação ou não da gravidez pela mulher, pelo parceiro e pela família, principalmente se for adolescente. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Hipertensão arterial; (   )        

Diabetes mellitus;;    (   )                   doenças congênitas (   ) 

Gemelaridade;          (   )                   câncer de mama e/ou do colo uterino;(   ) 

 Hanseníase;            (   )                   doença de Chagas (   ) 

Tuberculose e outros contatos domiciliares (anotar a doença e o grau(   ) 

Parceiro sexual portador de infecção pelo HIV (   ) 

 

                                                           ANTECEDENTES PESSOAIS  

 

Doenças Graves ou Crônicas: (  )Não manifestou nenhuma  (  )Houve manifestação  Quais?: 

__________________________________________________________________________________ 

– hipertensão arterial crônica;              (   )Sim (   )Não    

– cardiopatias, inclusive doença de Chagas;      (   )Sim (   )Não    

– diabetes mellitus;   (   )Sim (   )Não    

– doenças renais crônicas; (   )Sim (   )Não    

– anemias e deficiências de nutrientes específicos;  (   )Sim (   )Não    

– desvios nutricionais (baixo peso, desnutrição, sobrepeso, obesidade);  (   )Sim (   )Não    

– epilepsia;  (   )Sim (   )Não    

– doenças da tireóide e outras endocrinopatias;  (   )Sim (   )Não    

– malária;  (   )Sim (   )Não    

– viroses (rubéola, hepatite);  (   )Sim (   )Não    

– alergias;  (   )Sim (   )Não     

– hanseníase, tuberculose ou outras doenças infecciosas;  (   )Sim (   )Não    

– portadora de infecção pelo HIV (em uso de retrovirais? Quais?);  (   )Sim (   )Não    

– infecção do trato urinário;  (   )Sim (   )Não    

– doenças neurológicas e psiquiátricas;  (   )Sim (   )Não    

– cirurgia (tipo e data); (   )Sim (   )Não   Quais? 

– transfusões de sangue (   )Sim (   )Não    

– Doenças sexualmente transmissíveis (tratamentos realizados, inclusive pelo parceiro); 

(continua) 
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(continuação) 

ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS 

Menarca? ___________________anos 

Métodos contraceptivos anteriormente utilizados             

Frequência, quem indicou? 

Motivo do abandono? 

Doença inflamatória pélvica: 

Cirurgias ginecológicas (idade e motivo) 

Mamas (alteração e tratamento) 

Última colpocitologia oncótica (Papanicolau ou “preventivo”)Data: 

Resultado: 

 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

1-Número de gestações (gesta): _______gestações     (   ) Núlípara      Para:_____________________ 

Aborto:__   (  ) Espontâneo   (   )Provocado   (    )causados por DST`s 

 Complicações por:  Infecções(   )    Curetagem(   )     

2-Idade do primeiro parto:______________ Idade do último parto:_____________________________ 

3-Parto: (   )Vaginal (  )Com episiotomia (   )Sem episiotomia  Quantos:________________________                   

(    )Parto operatório (Cesárea)  Quantos:_________________________________Local:  (   ) Domiciliar                        

(   )Hospitalar     Fórceps (   ) 

4-Teve alguma complicação durante ou após as gestações: (   )Não  (   )Sim   Quais: 

5-Nº de filhos vivos: 

6-Intervalo entre as gestações em meses: 

7-: isoimunização Rh: (   )Sim (   )Não 

8-Nº de RN pré-termo: (antes da 37ª semana de gestação):                     Pós-termo: ( igual ou mais de 42 semanas 

de gestação) 

9-Nº de RN com baixo peso((menos de 2.500 g):              Com mais de 4.000 g; 

10-Nº mortes neonatais precoces: até sete dias de vida (número e motivo dos óbitos); 

 

 11-Nº de neomortos (morte durante os primeiros 28 dias de vida):           Causa: 

 12- Natimortos (morte fetal intra-útero e idade gestacional em que ocorreu); 

13- Recém-nascidos com icterícia, transfusão, hipoglicemia, ex-sanguíneo transfusões; 

14- Intercorrências ou complicações em gestações anteriores (especificar); 

15 -Complicações nos puerpérios (descrever); 

16- História de aleitamentos anteriores (duração e motivo do desmame). 

(   )Sim       Quantos:________  Por quanto tempo: 

 

 

Medicamentos usados na última  gestação; (Nome, dose, horário) 

 

Internação durante a última gestação: (   )Não  (   )Sim   Motivo: 

 

HISTÓRIA DE ALEITAMENTO MATERNO PRÉVIA 

Já amamentou antes? (   ) Sim  (   ) não 

Se sim, quantos filhos? ( informar também o menor e o maior tempo de amamentação) 

Já teve dificuldades para amamentar? 

Como foi a amamentação? O(s) bebê(s) demorou (raram) a ser colocado(s) para mamar?  

 

ASPECTOS RELEVANTES DO RN E ALEITAMENTO ATUAL 

Em aleitamento materno exclusivo? (   ) sim  (  ) Não   Outro leite (   ) – Qual?____________________________                           

(   )Complementar? Tipo: ________________________________________________________________ 

Foi orientada ao aleitamento materno exclusivo?  Se sim, quem orientou? 

O RN foi colocado para mamar logo após nascimento?  Se não, quanto tempo demorou? 

Você reveza (troca) as mamas para amamentar?       Esclarecer: 

Bebê apresenta-se: irritado/choro contínuo?   Sonolento? Hipoativo?       Esclarecer:                                          

Bebê posicionado de forma adequada?   (  ) sim     (  ) não 

(continua) 
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(continuação) 

EXAME FÍSICO  

  SINAIS VITAIS: 

Temperatura axilar: ____________°C (   )Direita  (   )Esquerda  

Frequência de Pulso (FP)__________ppm; freqüência cardíaca (FC):________bpm    Local:_______________ 

Características:________________________________________________________________ 

Respiração:____rpm Características:_________________________________________________ 

PA deitado:________mmHg   PA sentado:________mmHg   PA de pé:_________mmHg  (   )MSD       (   )MSE 

(   )MID  (   )MIE 

 

Determinação do peso:________ Altura;________________ 

 

EXAME DA PELE E ANEXOS 

 

Couro cabeludo: fino(  )  espesso  (  )encaracolados  (  )cacheado 

Alopecia ( )sim  ( )não 

Lesões: ( )sim  ( )não 

Unhas: formato: (  )normal(160°) encurvada(  ) baquetamento( ) 

Consistência: lisa e regular(  ) friável ou quebradiça (  ) 

Cor: cianótica (  ) transparência linear(  ) 

Enchimento capilar: instantâneo (  )  demorado(  ) 

Modificações da cor: palidez(    )  eritema(   )  Cianose(   )   Icterícia  (   ) Normocorado  Outros: 

Pescoço: 

Tireóide:  (   )palpável   (   )impalpável 

Linfonodos: (   )Impalpáveis  (  )Palpáveis   Quais: (   )Cervicais laterais supraclaviculares D /E          

(   )Cervicais profundos D/E(   ) Infralaviculares D/E   (  )Axilares  D/E    (   )Braquiais D/E                              

(   ) Paramamários D/E    (   )Submamários D/E (  )Paraesternais D/E linha médio-esternal. 

Características/localização/tamanho 

 

MAMAS 

Inspeção Estática 

Simetria: (   )Simétricas  (  )Assimétricas Características:__________________________________ 

Volume: (  )Pequenas   (  )Médias   (  ) Grandes 

Ingurgitamento mamário  (   ) sim     (   ) não  

Hiperemia (  )  sim     (  ) não   

Formato: (  )Arredondadas    (   )Cônicas (  )Pendulares/ptoses mamárias D/E  Outros: 

Lesões: (   )Ausentes  (  )Presentes     Características/localização em quadrantes:_____________ 

 

Coloração: (  )Compatível com a etnia  (  )Incompatível  Características: 

Retrações: (  )Ausentes  (   )Presentes  Características/localização em quadrantes:____________ 

 

Mamilos: (   )Simétricos  (   )Assimétricos   (   )Protusos          (   )Invaginados         (   )Plano                                

(  ) Supranumerários Características/unilateral ou bilateral:_______________________________ 

 

Fissura: (   )Ausente   (   )Presente   Características:                                                      

Inspeção Dinâmica: elevação dos braços, compressão, pendulação: 

 (   ) obedece  aos movimentos com simetria e boa amplitude  (   )Com alterações    =>Características/localização: 

Palpação: 

Temperatura:   (  ) muito quente    (   ) quente    (  ) normal   (  ) fria    (   ) muito fria 

Palpação profunda nos movimentos vertical, quadrantes e espiral:     Nódulos:    (   )Ausentes       (  )Presentes    

Características:localização por quadrantes/tamanho/mobilidade: 

Expressão mamilar: (  ) ausência de descarga papilar (  ) descarga papilar    Tipo:  (   )Láctea           (  )Límpida      

(   )Sanguinolenta (   )Esverdeada  Outros:________________________________ 

(   ) Descarga de múltiplos ductos   (   )Descarga de um único ducto  Qual mama: (   )Direita              (   )Esquerda          

(   )Ambas 

(continua) 
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(continuação) 

EXAME FÍSICO DO RN 

Ênfase na cavidade oral: lábios, presença de fenda (palatina, labial);  

Reflexos:   busca: (   ) presente (   ) ausente      sucção: (   ) presente   (   ) ausente     deglutição:  (   ) presente       

(   ) ausente                            

Propedêutica abdominal: Inspeção; ausculta; percussão e palpação 

Outras observações relevantes: 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM – NANDA 2015/2017 

Maternos:  

Biológicos: Leite materno insuficiente; mobilidade física prejudicada; Fadiga; Integridade da pele prejudicada; 

Risco de integridade da pele prejudicada; Risco de sangramento; Dor aguda. 

 

Psicoemocionais: Falta de adesão; Insônia, Padrão de sono prejudicado; Privação do sono; Disposição para sono 

melhorado; Disposição para melhora do autocuidado; confusão aguda; Conhecimento deficiente; Disposição para 

conhecimento melhorado; Controle emocional instável; Disposição para autoconceito melhorado; Identidade 

pessoal perturbada; Risco de Identidade pessoal perturbada; Baixo autoestima situacional; Distúrbio da imagem 

corporal; Disposição para maternidade melhorada; Maternidade prejudicada; Risco de maternidade prejudicada; 

Risco de vínculo prejudicado; conflito no papel de mãe; Desempenho de papel ineficaz; Processo de criação de 

filhos ineficaz; Risco de processo de criação de filhos ineficaz; Disposição para o processo de criação de filhos 

melhorado; Síndrome do estresse por mudança; Risco de síndrome do estresse por mudança; Ansiedade; 

Enfrentamento ineficaz; Disposição para enfrentamento melhorado; Sentimento de impotência; Risco de 

sentimento de impotência; Medo; Pesar; Pesar complicado; Risco de pesar complicado; Planejamento de 

atividade ineficaz; Risco de planejamento de atividades ineficaz; Disposição para poder melhorado; Regulação 

do humor prejudicada; Risco de resiliência comprometida; Disposição para resiliência melhorada; Resiliência 

prejudicada; Disposição para conforto melhorado;  Conforto prejudicado; Isolamento social; Risco de solidão 

 

Recém nascido: 

Padrão ineficaz de alimentação do lactente; Amamentação ineficaz; Amamentação interrompida; Deglutição 

prejudicada; Nutrição prejudicada menos que as necessidades corporais; Risco de glicemia instável; Icterícia 

neonatal; Risco de icterícia neonatal; Volume de líquidos deficiente; Risco de volume de líquidos deficiente; 

Diarreia; Constipação; Comportamento desorganizado do lactente; Risco de comportamento desorganizado do 

lactente; Risco de infecção; Risco de aspiração; Desobstrução ineficaz das vias aéreas; Mucosa oral prejudicada; 

Risco de mucosa oral prejudicada; Hipotermia; Risco de hipotermia; Risco de desenvolvimento atrasado. 

 

Família: 

Processos familiares disfuncionais; Disposição para processos familiares melhorados 

 

PLANEJAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

Utilização do NOC (Nursing Outcomes Classification) 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

Utilização do NIC (Nursing Intervention Classification) 

 

AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM 

Revisão da implementação de enfermagem para alcance dos resultados esperados 
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Diante do exposto, trata-se de instrumento que poderá auxiliar os enfermeiros atuantes 

em BLH, bem como subsidiar a formação inicial daqueles que necessitam utilizar a SAE para 

fundamentar suas ações nos diferentes espaços de atuação, sendo que os BLH também estão 

incluídos nesse rol de possibilidades, a partir da utilização de metodologias fundamentadas 

nas Teorias de Enfermagem e comprometidas com a melhora na atenção aos usuários do SUS, 

ou em qualquer outro espaço de atenção à saúde da mulher. 

Considerando, outrossim, que o referido instrumento foi elaborado a partir de 

projeções e indicativos encontrados na presente pesquisa, carece de novas análises e estudos 

para que seja testado e validado, a fim de permitir o aprimoramento das ações de enfermagem, 

em especial no âmbito dos Bancos de Leite Humanos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A importância de sistematizar a assistência de enfermagem nos Bancos de Leite 

Humano fica em evidência após a análise e discussão dos dados, tendo em vista a adoção de 

método científico e mobilização de saberes para sustentar a atuação dos enfermeiros em todos 

os ambientes em que estão inseridos, dentre eles nos BLH.   

Sistematizar depende de reconhecer as especificidades do trabalho da enfermagem e a 

importância de um arcabouço teórico acumulado ao longo da existência dessa profissão, assim 

como a necessidade de se continuar a produzir novos saberes que sustentem a qualidade da 

atenção à saúde/doença da população. Nesse sentido, a SAE no BLH implica na 

conscientização de saberes indispensáveis à prática dos enfermeiros. Para além, desdobra-se 

em atitudes e procedimentos que qualificam o atendimento à paciente / nutriz e fomentam 

ações de consolidação das políticas públicas de apoio ao aleitamento materno. 

O trabalho desenvolvido pelas enfermeiras entrevistadas nos BLH do Espírito Santo, 

alcança o atendimento ao público externo, a captação de possíveis doadoras de leite humano e 

o atendimento à demanda interna das maternidades e UTIN. Nessa dinâmica, o espaço de 

atuação do enfermeiro restringe-se a uma automação de procedimentos. Isso fica evidente nas 

análises, permite refletir sobre a autonomia do enfermeiro nesse local e suscita reflexões sobre 

o espaço para a consulta de enfermagem, a ausência de tempo para o diagnóstico de 

enfermagem e as dificuldades de efetivar o processo de enfermagem. 

Essa rotina nos BLH, de alguma forma, poderia incorporar novas estratégias que 

permitissem valorizar ainda mais a presença do enfermeiro com seus saberes e, 

consequentemente, práticas advindas de sua formação inicial e continuada. Seria possível 

propor que, além da ficha cadastral da doadora, fosse feita a consulta de enfermagem; quando 

na demanda emergencial do público externo, que a SAE pudesse ser utilizada dentro dos 

protocolos de atendimento no BLH; e que houvesse disponibilidade desse profissional para 

acompanhar a puérpera e poder sistematizar a assistência durante o período de internação da 

paciente / nutriz.  

Os saberes das enfermeiras sobre a SAE no BLH podem ser considerados 

fragmentados; ficam em segundo plano quando expostos aos saberes contidos no Manual 

Técnico e Normas do BLH, por ser a SAE uma metodologia científica, e ainda, que é 

impossível conceber a prática sem a fundamentação teórica. Os saberes que sustentam as 

ações das enfermeiras estão focadas no gerenciamento do espaço e nos serviços existentes no 

BLH. Verificou-se que as enfermeiras possuem capacidade de gerenciar seus serviços, mas a 
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SAE não é efetivada através do Processo de Enfermagem. Por vezes, os conhecimentos 

teóricos e científicos são mobilizados a partir de saberes de outras profissões e executadas 

pela enfermagem. 

As enfermeiras têm assumido as funções de gerência e coordenação dos BLH. Suas 

rotinas contemplam a orientação da equipe e a distribuição de tarefas, o acompanhamento das 

atividades administrativas, a construção e checagem de novos instrumentos (POP) para 

qualificar os serviços do BLH, a orientação à paciente/cliente, a atuação na assistência e 

gerenciar a formação continuada dos profissionais da equipe. Somam-se, também, as questões 

de gerenciamento de recursos financeiros. Os saberes dos enfermeiros à frente dessas 

demandas são inquestionáveis, uma vez que a enfermagem, como profissão, exige capacidade 

técnica e científica de seus profissionais, para que possam atuar em diversas áreas. 

Nesse processo, a prática assistencial fica fragilizada/fragmentada. As questões 

administrativas e as demandas organizacionais exigem uma sobrecarga de trabalho das 

coordenadoras e, com isso, as práticas de enfermagem ficam delegadas às enfermeiras do 

setor ou, no caso da ausência momentânea dessa profissional, a uma técnica de enfermagem 

com treinamento (leia-se formação) e experiência no setor. Porém, não se pode omitir a 

relevância de suas ações no trabalho de infraestrutura, que permitem qualificar a atenção ao 

cliente/paciente. O enfermeiro assistencial usufrui dessa gestão ao encontrar condições 

adequadas para exercer suas funções, dentre elas a SAE. 

As análises foram direcionadas aos aspectos da SAE no BLH. Sendo assim, quanto a 

esse assunto, os saberes dos enfermeiros podem ser considerados pulverizados nas diferentes 

frentes de atuação ao longo de sua permanência nesse espaço especializado. Diante dessa 

demanda gerencial, depreende-se das análises que o BLH poderia contar com uma enfermeira 

com dedicação exclusiva, o que permitiria otimizar o atendimento às demandas externa e 

interna, uma vez que a SAE requer tempo, e as rotinas vivenciadas pelas enfermeiras 

caracterizam-se como emergenciais, dificultando o processo de sistematização das ações da 

equipe de enfermagem e demais colaboradores. 

Quanto à categoria “Organização do Processo de Enfermagem nos espaços do Banco 

de Leite Humano”, constata-se o desafio que está posto aos profissionais enfermeiros atuantes 

nos BLH. As análises indicaram, como referido, uma fragmentação na efetivação das etapas 

do processo de enfermagem. De acordo com as falas das entrevistadas, após a “coleta de 

dados”, quando ocorre, desencadeia outros procedimentos de enfermagem ou prescrições de 

enfermagem, sem observação das etapas de diagnóstico, planejamento e implementação de 

enfermagem. A etapa “avaliação de enfermagem”, de acordo com as análises, se efetiva em 
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alguns casos, especialmente no acompanhamento/atendimento do paciente/cliente. 

 No tocante ao “Conhecimento como pressuposto para o cotidiano da SAE em BLH” 

indica que a prática da SAE nesse espaço institucional apresenta-se difusa. Diante disso, 

questiona-se de que forma esse pressuposto é mobilizado pelos conhecimentos das 

enfermeiras. Essa questão emergiu do processo de orientação, e permite afirmar que “as 

participantes do estudo não conseguem articular a SAE com os POP que se sustentam no 

Manual Técnico do BLH”. Elas utilizam o POP, mas não expressam o conhecimento de SAE, 

cuja articulação com o POP indica a possibilidade de sustentar o processo de enfermagem, 

uma vez que garante a efetividade no trabalho, bem como um olhar do cuidado no BLH a 

partir do que está como pressuposto para o próprio conhecimento de SAE. Há o indicativo da 

articulação da SAE com o Manual Técnico, mas a falta de articulação pode ser considerada 

um processo que fragiliza o próprio cuidado de enfermagem em BLH. 

Nas apreciações das entrevistas realizadas, não foram notados protocolos de SAE nos 

BLH. Identificou-se uma demanda de atendimento emergencial direcionado ao binômio por 

parte das entrevistadas. As rotinas e procedimentos são orientados mediante observação 

sistemática do Manual Técnico do BLH, e as etapas do Processo de Enfermagem ficam 

fragmentadas. Quanto à SAE, indicaram sua efetivação (empírica) quando na ausência de 

procedimentos operacionais padrão prescritos no Manual Técnico do BLH ou construído a 

partir dele. 

De acordo com as análises, é impossível ter a SAE sem o Processo de Enfermagem, 

tampouco conceber uma prática de enfermagem sem estar pautada em uma metodologia 

científica. Deste modo, a prática da SAE é fundamental para contribuir com a caracterização 

do corpo de conhecimento da profissão, por trazer implicações positivas para o paciente e 

para a equipe. 

É importante destacar a presença de diferentes profissionais e o papel articulador do 

enfermeiro no atendimento ao público do BLH. Nas falas das participantes foi possível 

perceber a complexidade e, ao mesmo tempo, as demandas de uma equipe multiprofissional 

atuando efetivamente nos BLH, bem como o papel do enfermeiro nessa equipe. 

As análises indicaram que as entrevistadas fizeram cursos de capacitação para atuarem 

em BLH, fato que ratifica a especificidade desse local e exige aprofundamentos para 

compreender esse campo de atuação do enfermeiro. Recomenda-se que a SAE no BLH seja 

abordada/oferecida como conteúdo imprescindível para ampliar as possibilidades de atuação 

do enfermeiro nesse espaço diferenciado. Exige-se maior intimidade com a metodologia de 

trabalho, a aplicabilidade da metodologia na formação – inicial e continuada, a aproximação 
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com normas técnicas, manuais e portarias para a conscientização da necessidade de 

sistematizar as ações de enfermagem. É pertinente, também, incluir a SAE nos cursos de 

Especialização direcionados aos enfermeiros que estão/estarão atuando no BLH. 

Quanto às políticas públicas no Brasil que envolvem os Bancos de Leite Humano 

pode-se suscitar, também, investimentos na capacitação dos enfermeiros com instrumento 

informatizado, por exemplo, a webRede BLH e utilização dos POP para aproximação com 

este instrumento metodológico, aliando o conhecimento das teorias de enfermagem a esse 

espaço, uma vez que o processo de enfermagem (e suas etapas) no BLH encontram-se  

fragmentados. 

Recomenda-se novas investigações sobre o trabalho do enfermeiro no BLH com o 

objetivo de compreender as diferentes demandas de setor, tais como: o cargo que exercem e a 

divisão de tempo / organização de execução das atividades com binômio / doadora / 

pasteurização, manuseio do Manual Técnico BLH, aplicação do instrumento metodológico e 

metodologia de trabalho. 

Quanto à indicação de novas pesquisas, esse trabalho levanta como possibilidades / 

necessidades: a Implementação do Processo de Enfermagem para efetivação da SAE no BLH; 

elaboração de instrumento para processo de enfermagem, conforme proposta de processo de 

enfermagem para implementação da SAE em BLH (apresentada nas páginas 73 a 77); a 

participação dos enfermeiros nas normativas do BLH (histórico e quanto a 

elaboração/efetivação/validação dos manuais, das normas etc.). Faz-se pertinente investigar a 

participação de enfermeiros na construção do Manual, bem como a colaboração desse 

profissional com os saberes sistematizados que organizam a prática cotidiana nos BLH. 

Há, ainda, a recomendação de estudos sobre as práticas do BLH que suscitem a 

articulação da SAE com o trabalho do enfermeiro. Nesse sentido, o caminho investigativo 

poderia eleger uma pesquisa de campo, com observação participante ou etnografia, e 

validação de um instrumento metodológico para implementação da SAE no BLH, uma vez 

que essas metodologias permitem uma imersão no campo de pesquisa e possibilitam a 

construção de novas análises, vindo a ratificar os resultados encontrados nesta pesquisa, bem 

como possibilitando novos olhares sobre os saberes dos enfermeiros atuantes nos BLH.  
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APÊNDICE A –  QUADROS DEMONSTRATIVOS DO ESTADO DA ARTE - SAE  

NO BANCO DE LEITE HUMANO 

 

 

Quadro I - Distribuição quantitativa nas bases de dados com os descritores individualizados 

 
Descritores LILACS MEDLINE EQUIDAD ADOLEC BDENF MedCarib 

 

PAHO WHOLIS IBECS SCIELO 

SAE - - - - - - - - - - 

Bancos de 

Leite 

Humano 

 

124 205 01 06 12 - 03  05 10 

Proc. de 

Enfer. 

527 6248  23 452 01 14 21 155 127 

Aleit. 

Materno 

2972 24727 16 219 362 202  391 252 462 

Assis. de 

Enfermagem 

3667 25466 03 184 3215 28 85 36 1288 70 

Enfermeiros 333 1257 - 06 235 01 02 - 27 56 

Enfermagem 3959 42896 60 114 3164 104 152 158 159 5514 

           

  

 

 

Quadro II - Distribuição quantitativa nas bases de dados com os descritores em dupla 

 
DESCRITORES 

 
LILACS 

 
MEDLINE 

 
ADOLEC 

 
BDENF 

 
PAHO 

 
IBECS 

 
SCIELO 

BLH + Enfermagem 06 15 - 05  - - 02 

PE + AM 01 - - 03 - 01 - 

AM + Assist. de Enf. 27 - 01 21 - 08 01 

AM + Enfermagem 228 1420 11 144 - 17 135 

Enfermeiros + AM 02 - 01 01 - - 01 

SAE + BL e SAE + AM - - - - - - - 

Legenda: BLH= Banco de Leite Humano; PE= Processo de Enfermagem; AM= Aleitamento Materno;  

 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&nextAction=lnk&format=standard.pft&indexSearch=EX&exprSearch=N04.590.233.508&lang=p&base=ADOLEC
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&nextAction=lnk&format=standard.pft&indexSearch=EX&exprSearch=N04.590.233.508&lang=p&base=MedCarib
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&nextAction=lnk&format=standard.pft&indexSearch=EX&exprSearch=N04.590.233.508&lang=p&base=PAHO
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&nextAction=lnk&format=standard.pft&indexSearch=EX&exprSearch=N04.590.233.508&lang=p&base=WHOLIS
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&nextAction=lnk&format=standard.pft&indexSearch=EX&exprSearch=N04.590.233.508&lang=p&base=IBECS
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APÊNDICE B – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO ESTUDO 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
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APÊNDICE D– ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 COM ENFERMEIROS DO BLH 

 

                                                                                                                     

   

 

I. Identificação do entrevistado 

 

Nome: _______________________________________Idade:__________ sexo: M (  )   F (  ) 

Naturalidade:______________________________________________________ 

Tempo de formação: _______________________________________________ 

Função:___________________________________________________________ 

Especialidade: _____________________________________________________ 

II. Identificação do formulário 

                                   

1. Hospital (HUCAM, HPM, HSCMV, HDS, HMSJ, HECI, HEIMABA)                                            

|___|___|___|___|___|___|___|                                                        

2. Data da entrevista 

|___|___|/|___|___|/|___|___| 

3. Entrevistador_____________________     

|___|___| 

4. Revisado por  ___________________________      

|___|___|                                                                                  

5. Data   |__|__|/|__|__|/|__|__| 

6. Data da digitação  

|___|___|/|___|___|/|___|___| 

7. Digitador _________________________  

|___|___|                                                

III. Dados sobre o BLH/pessoal 

8. Há quanto tempo este BLH existe? 

9. Há quanto tempo você trabalha neste BLH?                         |___|___| anos e/ou  |___|___| 

meses 

10. O BLH possui normas sobre aleitamento materno?          0. Não                     1. 

Sim 

|___| 

11. Você recebeu treinamento sobre aleitamento materno? Qual/Quais?                                                                             

0. Não (vá  à questão 14)                1. Sim, IHAC (   )   IUBAAM (   ) 

Aconselhamento (   )           2. Outro ___________________________________ 

|___| 

12. Qual foi o total de horas teóricas desse treinamento? |___|__

_| 

13. Qual foi o total de horas práticas desse treinamento? |___|__

_| 
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14. Fale sobre sua rotina de trabalho no BLH.  

15. O que você entende como manejo clínico da amamentação?  

16. Você recebeu treinamento na sua formação inicial para aplicação da SAE?          

0. Não(vá  à questão19)                                    1. Sim 

 

|___| 

17. Qual foi o total de horas teóricas recebidas? |___| 

18. Qual foi o total de aulas práticas (em horas)?  

 

19. Você acha que o Enfermeiro deve utilizar o processo de enfermagem? Por que? 

 

 

20. O que você entende por SAE?  

21. O que você entende por Processo de Enfermagem?  

22. No seu cotidiano: 

- Como você realiza a coleta de dados (histórico) nos seus atendimentos? 

- Como você elabora os diagnósticos de enfermagem no BLH? 

- Como realiza o planejamento de enfermagem no BLH? 

- Como realiza a implementação de enfermagem no BLH? 

- Como realiza a avaliação de enfermagem no BLH? 

 

 

23. Você utiliza no seu dia a dia os procedimentos operacionais padrão? 

(   ) sim por que?                                      (   ) não, por que? 

|___| 

24. Você se sente motivada(o) a utilizá-lo?  (   ) sim por que?   (   ) não, por que? |___| 

25. Como a equipe de enfermagem atua em situações de assistência que não constam 

nos POP? 

 

26. Existe formação continuada na instituição? De que tipo?   

27.Como você se mantém atualizada(o)  nas práticas do BLH?  

 

Muito obrigada! 
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A  N  E  X  O  S 
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ANEXO A – CARTA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA – CEP 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES 
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ 
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ANEXO D – AUTORIZAÇÃO DO HOSPITAL DA  

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA 
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ANEXO E – AUTORIZAÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 
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ANEXO F – AUTORIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E  

MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 
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ANEXO G – AUTORIZAÇÃO DO HOSPITAL EVANGÉLICO 

DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
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ANEXO H – AUTORIZAÇÃO DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESPÍRITO SANTO 
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ANEXO I – CARTA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA – CEP 
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