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RESUMO 

O desconhecimento da prática da amamentação é somente percebido no ato de 

amamentar tendo, como consequência, dúvidas, medos, angústias e insegurança. 

Entretanto, a enfermeira pode ser uma facilitadora neste processo, auxiliando a 

mulher-nutriz com conhecimento científico, estabelecendo uma relação de ajuda e 

trocando experiências e vivências no contato com esta mulher. A visita domiciliar 

entendida como um espaço de ações educativas realizadas pela enfermeira do 

Banco de leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade 

Federal Fluminense (BLH/HUAP/UFF), concretiza - se através da consulta de 

enfermagem na qual busca - se perceber, através do olhar, toque e audição, para 

então, orientar e retirar dúvidas acerca da amamentação; avaliar a mulher nutriz e 

seu bebê, e também coletar seu excesso de leite. Como este processo não se 

resume apenas na díade mãe - filho, os familiares devem ser estimulados a 

participar, compartilhando a experiência com a mulher. Assim, o presente estudo 

tem como objeto: Ações educativas desenvolvidas na consulta de enfermagem 

realizada na visita domiciliar pela enfermeira do BLH/HUAP, trazendo, como seus 

objetivos, desenvolver um instrumento padrão com conteúdo técnico - científico 

com estratégia para a consulta de enfermagem no domicílio da mulher, 

caracterizar a consulta de enfermagem na visita domiciliar, estabelecendo sua 

articulação com as ações educativas desenvolvidas pela enfermeira do BLH/HUAP 

e analisar a prática da consulta de enfermagem desenvolvida na visita domiciliar, 

considerando a ótica da mulher doadora para elaboração de um instrumento 

técnico-científico padrão. A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva do tipo 

estudo de caso, com abordagem qualitativa, que se caracteriza por ser uma 

investigação sobre um único evento ou situação, uma vez que busca descrever a 

situação no contexto da vida real em que o fenômeno está ocorrendo. O projeto foi 

aprovado pelo CEP/UFF, sob o protocolo N.295/11, com a numeração 

CAAE:0308.0.258.000.111, a fim de cumprir o que preceitua a Resolução 

n°196/96, respeitando a conduta ética para pesquisa. O estudo contribui para que 

a consulta de enfermagem através da visita domiciliar favoreça a melhoria da 

qualidade da assistência prestada à cliente, seu bebê e sua família, promovendo 

protegendo e apoiando o aleitamento materno, bem como a doação do excesso do 

seu leite de forma segura. Além disso, busca-se instituir uma prática que poderá 

ser reproduzida no se que refere à aplicação de método científico na assistência 

de enfermagem e o estabelecimento de procedimentos padronizados que possam 

ser facilitadores nesta prática. Enfatiza-se a importância e o papel fundamental da 

enfermeira enquanto educadora, gerando impacto na sociedade, pela perspectiva 

de atenção não só à família que doa o leite humano, mas a todos os recém-

nascidos que recebem esta preciosa doação, que poderá significar a vida. 

Descritores: bancos de leite; consulta de enfermagem; visita domiciliar; 

educação em saúde. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The lack of breastfeeding only perceived in the act of breastfeeding with the 

consequence doubts, fears, anxieties and insecurities. However, the nurse can be 

a facilitator in this process, helping the woman-nurse with scientific knowledge, 

establishing a helping relationship and exchanging experiences and experiences in 

contact with this woman. Home visits understood as a space of educational 

activities for nurse Human Milk Bank, University Hospital Antonio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (BLH / HUAP / UFF), is realized through the 

nursing consultation in which seeks to understand through the eyes, touch and 

hearing, to then guide and remove doubts about breastfeeding; assess the woman 

nursing mother and her baby, and also collect their excess milk. Because this 

process is not just the mother child dyad, family members should be encouraged to 

participate, sharing this experience with the woman. Thus, the present study has as 

its object: Educational action developed in consultation held in nursing home visits 

by nurse BLH / HUAP, bringing as its objectives: to develop an instrument with 

standard technical content with scientific strategy for nursing consultation in the 

home Woman characterize the nursing consultation in home visits, establishing 

their linkage with the educational activities developed by nurse BLH / HUAP and 

analyze the practice of nursing consultation in developed home visit, considering 

the perspective of the woman donor to developing a technical -scientific standard. 

The methodology used was the descriptive case study with a qualitative approach, 

which is characterized by an investigation into a single event or situation as it seeks 

to describe the situation in real-life context in which the phenomenon is occurring. 

The project was approved by CEP / UFF, under protocol N.295/11, numbered 

CAAE: 0308.0.258.000.111., In order to fulfill the precepts of Resolution No. 

196/96, respecting ethical conduct for search. The study contributes to the nursing 

consultation through home visits to encourage improved quality of care provided to 

the client, your baby and your family, protecting promoting and supporting 

breastfeeding donating excess of their milk safely. Furthermore, we seek to 

establish a practice that can be reproduced as regards the application of the 

scientific method in nursing care and the establishment of standardized procedures 

that can be facilitators in this practice. It emphasizes the importance and role of the 

nurse as educator, generating impact on society, from the perspective of attention 

not only to the family that donated human milk, but all newborns who receive this 

precious gift, that could mean life. 

Keywords: milk human bank; nursing consultation home visits; health education. 



RESUMEN 

El desconocimiento de la práctica de amamantar solo se percibe en su propio acto 

y tiene como consecuencias dudas, miedos, angustias e inseguridad. Sin embargo, 

la enfermera puede ser una facilitadora en este proceso, ayudando la mujer que 

amamanta el conocimiento científico, estableciendo una relación de ayuda y 

cambio de experiencias y vivencias el en contacto con esta mujer. La visita 

domiciliaria, comprendida como un espacio de acciones educativas hechas por la 

enfermera del Banco de Leche Humana del Hospital Universitario Antonio Pedro 

de la Universidad Federal Fluminense BLH/HUAP/UFF, es concretizado a través 

de la consulta de enfermería en la cual busca percibir por meio de la mirada, toque 

y audición, para entonces, orientar e sacar dudas sobre la amamantación; evaluar 

la mujer que amamanta y su nene así como también recoger su exceso de leche. 

Este proceso no se resume solamente en la díada madre hijo, la familia debe ser 

estimulada a participar, compartiendo esa experiencia con la mujer. Con este, este 

estudio tiene como objeto las acciones educativas desarrolladas en la consulta de 

enfermería hechas en las visitas domiciliarias por la enfermera del BLH/HUAP, 

traendo como objetivos: desarrollar un instrumento padronizado con contenido 

técnico y científico como estrategia para la consulta de enfermería en el domicilio 

de la mujer, caracterizar la consulta de enfermería en la visita domiciliaria, 

estableciendo su articulación con las acciones educativas desarrolladas por la 

enfermera del BLH/HUAP y analizar la práctica de la consulta de enfermería  

desarrollada en la visita domiciliar, considerando la óptica de já mujer donadora 

para la elaboración de un instrumento técnico-científico padronizado. El método 

utilizado fue la investigación descriptiva del tipo estudio de caso, con abordaje 

cualitativo, que se caracteriza por ser una investigación sobre un único evento o 

situación  en el contexto de la vida real en el que el fenômeno ocurre. El proyecto 

fue aprobado por el CEP/HUAP ajo el protocolo N.295/11, con el número 

CAAE:0308.0.258.000.11., con el fin de cumplir los preceptos de la resolución n 

196/96, respetando la conducta ética  para la investigación. El estudio contribuye 

para que la consulta de enfermería a través de la visita domiciliaria haya la mejoría 

de la calidad de la asistencia prestada al cliente, su nene y su familia, 

promoviendo, protegiendo y apoyando la amamentación y la donación de la sobra 

de su leche de manera segura. Además, se busca instituir una práctica que podrá 

ser reproducida en el que se refiere a la aplicación del método científico  en la 

asistencia de enfermería y el establecimiento de procedimientos padronizados que 

puedan ser facilitadores en esta práctica. Hay énfasis en la importancia y el papel 

fundamental de el enfermera como educadora, habiendo impacto en la sociedad, 

por la perspectiva de atención no solo a la familia que dona la leche humana, sino 

a todos los recien nacidos que reciben esta preciosa donación, que podrá significar 

la vida. 

Descriptores: banco de leche; consulta de enfermería, visita domiciliaria, 

educación en salud. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, ainda nos deparamos com as dificuldades que a 

mulher apresenta no processo de amamentação. Embora saibamos que, em 

algum momento do ciclo de vida feminino, este evento possa estar presente, 

não é comum este aprendizado fazer parte do universo da mulher antes de 

tornar-se mãe. O desconhecimento da prática da amamentação só é percebido 

no ato de amamentar e tem, como conseqüência, dúvidas, medos, angústias e 

insegurança. Entretanto, a enfermeira pode ser uma facilitadora neste 

processo, auxiliando a mulher-nutriz com conhecimento científico, 

estabelecendo uma relação de ajuda e trocando experiências e vivências no 

contato com a mulher.  

Nesta perspectiva, o objeto deste estudo é a consulta de enfermagem na 

visita domiciliar do Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP). Assim, realizar a consulta de enfermagem no domicílio 

da mulher doadora significa uma assistência prestada ao indivíduo, à família e 

à comunidade, de modo sistemático e contínuo, com a finalidade de promover 

a saúde mediante o diagnóstico e tratamento precoces, retratando as ações 

educativas realizadas pela enfermeira e determinando como esse profissional 

deverá agir1. 

A visita domiciliar - entendida como um espaço de ações educativas 

realizadas pela enfermeira do BLH/HUAP concretiza - se através da consulta 

de enfermagem na qual busca ouvir, orientar e retirar dúvidas acerca da 

amamentação, avaliar a mulher - nutriz e seu bebê, e, também, coletar seu 

excesso de leite. Como este processo não se resume apenas ao binômio mãe - 

filho, os familiares presentes devem se estimulados a participar, 

compartilhando da experiência com a mulher. 

O Banco de Leite Humano (BLH) é um serviço especializado vinculado a 

um hospital de atenção materna e/ou infantil. É 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 distribuídos2.  
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 Foi criado para garantir a qualidade do leite humano, tendo em vista 

seus benefícios para as crianças recém-nascidas, prematuras ou de baixo 

peso; para incentivar o aleitamento materno; para apoiar, orientar e 

acompanhar as puérperas e lactentes com dificuldades na prática da 

amamentação, atuando, em adendo, com medidas educativas que visam 

contribuir para redução da mortalidade neonatal3. 

O BLH/HUAP foi criado inicialmente com o objetivo de atender a sua 

demanda interna, caracterizada por recém-nascidos internados. No entanto, 

seu funcionamento foi ampliado a partir das demandas identificadas e políticas 

relacionadas à saúde da mulher, com foco no aleitamento materno. Possuí 

como diferencial, a proposta da consulta de enfermagem realizada na visita 

domiciliar, transformando o momento da coleta de leite humano num espaço de 

desenvolvimento de ações educativas, com a finalidade de atender às 

necessidades das mulheres nutrizes no que se refere à amamentação e 

doação de leite humano. Para que a doação se efetive, não basta somente à 

vontade da mulher; faz-se necessário, ademais, uma avaliação de sua 

condição de saúde, bem como do ambiente, com estrutura mínima de geladeira 

e freezer. 

São consideradas doadoras as nutrizes saudáveis que apresentam 

secreção láctea superior às exigências de seu filho e que se dispõem a doar o 

excedente por livre e espontânea vontade2. Também as que estão 

temporariamente impedidas de amamentar seus filhos diretamente no peito, 

por razões ligadas à saúde dos mesmos, ou outras razões não relacionadas à 

saúde do recém-nascido, mas que as mantêm compatíveis com a 

amamentação. Desta maneira, as nutrizes cujos filhos estão internados em 

unidades neonatais ou outras unidades hospitalares, e que ordenham leite 

humano para estimulação da produção ou para consumo exclusivo de seus 

filhos, são também classificadas como doadoras2. 

Tomando como foco da visita domiciliar mãe, filho, companheiro e 

família, destaca-se a atuação da enfermeira na coleta de leite humano, 

realizada na residência da mulher doadora. Cabe ressaltar que esta prática é 

fundamentada na visão de que a educação em saúde deve fornecer aos 

cidadãos conhecimentos que permitam não só cuidar de sua saúde/doença, 
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compreendendo suas causas e soluções, mas, também, fomentar a avaliação 

crítica sobre a qualidade das ações desenvolvidas4-5. 

O cuidado dispensado à saúde no domicílio propicia, à equipe, a 

inserção no cotidiano do cliente, identificando demandas e potencialidades da 

família, num clima de parceria terapêutica, favorecendo para que ocorra a 

humanização do cuidado6. 

Nesta conjuntura, a enfermeira tem a possibilidade de utilizar a consulta 

de enfermagem como estratégia de cuidado e de educação em saúde. Esta é 

uma atividade independente, realizada pela enfermeira, cujo objetivo propicia 

condições para melhoria da qualidade de vida por meio de uma abordagem 

contextualizada e participativa. Além da competência técnica, o profissional 

enfermeiro deve demonstrar interesse pelo ser humano e pelo seu modo de 

vida, a partir da consciência reflexiva de suas relações com o indivíduo, a 

família e a comunidade7. 

Minha trajetória profissional é dedicada à saúde da mulher desde minha 

formação acadêmica, quando ingressei na Universidade do Rio de Janeiro - 

UNIRIO em 1983, no curso de Enfermagem em Obstetrícia, dando origem ao 

meu primeiro contato com a saúde da mulher. Fui diretora de enfermagem do 

Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Itaboraí, hospital com uma 

maternidade de grande demanda. Especializei- me em enfermagem pediátrica, 

promoção em saúde, gerência do serviço de enfermagem, e em educação em 

saúde. Trabalhei no Hospital Estadual Azevedo Lima, como chefe da 

Maternidade por dois anos e na supervisão geral de enfermagem por mais dois 

anos. Estive à frente da Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira vinculada à 

Fundação Municipal de Saúde de Niterói, em cargo de chefe de enfermagem. 

 Fui transferida para o Banco de Leite Humano do HUAP, em 2008, para 

atuar na coleta de leite humano. Ao desenvolver esta atividade, em vários 

momentos, ocorreram situações que necessitavam de minha intervenção como 

enfermeira e educadora em saúde. Assim, pude observar que havia um espaço 

para desenvolver uma prática diferenciada na casa da mulher, ou seja, a 

possibilidade de realizar a consulta de enfermagem. A percepção acerca do 

trabalho da enfermeira no domicílio da mulher foi acolhida pela equipe do 

banco de leite do HUAP, uma vez que já vinha priorizando as ações educativas 
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como forma de favorecer a promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno. 

Além do trabalho desenvolvido no BLH/HUAP, atuo como preceptora de 

estágio da Universidade Salgado de Oliveira UNIVERSO, no curso de 

graduação, na disciplina de ginecologia e obstetrícia do 8º período, na 

maternidade do Hospital Municipal Desembargador Leal Jr. Sou professora 

convidada no Centro Universitário Celso Lisboa, ministrando aulas de 

neonatologia para os enfermeiros da Pós-graduação em enfermagem 

pediátrica e neonatal. 

Neste movimento de reflexão de minha prática se consolidando no curso 

de mestrado, percebo a necessidade de trazer à luz do nosso entendimento as 

ações educativas desenvolvidas na visita domiciliar realizada pela enfermeira, 

buscando valorar o momento da consulta de enfermagem, que, na realidade 

deste banco de leite, ainda não pode ser reproduzida, visto ainda ser realizada 

de forma empírica.  

Sabemos que o processo de enfermagem é um método que surge para 

viabilizar o trabalho do enfermeiro, no atendimento ao cliente, vindo a facilitar e 

identificar os problemas e decisões a serem tomadas. Sendo assim, a consulta 

de enfermagem vem proporcionar maior autonomia nas ações, respaldo legal e 

o aumento do vínculo entre o profissional e o cliente. 

A consulta de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro conforme 

dispositivo na Lei n. 7498/86, publicada no Diário Oficial da União de 

26/06/1986 e regulamentada pelo Decreto n.94806, art.11, alínea “i” e “j”, torna-

se resolutiva quando realizada de forma adequada. A sistematização dessa 

atividade permite que seja reproduzida para que todos os profissionais 

envolvidos possam ter a mesma acurácia para executar as ações propostas8. 

Na oportunidade, de estar na casa da mulher - nutriz, possível doadora 

de leite humano, a enfermeira verifica os resultados de exames do último 

trimestre da gravidez, realiza exame físico, incluindo tomada das medidas 

antropométricas (peso e altura), com avaliação sucinta das mamas, orientação 

da retirada do excesso de leite até o amaciamento da região areolar para 

facilitar a pega e ensina a técnica da ordenha manual, ao tempo que ministra 

orientações sobre alimentação, ingesta hídrica, sexo e lazer. 
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No decorrer da visita, o recém-nato é examinado, pesado e medido; 

quando estiver mamando, é avaliado quanto à pega e tempo de sucção. 

Aproveita-se a oportunidade para dialogar sobre diversos assuntos, tais como: 

coto ou cicatriz umbilical, eliminação fisiológica, sono (como dormir e tempo), 

banho de sol, vacinas, como cortar as unhas, etc.  

A condição de higiene e moradia, bem como a verificação da geladeira e 

freezer, são avaliadas com vistas à possibilidade do armazenamento da 

doação do leite humano. Quando há necessidade, várias dúvidas são dirimidas 

e ofertadas informações à mulher no domicílio. Durante as orientações, não se 

conversa somente sobre o ato de doar, mas ressalta-se o envolvimento da mãe 

nessa doação, ou seja, sua vontade de doar. Enfatiza-se, assim, a importância 

da ação solidária e o papel fundamental que o trinômio mãe-filho-família tem na 

sociedade, como uma representação do bem maior que é a vida humana. 

 É importante enfatizar que a equipe de saúde do Banco de Leite do 

HUAP, através da política de cadastro das visitas para coleta do leite humano, 

torna-se, então, uma parceira da nutriz. Entretanto, se por ventura, na 

avaliação, a doação do excesso de leite não se efetivar, a visita domiciliar não 

foi em vão, pois a enfermeira está atenta para esclarecer qualquer dúvida 

relacionada à amamentação, tais como: pega e posição, ingurgitamento 

mamário, rachadura, mastite, dentre outros problemas que venham a surgir, 

salientando que para mulher amamentar seu filho, ela precisa ser estimulada, 

protegida e, principalmente, apoiada pelos profissionais de saúde, por seus 

familiares e amigos, destacando, ainda, a importância do produto doado, que é 

leite e que é vida. 

O processo de amamentação, embora de aparente simplicidade e 

automatismo fisiológico singular, requer um complexo conjunto de condições 

interacionais no contexto social da mulher e seu filho7. O fato da mãe não doar, 

não deve configurar um empecilho para o acolhimento, uma vez que o apoio à 

amamentação exclusiva é fundamental nos seis primeiros meses de vida do 

bebê. No momento da visita domiciliar, a enfermeira deve deixar bem claro que 

o conteúdo da doação consiste no excesso de leite da nutriz e não existe 

“divisão da quantidade de leite”.  
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1.1 - Questões Norteadoras 

Neste sentido, elaboramos algumas questões que nortearão o 

desenvolvimento da pesquisa: 

- Como se dá a consulta de enfermagem na visita domiciliar realizada 

pela enfermeira do BLH/HUAP? 

- Que ações educativas são realizadas pela enfermeira durante a 

consulta de enfermagem na visita domiciliar do BLH/HUAP? 

- Como a prática da consulta de enfermagem e a percepção da mulher 

nutriz doadora podem contribuir para a elaboração de um instrumento técnico- 

científico padrão, utilizável na visita domiciliar do BLH/HUAP?  

1.2 - Objetivos 

Mediante a temática em estudo e o recorte de seu objeto, foram 

traçados os seguintes objetivos: 

Geral: 

Desenvolver um instrumento padrão com conteúdo técnico-científico 

como estratégia para a consulta de enfermagem no domicílio da mulher. 

Específicos: 

- Caracterizar a consulta de enfermagem na visita domiciliar, 

estabelecendo sua articulação com as ações educativas desenvolvidas pela 

enfermeira do BLH/HUAP. 

- Analisar a prática da consulta de enfermagem desenvolvida na visita 

domiciliar, considerando a ótica da mulher doadora para elaboração de um 

instrumento técnico-científico padrão. 

1.3 – Justificativa 

Espera-se que o presente estudo venha contribuir para que a consulta 

de enfermagem através da visita domiciliar promova a melhoria da qualidade 

da assistência prestada à cliente de forma sistemática, favoreça a educação 
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em saúde com a mulher nutriz e sua família e que articule as ações educativas 

com as necessidades detectadas. Em associação, busca-se instituir uma 

prática capaz de ser reproduzida no que se refere à aplicação de método 

científico na assistência de enfermagem e estabelecimento de procedimentos 

padronizados.  

Por outro lado, busca descrever o momento da coleta de leite humano 

no domicílio da mulher nutriz, utilizando este espaço para consulta de 

enfermagem, com a finalidade de promover, proteger e apoiar o aleitamento 

materno e a captação do excesso de leite, uma vez que tal proposta inovadora 

é desenvolvida, exclusivamente, no Banco de Leite Humano do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, o que o diferencia de outros bancos. 

Desta forma, este trabalho de pesquisa é inédito, pois a consulta de 

enfermagem realizada no domicilio da mulher nutriz pela enfermeira do 

BLH/HUAP possui especificidades apreendidas nos depoimentos e percebidas 

nesta pratica educativa, que foram consideradas na elaboração do instrumento 

técnico científico proposto. 

1.4 - Linha de Pesquisa 

Diante da problemática explicitada, apreendi sobre a prática da visita 

domiciliar e da mulher nutriz doadora, vinculando-a à ideia geral da Saúde da 

Mulher e, como tal, com determinações históricas e sociais. A enfermagem 

Brasileira já tem produção científica nesta vertente, que vai ao encontro das 

políticas públicas de amamentação. Sob esta perspectiva, o presente estudo 

está inserido na linha de pesquisa do Cuidado de enfermagem para os grupos 

humanos do Mestrado Profissional de Enfermagem Assistencial, pois 

desenvolve a sistematização no que se refere à consulta de enfermagem no 

domicílio da mulher como cenário da referida prática. Desta maneira, o 

instrumento técnico-científico proposto caracteriza uma forma de intervenção 

da enfermeira junto à mulher, seu filho e sua família. 
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Foto autorizada 

 

"A perspectiva de um novo milênio é uma oportunidade para refletirmos sobre o nosso 
passado... para realizarmos nosso presente e visualizarmos nosso futuro, com nossos 

desafios”.  
Cianciarulho TI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL 

2.1 - A Trajetória das Políticas de Apoio ao Aleitamento Materno e do Banco de 
Leite do HUAP 

  2.1.1 - As Políticas Públicas de Apoio ao Aleitamento Materno 

 2.1.2 - Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL 

 

2.1 - A Trajetória das Políticas de Apoio ao Aleitamento Materno e o 

Banco de Leite do HUAP 

 

2.1.1 - As Políticas Relacionadas ao Aleitamento Materno e 

Saúde da Criança 

 

A crescente industrialização, a urbanização em ascensão, a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, as mudanças no padrão de beleza, a redução 

da importância social da maternidade e a descoberta das fórmulas de leite em 

pó, foram os principais responsáveis pela diminuição do aleitamento materno 

ao longo do século XX10. Estes fatos tiveram repercussões desastrosas para a 

saúde das crianças e, também, para as mulheres, elevando as estatísticas 

brasileiras de mortalidade infantil no primeiro ano de vida. A opinião pública e 

os médicos começam a despertar para os problemas causados pelo declínio da 

amamentação, desde as primeiras décadas deste século. A amamentação 

passa, então, a ser incentivada como importante ação pública de saúde, pelos 

organismos internacionais e colegiados médicos11.  

Sob o pretexto de combater as altas taxas de mortalidade, cria-se, em 

1942, o Departamento Nacional da Criança com o programa de suplementação 

alimentar, que, através da Legião Brasileira de Assistência (LBA), distribuía 

leite às crianças menores de dois anos em postos de puericultura e lactário.  

Surge então a necessidade de armazenamento do leite humano, para que 

pudesse ser disponibilizado também para os casos de lactentes 

impossibilitados de serem amamentados diretamente ao seio materno, levando 

à necessidade de implantação do Banco de Leite Humano10.  

O primeiro Banco de Leite Humano do Brasil foi implantado em outubro 

de 1943, no atual Instituto Fernandes Figueira (IFF) da Fundação Osvaldo 

Cruz, com principal objetivo de coletar e distribuir leite humano nos casos 

considerados especiais, como prematuridade, distúrbios nutricionais e alergias 

a proteínas heterólogas, considerando as propriedades farmacológicas e não 
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nutricionais. Nesta época, o leite humano distribuído não era visto como um 

competidor dos produtos industrializados e se constituía numa alternativa 

segura para as situações em que os bebês não se adaptavam às fórmulas 

lácteas vendidas no comércio, ou seja, quando o paradigma do desmame 

comerciogênico falhava4. 

No período pós-guerra, por volta de 1948, o Brasil, apresentava um 

modelo econômico agroexportador, assentado na monocultura cafeeira. O que 

se exigia do sistema de saúde naquele momento era, sobretudo, uma política 

de saneamento dos espaços de circulação das mercadorias exportáveis e a 

erradicação ou controle das doenças que pudessem prejudicar a exportação. 

Buscava-se, também a expansão de indústria farmacêutica e alimentícia 

internacional, através da implantação de programas assistenciais que 

focalizavam a alimentação infantil12. 

Nos anos 50 e 60 do século XX, o Brasil viveu um período de grande 

efervescência na sociedade, de ascensão da classe média. Seguindo um novo 

modelo de assistência à saúde, os médicos passaram a controlar a 

alimentação infantil, como também a adotar todo um processo de 

medicalização da sociedade.  Os postos de saúde começaram a distribuir e a 

disseminar o uso do leite em pó, com colaboração ativa de alguns pediatras, 

com a finalidade de despertar o interesse pela alimentação da criança e a 

utilização de substitutos do leite materno13.  

Em contra ponto ao movimento de inclusão do leite artificial da 

alimentação infantil, em 1953, na Convenção 103, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), em proteção ao aleitamento materno, garantiu-

se a licença maternidade de, no mínimo, 12 semanas. Esta licença foi instituída 

no Brasil no ano de 196614. 

No século XX, até a década de 70, o Brasil ocupava o ranking de ser o 

quinto país do mundo em número absoluto de crianças desnutridas, o que 

refletia um quadro de negligência e abandono à saúde da população. A 

economia brasileira começou a crescer, destacando-se, nesta década, a 

insatisfação da população com o descaso à saúde. Na tentativa de reverter a 

omissão em relação à saúde infantil, organizaram-se diversos movimentos, 

reivindicando maior empenho do governo brasileiro nas ações relacionadas à 
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saúde da mulher e da criança. Assim, em 1975, os direitos das mulheres 

gestantes, parturientes, puérperas e família, foram ampliados com a 

regulamentação da lei nº 1044 de 21/10/1969 que instituiu o regime de 

exercícios domiciliares a estudantes gestantes a partir do 8º mês e durante 3 

meses após o parto15.  

Ainda nesta década, em 1972, o Ministério da Saúde criou o Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição (INAM), com o objetivo de, junto ao 

governo, colaborar na formulação da política nacional de alimentação e 

nutrição, voltada para atenção primária, visto que o declínio do aleitamento 

natural era percebido por quase todo mundo. Dois anos mais tarde, em 1974, 

foi lançado o Programa Nacional de Saúde Materno Infantil reforçado, no ano 

seguinte, pela V Conferência Nacional de Saúde16.  

Em 1974, no intenso fervor do movimento político, houve ampliação dos 

debates sobre os rumos das políticas sociais, incluindo o aleitamento materno. 

Representantes de movimentos sociais participavam de grupos de discussões, 

formados para projetar propostas para política de saúde, resultando na 

reformulação de alguns programas, entre eles: Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM) e o Programa de Atenção Integral à Saúde da 

Criança (PAISC), criado através da Divisão Nacional de Saúde Materno 

Infantil17. 

O PAISM trouxe, no seu bojo, o seguinte objetivo: “Aumentar os índices 

de Aleitamento Materno, favorecendo as condições para implantação do 

alojamento conjunto”. Destacou que as atividades desenvolvidas através da 

assistência pré-natal, ao parto, e ao puerpério imediato, seriam orientadas no 

sentido de estimular a prática, promovendo a lactação sempre que possível, 

ainda na sala de parto e também no alojamento conjunto17.  

O PAISC teve como um de seus objetivos específicos: “Promover o 

Aleitamento Materno e orientar a alimentação no 1º ano de vida”. Também 

recomendou que na assistência pré-natal, ao parto, ao puerpério e à nutriz, os 

profissionais de saúde deveriam incluir, nas práticas educativas dos serviços, 

informações quanto ao processo de lactação, importância e técnicas de 

aleitamento materno. Ainda fazendo parte do conteúdo do PAISC, enfatizava-
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se o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, refletindo 

diretrizes do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno17. 

A XXX Assembleia Mundial de Saúde, da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em 1977, propôs a meta “Saúde para todos no Ano 2000”, 

acordada de maneira unânime pelos estados membros, incluindo o Brasil. No 

ano seguinte, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), a OMS realizou a I Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários de Saúde, em Alma-Ata, Cazaquistão, onde, as Ações Primárias de 

Saúde, incluindo aí o combate à desnutrição infantil, adquiriram expressão 

internacional e passaram a ser adotadas como estratégias essenciais para 

atingir a meta estabelecida16.  

Apoiado pelo UNICEF, em 1979, o Brasil reconheceu a situação da 

infância e a necessidade de políticas em seu favor, que deveriam fazer parte 

do planejamento econômico e social do país, devido ao elevado índice de 

mortalidade infantil da época, por volta de 70%16. Desta forma, a atenção 

materno-infantil assumia importância como componente estratégico para a 

formulação das políticas sociais18. 

Tendo em vista a execução de atividades educativas e de treinamento 

de profissionais da saúde, a reorganização dos serviços de atendimento à 

mulher e ao lactente, o controle da publicidade e da distribuição de alimentos 

infantis industrializados e o estabelecimento de uma legislação específica 

sobre o trabalho da mulher, foi Implantado, em 1981, o Programa Nacional de 

Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), através do Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição, em convênio com o UNICEF19. 

 Naquele mesmo período, ocorreu também importante expansão do 

número de BLH instalados no Brasil e o PNIAM desempenhou importante 

papel, visto que o desmame entrou na agenda do estado como um problema 

de saúde pública. Em 1984, houve a formulação do Grupo Técnico de Bancos 

de Leite Humano e três anos mais tarde, em 1987, foi elaborado o primeiro 

documento oficial de recomendações técnicas, que serviu de base para 

construção da primeira legislação federal, publicada na forma de portaria pelo 

Ministério da Saúde, propiciando a criação do Centro de Referência Nacional 

em Bancos de Leite Humano, MS/FIOCRUZ, tornando viáveis as ações de 
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desenvolvimento tecnológico, redução de custos e controle da qualidade de 

leite humano, demonstrando oficialmente a formalização de um processo de 

articulação das ações dos BLH com o aparelho de Estado20.  

   Neste movimento surgiram, também, campanhas na mídia para 

mobilização social. No âmbito hospitalar, em 1983, ocorreu a normatização do 

Sistema de Alojamento Conjunto e, em 1985, os BLH passaram a realizar 

ações estratégicas para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 

No final da década de 80, algumas importantes políticas pró-amamentação 

foram implementadas, tais como: aprovação da Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes, estabelecimento de normas 

sobre funcionamento dos bancos de leite humano e inclusão, na Constituição 

Brasileira, do direito a quatro meses de licença-maternidade e licença-

paternidade de cinco dias21.  

  Em 1990, o Brasil participou da Cúpula Mundial da Infância e foram 

estabelecidas algumas metas relacionadas ao Aleitamento Materno, entre elas, 

a interrupção da distribuição de “substitutos” de leite materno nos serviços de 

saúde e implementação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), para 

promover, proteger e apoiar a amamentação 21.   

A implantação da IHAC no Brasil iniciou-se em março de 1992, como 

ação do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM) e do 

Grupo de Defesa da Saúde da Criança, com o apoio do UNICEF e OPAS. 

Entre 1992 e julho de 2010, foram credenciados 353 hospitais na IHAC. No 

mesmo período, 18 hospitais foram descredenciados, existindo atualmente 335 

HAC no Brasil22.  

O objetivo desta Iniciativa é mobilizar toda a equipe de saúde dos 

hospitais-maternidade para que modifiquem condutas e rotinas responsáveis 

pelos altos índices de desmame precoce. Para tanto, mundialmente, foram 

estabelecidos os DEZ PASSOS PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO 

MATERNO. O Ministério da Saúde, reconhecendo a importância desta 

iniciativa, diferencia o pagamento dos procedimentos obstétricos realizados nos 

Hospitais credenciados22.  

Assim, em 1992, no Rio de Janeiro, ocorreu o primeiro Encontro 

Nacional de Bancos de Leite Humano, resultando na definição do planejamento 
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participativo de um modelo de gestão, formando as bases da Rede Nacional de 

Bancos de Leite Humano19.  

O segundo Encontro Nacional de Bancos de Leite Humano aconteceu 

em 1995, onde se discutiu a preocupação com o reduzido investimento público 

para a realização das ações dos BLH. Foi criada então uma organização não 

governamental como alternativa de captação de recursos, que não evoluiu, 

devido à retomada pelo Ministério da Saúde de uma política considerada mais 

adequada às necessidades do setor, com destinação de verbas. Nesse mesmo 

ano, foi implantada e inaugurada pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Londrina, a proposta Iniciativa Unidade Básica Amiga da Criança2 que visava o 

cumprimento dos “10 passos para o sucesso do aleitamento materno”.  

Foi realizado, em julho de 1998, em Brasília, o I Congresso Brasileiro de 

Bancos de Leite Humano, que originou no fórum para compartilhamento de 

conhecimento em parceria com a Vigilância Sanitária (Nacional e Estadual) e a 

discussão sobre o papel central da mulher (mãe) no processo de amamentação 

e, a importância da qualificação dos profissionais que atuam em BLH2.  

Ainda no ano de 1988, foi criada a Rede Nacional de Bancos de Leite 

Humano, pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Centro de Referência 

Nacional da Fundação Oswaldo Cruz, como decisão de política pública de 

saúde, surgindo um novo modelo de gestão, com a ideia de trabalho em rede, 

contribuindo para a expansão das atividades da Rede BLH a nível 

internacional, tendo como objetivo estratégico a redução da mortalidade infantil. 

Esse movimento resultou em desenvolvimento tecnológico na área de 

informação e comunicação, através de uma parceria com o Centro de 

Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), o 

que levou a criação do site da Rede BLH21.  

Neste contexto, em 1999, a Secretaria do Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro lançou a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM), 

como estratégia para estimular e dar subsídios à rede básica de saúde e 

implantar procedimentos de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento 

Materno7. Como resultado dessas e de outras ações, a duração mediana da 

amamentação, no Brasil, passou de 2,5 meses em 1970 para 10 meses em 
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199811. Assim, foi possível constatar que ações governamentais, em médio 

prazo, quadruplicaram o tempo de amamentação15.  

Neste mesmo ano, foi aprovado o Plano de Trabalho que tinha como 

objetivo a implantação do “Projeto da Rede Nacional de Bancos de Leite 

Humano”; concomitantemente, aconteceu a 1ª Reunião Nacional dos Centros 

de Referência Estaduais, resultando na formação de diretrizes para um novo 

programa de qualificação de recursos humanos, com base no curso de 

“Processamento e Controle de Qualidade de Leite Humano”  20. 

A Rede Brasileira de Bancos de Leite fortaleceu-se na primeira década 

de 2000, disponibilizando diferentes cursos para profissionais de saúde, tais 

como: Aconselhamento em AM. IUBAAM, IHAC, Capacitação em Manejo do 

AM, entre outros. Neste movimento, foi revisada a Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes22.  

Ainda em 2000, foi realizado o Iº Congresso Internacional de Bancos de 

Leite Humano e o IIº Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano, na 

cidade de Natal (Rio Grande do Norte), ocorrendo compartilhamento do 

conhecimento de atuação em nível internacional, o que resultou, em 2001, o 

prêmio Sasawaka da Saúde. Neste evento, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) considerou a Rede BLH como a que mais contribuiu com suas ações 

para redução da mortalidade infantil e promoção ao aleitamento materno 22. 

Em maio de 2001, a 54ª Assembleia Mundial de Saúde aprovou por 

unanimidade a proposta brasileira de recomendar o aleitamento materno 

exclusivo por 6 meses e complementado com outros alimentos até 2 anos de 

vida ou mais. Esta, então, passou a ser a recomendação da Organização 

Mundial de Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

sendo necessário um esforço coletivo da sociedade e do governo para 

implantá-la10. 

Em 2002, foi realizado o IIIº Congresso Brasileiro de Bancos de Leite 

Humano, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, dando origem a dois 

importantes programas da Rede Nacional: o Programa Nacional de Qualidade 

em Bancos de Leite Humano e o Sistema de Gestão Rede BLH on line4. 

O Brasil é um dos signatários da Declaração do Milênio que inclui, entre 

os seus oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a redução da 
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mortalidade na infância. Em consonância com estes objetivos, o Brasil lançou, 

em 2004, o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal24. Já em 

2005, o MS propôs o desafio de assumir uma rede única integrada de 

assistência à criança, apresentando linhas de cuidado integral de saúde desta 

população, por meio da Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da 

Criança e Redução da Mortalidade Infantil23. 

Ainda em 2005, foi realizado em Brasília, no mês de maio, o II 

Congresso Internacional de Bancos de Leite Humano e, concomitante, o IV 

Congresso Brasileiro de Banco de Leite, onde se discutiu a viabilização do 

compartilhamento e construção coletiva da Rede Latino-Americana de BLH4. 

Em outubro de 2006, durante o IV Congresso Espanhol de Aleitamento 

Materno, realizado em Tenerife, foram discutidas as bases para formulação de 

proposta da implantação do primeiro Banco de Leite Humano na Espanha, 

utilizando o modelo brasileiro. Dando prosseguimento a esta iniciativa, foi 

realizada uma visita técnica ao Hospital 12 de outubro em Madrid. Neste 

mesmo ano, em novembro, no Chile, ocorre o XVII Congresso Iberoamericano 

de Governos e Chefes de Estado, onde foi formada a criação da Rede 

Iberoamericana de Bancos de Leite Humano com competência da Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e as políticas bem definidas de diminuição da 

morbimortalidade infantil nos países da América Latina e Caribe15. 

Percebe-se que a grande maioria das políticas públicas e das ações em 

prol do aleitamento, implementadas no Brasil, em nível nacional, desde a 

década de 1980, tiveram como foco principal a rede hospitalar, apesar da 

existência de algumas experiências municipais para a promoção do 

Aleitamento Materno na Atenção Básica. Faz-se necessário, portanto, uma 

política nacional de promoção, proteção e apoio ao AM neste nível de 

atenção21.  

No mês de setembro, entre 27 e 30/2010, em Brasília, aconteceu o V 

Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano e o Forum de Cooperação 

Internacional em Bancos de Leite Humano, como tema central: “O 

Compromisso dos Bancos de Leite Humano com os Objetivos de 

Desenvolvimentos do Milênio”. Neste evento, foi assinada a carta de Brasília, 

que conferia a união de centros internacionais, com o intuito de redução da 
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mortalidade infantil e propunha estratégias de ação para que sejam cumpridos 

os objetivos de desenvolvimento do milênio até 2015, de acordo com o 

estabelecido pela ONU23. 

Apesar de todas as campanhas a favor do aleitamento e estudos 

revelando um aumento nesse índice em crianças menores de quatro meses, as 

taxas de aleitamento materno no Brasil, principalmente as de amamentação 

exclusiva, estão bastante aquém do recomendado. Em 1999, era de 35%, 

passando para 52% em 2008. Apesar dos avanços no país, ainda se 

encontram em situação “ruim”, segundo a OMS. A duração mediana do 

aleitamento materno exclusivo aumentou um mês, passando de 23,4 dias para 

54,1 dias, porém, ainda estamos distantes do cumprimento das metas 

propostas pela OMS e MS, que preconizam amamentação até o final do 

segundo ano de vida ou mais e aleitamento materno exclusivo até o sexto mês 

de vida24. 

A elaboração das políticas públicas voltadas para a amamentação e ao 

recém-nascido culminou na consolidação de diversas leis e programas de 

saúde, voltados à atenção materno-neonatal, que tiveram papel importante na 

organização dos sistemas e serviços de saúde 25. O quadro a seguir demonstra 

este movimento de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.   
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Quadro nº 1 

Ano Tema Legislação/Definição 

1942 Programa de suplementação 
alimentar, executado através 

da Legião Brasileira de 
Assistência (LBA)  

Criação do Departamento Nacional da Criança. 

 
1943 

Primeiro Banco de Leite 
Humano (BLH) 

Criação do primeiro BLH, na cidade do Rio de Janeiro, no Instituto 
Fernandes Figueira (IFF/FIOCRUZ). 

1948 Período pós-guerra Expansão de indústria farmacêutica e alimentícia. 

1953 Proteção legal ao aleitamento 
materno 

Convenção 103 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
(ratificada no Brasil em 1966). Garante a licença maternidade de, 
no mínimo, 12 semanas. 

1966 Licença -  Maternidade Instituída no Brasil. 

1972 INAM Criação do INAM (Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição). 

1974 PNSMI 
PAISM 
PAISC 

Lançado o Programa Nacional de Saúde Materno Infantil 
Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. 
Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança. 

1975 Direitos das mulheres 
gestantes, parturientes, 

puérperas e família 

Lei nº 6.202 Regulamenta a Lei 1.044 de 21/10/1969 e institui o 
regime de exercícios domiciliares a estudantes gestantes a partir 
do 8º mês e durante 3 meses após o parto. 

1977 XXX Assembleia Mundial de 
Saúde (OMS) 

Saúde para todos no ano 2000. 

1978 I Conferência Internacional 
sobre Cuidados primários de 

Saúde 

Alma Alta em Cazaquistão. 

1981 PNIAM 
 

Portaria MS nº 42 e 198. 
Institui no MS o Grupo Técnico-Executivo do Programa Nacional de 
Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM). 

1982 Gestão e articulação política Portaria MS nº 298. 
Institui o grupo de trabalho para coordenar as ações dos 
programas de suplementação alimentar, incentivo ao AM e 
controle de doenças diarreicas. 

1983 Alojamento conjunto Portaria INAMPS/MS nº18. 
Estabelece normas e torna obrigatória a permanência do bebê ao 
lado da mãe, 24h por dia, através do Sistema de Alojamento 
Conjunto nos hospitais públicos e conveniados. 

1984 Grupo técnico de BLH Para compartilhar experiência entre os BLHs. 

1986 
 

Alojamento conjunto Portaria do Ministério da Educação - MEC. 
Institui a obrigatoriedade do alojamento conjunto em hospitais 
universitários. 

1987 1º documento de 
recomendações técnicas 
Formação do Centro de 

referência Nacional em BLH 

Legislação federal – MS. 
 
Projeto entre o MS e FIOCRUZ. 

1988 Norma de Comercialização dos 
substitutos do leite materno 

Aprovação, pelo Conselho Nacional de Saúde, da norma para 
comercialização de alimentos para lactentes (resolução nº 5). 
Aprova o Código Internacional de Comercialização de Substitutos 
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do Leite Materno. 

1988 Creches Portaria MS nº 321. 
Estabelece as normas e padrões mínimos para a construção, 
instalação e funcionamento de creches, em todo o território 
nacional. 
Previa uma sala de apoio à amamentação, definida como 
“Elemento destinado à recepção das mães que necessitam 
amamentar os filhos que se encontram sob a proteção e cuidados 
da creche, devendo contar com equipamento apropriado”. 

1988 Banco de Leite Humano Portaria MS nº 322. 
Regula a instalação e funcionamento dos Bancos de Leite 
Humanos. 

1990 Norma de comercialização dos 
substitutos do leite materno 

Aprovação do código de defesa do consumidor. 
Traz artigos da Norma de Comercialização de Alimentos para 
Lactentes. 

1990 Banco de Leite Humano Portaria nº 1.390. 
Institui a Comissão Central de Banco de Leite Humano – CCBLH. 

1992 Norma de comercialização dos 
substitutos do leite materno 

Aprovação, pelo Conselho Nacional de Saúde, do novo texto da 
norma para comercialização de alimentos para lactentes 
(resolução nº 31). 
Traz item específico sobre o uso de bicos e mamadeiras. 
Acordo Mundial entre o Unicef e a OMS, com a associação 
internacional de fabricantes de alimentos. 
Cessa o fornecimento gratuito ou a baixo custo de leites artificiais 
a maternidades e hospitais. 

1992 I Encontro Nacional de BLH Realizado em Brasília, com foco no planejamento do modelo de 
gestão. 

1992 IHAC Implantação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. 

1994 Norma de comercialização dos 
substitutos do leite materno 

Publicado Parecer nº 62/94 da consultoria jurídica do Ministério da 
Saúde. 
Redefine as penalidades para as infrações à Norma. 

1994 Hospital Amigo  
da Criança 

Portaria MS nº 1.113. 
Assegura o pagamento de 10% a mais sobre a assistência ao parto, 
aos Hospitais Amigos da Criança, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde. 
Portaria SAS/MS nº 155. 
Estabelece diretrizes e normas do Hospital Amigo da Criança. 

1995 II Encontro Nacional de BLH Criação de organização não governamental. 

1996 Transmissão vertical e 
aleitamento materno 

Portaria GM/MS nº 2.415. 
Determina medidas para prevenção da contaminação pelo HIV por 
intermédio do aleitamento materno. 

1998 I Congresso Brasileiro de 
Banco de Leite Humano 

Realizado em Brasília. Foi criado o modelo de gestão: trabalho em 
rede (Rede BLH). 
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1999 Banco de Leite Humano Portaria MS nº 50. 
Institui na Secretaria de Políticas de Saúde a Comissão Nacional de 
BLH com finalidade de prestar assessoramento técnico na direção 
e coordenação federal das ações de BLH em todo o território 
nacional. 
Portaria MS nº 812. 
Aprova o plano de trabalho que tinha como objetivo a implantação 
do “Projeto da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano”. 

2000 I Congresso Internacional de 
Banco de Leite Humano e II 

Congresso Brasileiro de Leite 
Humano 

Na cidade de Natal-RN, caracterizando o BLH em cenário 
Internacional. 

2001 54ª Assembleia Mundial da 
Saúde – reconhecimento 

internacional da Rede BLH 

Em Genebra, a Rede BLH, recebe o prêmio Sasawaka da Saúde, por 
ser considerado como o que mais contribuiu para a redução da 
mortalidade infantil e promoção ao aleitamento materno na 
década de 90. 

2002 III Congresso Brasileiro de 
Bancos de Leite Humano 

No Rio de Janeiro, onde ocorreu a consolidação do Programa 
Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano e sistema de 
Gestão da Rede BLH, on line. 

2003 Aleitamento materno Portaria GM/MS nº 1.893. 
Institui o dia 1º de outubro como o Dia Nacional de Doação do 
Leite Humano. 

2004 Hospital Amigo da Criança Portaria MS nº 1.117. 
Define valores de remuneração dos estabelecimentos de saúde 
credenciados como Amigo da Criança. 
Portaria SAS/MS nº 756. 
Estabelece normas para habilitação do Hospital Amigo da Criança. 

2005 II Congresso Brasileiro de 
Banco de Leite Humano 

Construção coletiva da Rede Latino Americana de Banco de Leite 
Humano. (20 anos de política pública). 

2005 Pacto Nacional pela Redução 
da Mortalidade Materna e 

Neonatal 

Portaria GM/MS nº 427. 
Institui a Comissão Nacional de Monitoramento e Avaliação da 
Implementação do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade 
Materna e Neonatal e dá outras providências. 

2006 Banco de Leite Humano Resolução RDC nº 171. 
Dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento de 
Bancos de Leite Humano. 
Portaria GM/MS nº 2.193. 
Define a estrutura e funcionamento dos Bancos de Leite Humano. 

2006 Gestão e articulação política Portaria MS nº 618. 
Institui o Comitê Nacional de Aleitamento  Materno do Ministério 
da Saúde. 

2007 Aleitamento materno Portaria GM/MS nº 2.160. 
Altera a composição do Comitê Nacional de Aleitamento Materno, 
instituído pela Portaria nº 618, de 23 de março de 2006. 

2008 Aleitamento materno Portaria GM/MS nº 2.799. 
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Institui a Rede Amamenta Brasil. 
Portaria SAS/MS nº 9. 
Altera critério 8 das normas para habilitação da IHAC. 

2009 Mobilização social Portaria MS nº 2.394. 
Institui a Semana Mundial da Amamentação no Brasil, tendo como 
data 1º a 7 de agosto, e estabelece parceria com a Sociedade 
Brasileira de Pediatria. 

2010 V Congresso Brasileiro de 
Banco de Leite Humano, I 

Congresso Iberoamericano de 
Banco de leite Humano e 

Fórum de Cooperação 
Internacional em Banco de 

Leite Humano 

Ocorreu em Brasília, com a participação de 26 países. Foi 
determinado o dia Mundial de doação de leite humano (19 de 
maio), criação do Centro de Referência para Bombeiros que atuam 
na Rede BLH. 

2010 Aleitamento materno Portaria Anvisa nº 193– Nota Técnica Conjunta Anvisa/MS 
Orienta a instalação de salas de apoio à amamentação em 
empresas públicas e privadas e a fiscalização desses ambientes 
pelas vigilâncias sanitárias locais. 

Fatos importantes da trajetória das políticas públicas do Banco de Leite Humano e Aleitamento 

Materno.  

 

2.1.2 - O Banco de Leite Humano do Hospital Universitário 

Antônio Pedro  

 

A construção da trajetória do BLH/HUAP foi elaborada a partir de 

documentos, ou seja, projetos de instalação, plantas baixas da estrutura física, 

propostas de funcionamento, processo de implantação com tramitação na 

Universidade Federal Fluminense, dentre outros.  Assim, foi necessário o 

exame minucioso dessas documentações buscando descrever sua implantação 

e funcionamento desde as primeiras plantas baixas datadas em 1996.   

Em 1999, o projeto para conclusão das obras de estrutura do serviço de 

nutrição instalado no andar térreo do HUAP incluía, além da cozinha e 

refeitório, banco de leite e lactário. Entretanto, o enfoque principal deste projeto 

era a instalação de material e equipamentos para um melhor atendimento à 

clientela que, à época, era composta por alunos, profissionais de saúde, 

clientes externos e acompanhantes26.  

No ano 2000, o projeto de instalação do Banco de Leite Humano, 

articulado ao núcleo de apoio e incentivo ao aleitamento materno do 

BLH/HUAP, sob a coordenação técnica e operacional da nutricionista Maria de 

Fátima Lopes Braga, tinha como prioridade abarcar o atendimento 
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especializado do hospital e da clientela de alto risco do grupo materno - infantil, 

em virtude do leite humano ser fundamental na terapêutica clínico - nutricional.  

Este projeto trouxe como objetivo geral: oferecer subsídios para 

elaboração de normas que regulamentassem a criação e o funcionamento do 

banco de leite no HUAP, seguindo plantas e equipamentos específicos, com 

vistas a incentivar o aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros 

meses de vida, processando o excedente da produção láctea das doadoras por 

sua livre e espontânea vontade, garantindo sua qualidade e o acesso ao leite 

humano para clientela alvo, de acordo com as regras do Ministério da Saúde26.  

Quanto à organização da infraestrutura no que se refere ao quadro 

funcional, preconizava a participação imprescindível de profissionais de nível 

superior, quais sejam, enfermeiro, médico, nutricionista e assistente social. 

Também, incluía outros profissionais de nível técnico muito bem treinados. 

Depois de idas e vindas, o projeto foi aprovado em agosto do ano 200026.  

Neste movimento de estruturação do BLH/HUAP, em 2001, foi solicitado 

pelo professor Rogério Benevento, então Diretor Geral do HUAP, a 

participação do Laboratório de Bactérias Anaeróbias e Cocos, do 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico, para 

realizar as análises microbiológicas do setor de Banco de Leite e Lactário. 

Neste período, o Prof. Tarcísio Rivello era o diretor do Instituto Biomédico e a 

Profª. Marcia Soares Pinheiro responsável pelo laboratório. A solicitação foi 

aceita, embora algumas adaptações físicas e de recursos humanos fossem 

necessárias no laboratório de pesquisa26. 

A ordem de serviço n.º 04, de 16 de setembro de 2002, inseriu na 

estrutura do HUAP, vinculada ao Serviço de Nutrição, a Coordenação do 

Banco de Leite Humano e Lactário. Essa coordenação foi composta por três 

comissões: uma  técnica e operacional,  uma de assessoramento permanente 

e outra complementar. Neste período, houve contato da chefe de serviço de 

nutrição e dietética, Rosangela Carvalho dos Santos, com o Ministério da 

Saúde, solicitando material educativo para as mães, para o pessoal que iria 

trabalhar no BLH e para a confecção de folhetos26. 

O BLH/HUAP foi inaugurado em setembro de 2003, com atendimento às 

mães cujos filhos estavam internados nas unidades do serviço materno infantil 



 

27 

 

impossibilitados de sugar o seio materno. Naquela ocasião, ocorreu o 1º Curso 

de Noções Básicas de BLH, cujo público alvo foram profissionais da área de 

saúde, e como instrutores, profissionais de diferentes áreas (médicos, 

assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiros e psicólogos), cujo objetivo era 

informar aos inscritos, a importância, função e funcionamento do BLH. 

 O Grupo Técnico de Iniciativa ao Aleitamento Materno (GTIAM) 

participava também, organizando grupos de gestantes e nutrizes para 

orientação após a alta hospitalar. Destacamos como prioridades dos 

programas destes grupos: atendimento às gestantes ou puérperas que se 

encontravam internadas nesta instituição, com variados problemas e 

necessidades, tais como, dor, hiperemia e lesão mamilar; ingurgitamento e 

mastites; esvaziamento mamário em virtude de ingurgitamento; 

armazenamento do leite e posterior doação para seu próprio filho; orientações 

quanto à pega e à posição e quaisquer outras dúvidas que porventura 

surgissem.  

Em abril de 2008, iniciou-se a pasteurização de leite humano neste 

cenário. A princípio, este processo só se realizava uma vez por semana devido 

à diminuta demanda de leite recebido. Entretanto, no inicio do ano de 2009, 

com o aumento do volume de leite, o processamento passou a ser realizado de 

segunda a sexta feira. 

Ainda no ano de 2008, iniciaram - se as visitas domiciliares que 

aconteciam esporadicamente na localidade situada em torno do hospital, após 

os profissionais receberem ligações telefônicas ou visita de familiares que 

buscavam orientações, caracterizando uma demanda espontânea por esta 

atividade. Deste modo, o profissional enfermeiro tomava iniciativa de se dirigir à 

casa da mulher - nutriz, com seus próprios recursos e, assim, a visita domiciliar 

acontecia de uma forma voluntária, não sendo considerada uma atividade 

institucionalizada. É possível refletir que a visita domiciliar veio ao encontro de 

uma necessidade da população. 

Nesta perspectiva, iniciou-se a visita domiciliar realizada pela enfermeira 

do BLH/HUAP, denominada ROTA, uma vez que segue um roteiro previamente 

definido, em sua maioria por contato telefônico, com os endereços das casas 

das mulheres que são visitadas. A ROTA é organizada por bairro dentro dos 
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Municípios que compõem a Metropolitana II (Niterói, São Gonçalo, Maricá, 

Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim), e, em cada dia da semana, é 

contemplado um desses municípios. 

A ROTA deverá ser desenvolvida por enfermeiro do BLH/HUAP, 

acompanhado por motorista e consiste na visita às casas das mulheres 

lactantes, doadoras ou não, para entrevista e avaliação, com enfoque na coleta 

de leite humano ordenhado e, ao mesmo tempo, servindo de auxilio às 

dificuldades que por ventura surjam relativas à amamentação, coleta e 

armazenamento do leite pelas doadoras27.  

Estudo publicado sobre a orientação domiciliar com enfoque na 

amamentação comprovou que visitas domiciliares no período pós-parto tiveram 

como consequência o aumento do tempo de amamentação exclusiva13. Daí a 

importância da implantação da visita domiciliar institucionalizada no Banco de 

Leite Humano do HUAP. 

A coordenação do BLH, através de inúmeras solicitações à direção do 

HUAP e ao serviço de transporte da UFF, conseguiu, em 2008, um veículo 

para executar o serviço de coleta na residência da mulher-nutriz. Cabe 

ressaltar que esse veículo não era utilizado somente pelo BLH, pois estava 

disponível para este fim, apenas duas vezes por semana. Posteriormente, após 

várias solicitações, o serviço conseguiu seu primeiro veículo exclusivo.  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determina que a 

etapa de transporte ocorra quando o leite humano é ordenhado em local 

externo ao BLH, como no domicílio da doadora, unidade de internação ou 

posto de coleta, e necessita ser transportado ao banco de leite humano2.   

 A coleta domiciliar de leite humano realizada pela enfermeira do Banco 

de Leite do HUAP inclui: a consulta de enfermagem, dissipando dúvidas da 

nutriz em relação ao aleitamento materno; orientações em relação à massagem 

das mamas para liberar a descida do leite, evitando o ingurgitamento; 

orientações sobre a pega correta do bebê; posicionamento do bebê durante as 

mamadas; orientações quanto à técnica de esgotamento do leite e avaliação 

dos mamilos. Apesar dos benefícios que o aleitamento materno traz para o 

bebê, a mãe, a família e a sociedade, o desmame precoce tem sido uma 

prática frequente, combatida através de ações educativas. 
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 Desta forma, otimizando o espaço da visita domiciliar e buscando 

qualidade em sua atuação, a enfermeira deixa de ser meramente coletora de 

leite para se tornar educadora em saúde, promovendo o aleitamento materno, 

como também, dando apoio, proteção e informações de natureza técnico-

científica à mulher, visando a contribuir para o aumento dos índices de 

aleitamento materno. 

Neste sentido, esta atividade não se resume em coletar o leite para 

abastecer o banco de leite do hospital, mas caracteriza-se também num 

contato com a nutriz que por sua livre escolha decidiu doar. Este contato 

apresenta várias dimensões, expressas na vivência da mulher e de sua família 

com a chegada do seu mais novo membro, que já chega repleto de 

necessidades, envolvendo toda a dinâmica familiar. Neste contexto, a inserção 

da enfermeira realizando o seu trabalho, traz implicações que repercutem no 

novo cotidiano domiciliar. 

O Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro foi 

incorporado à Rede BLH desde sua criação. Está inserido no HUAP e, 

portanto, tem a Missão de gerar, transformar e difundir o conhecimento, 

prestando serviços de saúde com excelência, de forma digna, crítica e 

hierarquizada, em consonância com a Missão do próprio hospital. Entretanto, 

as ações desenvolvidas no BLH/HUAP contemplam a Missão da Rede BLH, ou 

seja, promoção da saúde da mulher e da criança mediante a integração e a 

construção de parcerias com órgãos federais, a iniciativa privada e a 

sociedade28, 29. 

Suas atividades ocorrem diariamente no horário de 08:00 às 19:00h com 

uma equipe composta de enfermeiros, médicos, nutricionistas, técnicos de 

enfermagem, técnico de nutrição, técnico de lactário, secretária e motorista. As 

áreas de atuação do BLH no HUAP estão concentradas na maternidade 

(enfermaria de gestante e alojamento conjunto), unidade de terapia intensiva 

neonatal, unidade intermediária, espaço canguru, pediatria, emergência 

pediátrica e qualquer setor onde, por patologias diversas, a gestante ou 

puérpera esteja internada. 

O relatório de 2008 das atividades do BLH detalhou as ações realizadas 

no âmbito interno e externo ao HUAP. Dentre as atividades externas, destacou-
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se a realização da consulta domiciliar junto às mulheres doadoras atendendo à 

norma técnica da Rede BLH-MS, objetivando a qualidade e a segurança da 

saúde da doadora. Também, no planejamento das metas que pretendiam 

alcançar em 2009, estava descrita, dentre outras: Ampliar a ROTA de coleta 

externa, objetivando o aumento de coleta de leite humano numa proporção de 

100% da demanda do ano de 200830. 

Em 2011, o Banco de Leite Humano do HUAP, em parceria com o 

Rotary Clube, ACHUAP e Secretarias de Saúde da Metropolitana II, assinou o 

Termo de Cooperação Técnica, nos Municípios de Niterói, São Gonçalo, 

Itaboraí e Maricá, com o objetivo de conjugar esforços entre as partes, para 

implementação e o desenvolvimento das Salas de Amamentação, para realizar 

o trabalho de promoção, proteção e apoio à amamentação, recebimento de 

leite humano para pasteurização e a redistribuição na rede Neonatal Público da 

Região Metropolitana II31. 

Já em 2012, O BLH/HUAP para dar continuidade a sua Missão e 

consolidando suas atividades no âmbito da promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno, apresentou seu Planejamento Estratégico. Deste 

documento, destaca-se o sistema de planejamento da visita domiciliar-ROTA, 

que apresenta os seguintes objetivos: realizar consulta de enfermagem durante 

a visita domiciliar; melhorar a qualidade do leite humano doado através da 

visita domiciliar e ampliar a coleta de leite humano ordenhado através da rota. 

Este planejamento, no nível estratégico, visa a alcançar metas definidas, no 

sentido de, atender às necessidades da mulher, criança e família na ROTA do 

BLH, diminuir a perda do leite humano captado, evitar a evasão de doadoras  

e, consequentemente, não reduzir o volume de leite doado32. 

 

 

 

 

 



 

31 

 

Foto autorizada 

“Existem duas formas de viver a sua vida: uma é acreditar que não existe milagre; a outra é 
acreditar que todas as coisas são milagres”.  

Einsten,A 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 - Levantamento Bibliográfico 

Com objetivo de verificar os conhecimentos existentes sobre ação 

educativa da enfermeira na visita domiciliar, com a finalidade de incentivar a 

amamentação e coleta de leite humano, objeto deste estudo, realizou - se uma 

revisão bibliográfica na qual foram utilizados os seguintes descritores: bancos 

de leite, consulta de enfermagem, educação em saúde e visita domiciliar, todos 

separadamente, visto que tentativas de inserir de forma agrupada deixavam a 

busca zerada. Usamos como critério de inclusão artigos com ano de publicação 

nos períodos de 2000 a 2011, com idioma em português e texto na íntegra. 

Para seleção dos artigos, foram utilizadas as bases de dados Lilacs, 

BDENF e Scielo, as quais abrangem publicações da América Latina e Caribe, 

locais onde existem bancos de leite humano. Contudo, encontramos no 

Continente Africano (Cabo Verde), Banco de Leite Humano que segue o 

modelo brasileiro.  Através desta busca, foram encontrados 564 artigos, a partir 

dos critérios mencionados acima; desta forma, 54 artigos foram selecionados. 

Após a leitura dos resumos, foram selecionados 20 artigos. Nestes, foi 

realizada a leitura na íntegra, por se entender que contemplavam a consulta de 

enfermagem na visita domiciliar: um espaço para ações educativas. 

Ao iniciar o levantamento bibliográfico no segundo semestre de 2011, 

encontramos uma lacuna de conhecimento no que se refere à ação educativa 

da enfermeira na visita domiciliar relacionada com a consulta de enfermagem. 

O que nos inquietou para continuar o presente estudo. Como resultado da 

pesquisa nas bases de dados, obtivemos esses artigos que foram sumarizados 

e apresentados no quadro a seguir: 
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Primeiro autor Título do artigo Fonte Bases de 

Dados 

Ano de 

publicação 

Marli Teresinha 

Gimeniz Galvão  

Mulheres doadoras de leite 

humano. 

Acta Paulista Lilacs  2006 

Renata de Campos 

Dias 

 Perfil das doadoras do banco de 

leite humano do HU de Maringá. 

Acta Sci 

Hecalth, 

Lilacs  2006 

Luciene Christine 

Esteves de Alencar  

Doação de leite humano: 

experiência de mulheres doadoras. 

Revista Saúde 

Pública 

Lilacs  2009 

Danielle Talita dos 

Santos 

Perfil das doadoras de leite do 

banco de leite humano de um 

hospital universitário. 

Acta 

Scientiarum.Hea

lth Sciences 

Lilacs  2009 

Luciene Christine 

Esteves de Alencar  

Doação de leite humano e apoio 

social: relato de mulheres 

doadoras. 

Revista Latino 

Americana de 

Enfermagem 

Scielo  2010 

Isília Aparecida Silva  

 

Enfermagem e Aleitamento 

Materno: Combinando Práticas 

Seculares. 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem, 

Scielo 2000 

Helena Maria 

Scherlowski Leal 

David  

Mudanças na formação e no 

trabalho de enfermagem: uma 

perspectiva da educação popular e 

de saúde. 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

Scielo 2010 

Fernada Catafesta  . 

 

A amamentação na transição 

puerperal: o desvelamento pelo 

método de pesquisa-cuidado. 

Esc Anna Nery 

Ver Enf 

Scielo 2009 

Inez Almeida  Amamentação para mães 

primíparas perspectivas e 

Intencionalidades do enfermeiro ao 

orientar. 

Revista Cogitare 

Enfermagem 

Lilacs 2010 

Ana Paula Xavier 

Ravelli  

Consulta puerperal de enfermagem: 

Uma realidade na cidade de Ponta 

Grossa. 

Rev Gaúcha de 

Enfermagem  

Scielo 2008 
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Kleyde Ventura de 

Souza  

A consulta puerperal: Demandas de 

mulheres na perspectiva das 

necessidades sociais em saúde. 

Revista Gaucha 

de Enfermagem  

Scielo 2008 

Gabrielle Gama 

Teixeira Lima  

Registro do enfermeiro no 

acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento: Enfoque na 

consulta de puericultura. 

Revista Rene Scielo 2009 

Luciana Valadão 

Alves Kebian  

Visita Domiciliar: Espaço de 

práticas de Cuidado do Enfermeiro 

e do Agente Comunitário de Saúde. 

Revista Enferm 

UERJ  

BDENF 2011 

Heloisa Carvalho 

Torres  

Visita Domiciliar: Estratégia 

Educativa para o autocuidado de 

clientes diabéticos na atenção 

básica. 

Revista de 

Enfermagem 

UERJ 

Lilacs 2011 

Wanda de Oliveira 

Lopes  

 

Visita – Domiciliar: Tecnologia para 

o cuidado, o ensino e a pesquisa. 

Cienc Cuid 

Saúde 

Scielo 2008 

Nelci Terezinha Zorzi  Práticas Utilizadas pelas puérperas 

nos problemas mamários. 

Ver 

Brasil.Enferm 

Scielo 2006 

Suely Ferreira 

Deslandes 

Processo Comunicativo e 

humanização em saúde. 

Interface Scielo 2009 

Roseli Marcia 

Crozariol Campos  

Consulta de enfermagem em 

puericultura: a vivência do 

enfermeiro na Estratégia de Saúde  

da Família. 

Ver Esc Enferm 

USP 

Scielo 2011 

Regina Stella 

Spagnuolo  

Práticas de Saúde em enfermagem 

e comunicação: um estudo de 

revisão de literatura. 

Ciência e Saúde 

Coletiva 

Scielo 2007 

Valéria Conceição de 

Oliveira  

A consulta de enfermagem no 

acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil. 

REME BDENF 2007 

Quadro: Síntese do levantamento bibliográfico (fonte: Alves, MRS)
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3.2 - Consulta de Enfermagem e sua Especificidade no Aleitamento 

Materno e Banco de Leite Humano 

 

A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, que 

tem como objetivo prestar assistência sistematizada de enfermagem, de forma 

global e individualizada, identificando problemas de saúde-doença, executando 

e avaliando cuidados que contribuam para a promoção, proteção, recuperação 

e reabilitação da saúde do cliente. Caracteriza-se por comportar uma 

observação, um diagnóstico e uma prescrição que exige julgamento baseado 

em conhecimento em nível de formação profissional33. 

Conceitua-se como uma assistência prestada ao indivíduo, à família e à 

comunidade, de modo sistemático e contínuo, com a finalidade de promover a 

saúde mediante o diagnóstico e tratamento precoces. A valorização da 

consulta de enfermagem na assistência à saúde deve-se ao fato de seus 

conteúdos incluírem a promoção e a proteção da saúde, auxiliando o indivíduo 

e sua família a se responsabilizarem por sua própria saúde e agirem como 

agentes multiplicadores dessas ações na comunidade34.  

A consulta de enfermagem apresenta as seguintes diretrizes: aceitar o 

cliente com seus valores, suas crenças e seu estilo de vida; concebê-lo no 

núcleo familiar e nos sistemas interpessoais e sociais, como um cidadão com 

direitos e deveres, capaz de manter a vida e promover a saúde para o seu bem 

estar; compreender o ser humano quando doente, quando sadio, ou quando 

estressado, focando seu estilo de vida no micro e macro ambiente; procurar ser 

autêntico nas interações com o cliente, agindo com compatibilidade; com 

empatia e/ou sintonia com seus sentimentos; e entender a saúde como 

resultante das necessidades humanas básicas atendidas, contribuindo para a 

harmonia entre corpo, mente e alma34. 

É uma função independente, oferecendo autonomia e visibilidade ao 

enfermeiro no planejamento e execução do cuidado, e tem apoio legal através 

da legislação do exercício profissional da enfermagem35. Esta assistência, 

assim como a prescrição de enfermagem, está legalizada como uma atividade 

privativa do enfermeiro, conforme disposto na Lei nº. 7.498/86, publicada no 
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Diário Oficial da União de 26/06/1986 e regulamentada pelo Decreto nº. 

94.806, art. 11, alínea “i” e “j”, assim expressas: 

...Art. 11. O enfermeiro exerce todas as atividades de 

enfermagem, cabendo-lhe: I – Privativamente:...i – consulta de 

enfermagem; j – prescrição de enfermagem... 

De acordo com a Resolução 159/93, do Conselho Federal de 

Enfermagem, que dispõe sobre a consulta de enfermagem, essa atividade 

possui como princípios a universalidade, equidade, resolubilidade e 

integralidade das ações de saúde. Consiste no histórico de enfermagem 

(compreendendo a entrevista), exame físico, diagnóstico de enfermagem, 

prescrição, prática da assistência e evolução de enfermagem. Esta Resolução 

resolve, em seu artigo 1º, que em todos os níveis de assistência à saúde, a 

consulta de enfermagem deve ser obrigatoriamente desenvolvida na 

assistência de enfermagem36. 

É uma atividade essencial do enfermeiro no processo da assistência ao 

cliente, sendo de grande importância e resolutividade quando realizada de 

maneira adequada, pois, além de gerar autonomia e realização profissional, 

fortalece o acolhimento entre o enfermeiro e o usuário. Tendo como objetivo 

captar toda informação, possibilita um diagnóstico preciso e nos dá condição 

de elaborar um plano de assistência individualizada e, desta forma, o resultado 

será sempre melhor34.  

A consulta de enfermagem representa a aplicação de uma metodologia 

de cuidado, de aproximação do cliente, colocando em movimento a técnica e a 

sensibilidade de forma complementar. Insere o profissional enfermeiro em 

contato direto com o cliente, possibilitando desvelar a compreensão, a 

descoberta de dados que subsidiam todo o seguimento do estado de saúde ou 

de doença37.  
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Ao realizar a consulta de enfermagem, o enfermeiro segue etapas que 

direcionam suas ações, como a coleta de dados referentes à história de saúde, 

o exame físico, a avaliação da situação e as orientações próprias de forma 

sistematizada9.  

Quando a consulta de enfermagem é realizada de forma 

institucionalizada, sendo ela resolutiva e privativa do enfermeiro, sempre 

poderá ser reproduzida para que todos os profissionais que atuam na área 

possam ter a mesma acurácia para executar as atividades propostas. 

A consulta de enfermagem é uma atividade onde há integração de ações 

que guardam relações de interdependência, sugerindo uma ação sistematizada 

dirigida para produção de resultados esperados conforme padrões pré-

estabelecidos e requerendo determinados recursos para sua produção34.  

A realização da consulta de enfermagem requer um planejamento prévio 

de como operacionalizá-la, que envolve um processo intelectual complexo, 

incluindo a coleta, a análise e a interpretação de informações sobre o cliente e 

sua família. Durante a consulta, aplica-se o histórico de enfermagem que 

compreende a entrevista e exige muita habilidade de comunicação e de 

relacionamento interpessoal. Nesta atividade, o exame físico é realizado para 

avaliar a condição física e funcional que ajuda a definir também a situação de 

saúde. Outro ponto importante é a observação à informação obtida pelo que o 

cliente diz comparando com os dados do exame físico. 

A consulta de enfermagem supõe a entrevista para coleta de dados, o 

exame físico, o estabelecimento do diagnóstico de enfermagem, a prescrição, a 

implementação dos cuidados e a orientação das ações relativas aos problemas 

encontrados. A partir dos diagnósticos efetivados, a enfermeira adotará 

condutas da resolutividade própria, ou de encaminhamento ao profissional ou 

serviço competente, no caso da intervenção fugir ao seu âmbito de atuação38. 

A consulta de enfermagem proposta neste estudo está fundamentada na 

metodologia científica de acordo com Lygia Paim. Este método qualifica a 

assistência de enfermagem, pois permite a identificação de problemas, 

entendidos como qualquer aspecto extraído da situação global do paciente, 

que abra espaço para a atuação da enfermeira.  O método favorece um 

desempenho mais eficiente e criativo dos enfermeiros, uma vez que a 
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formulação do problema fica a critério deles. Também, o conteúdo referente 

aos cuidados é evidenciado pela capacidade do enfermeiro de avaliar a 

situação encontrada à luz do conhecimento e da experiência profissional39.  

Nesta perspectiva, ao refletir sobre a consulta de enfermagem realizada 

pela enfermeira do Banco de Leite Humano do HUAP, entende-se que a 

puérpera deve ser bem acolhida. Isso inclui: apresentar-se e chamá-la pelo 

nome, atendendo-a com respeito e gentileza, escutando o que a mulher nutriz 

tem a dizer, incluindo possíveis queixas, estimulando-a a fazer perguntas; 

informando-a sobre os passos da consulta e esclarecendo suas dúvidas.  

Cada pessoa é única e possui especificidades distintas, merecendo 

atenção e respeito por parte do enfermeiro quem a escuta e presta-lhe ajuda. 

Este enfermeiro deve ter habilidade para abordar a sua cliente, de modo que 

esta se sinta valorizada, chamando-a pelo nome, cumprimentando-a e 

individualizando-a, transmitindo-lhe a sensação de ser importante e 

personalizando as relações40. 

Empreender a consulta de enfermagem significa estar realizando um 

atendimento integral à criança, à mulher, à família e à sociedade, indo além 

das intercorrências, considerando a questão educativa, o que lhe permite 

prevenir precocemente os agravos à saúde. Assim, além de pesar, medir e 

examinar a criança, ele avalia seu crescimento e desenvolvimento, a carteira 

de vacinação, buscando direcionar a família para que tenha condições de lidar 

de maneira satisfatória com seus problemas. 

Neste movimento de reflexão enfocando a prática da consulta de 

enfermagem na casa da mulher possível doadora de leite humano, a 

enfermeira verifica os resultados de exames do último trimestre da gravidez, 

realiza exame físico, incluindo tomada das medidas antropométricas (peso e 

altura), com avaliação sucinta das mamas, orientação da retirada do excesso 

de leite até o amaciamento da região areolar para facilitar a pega e ensina a 

técnica da ordenha manual. 

No decorrer da visita, a criança deverá ser avaliada em: estado geral se 

está ativa, corada, se apresenta icterícia (pele e mucosas amareladas), cianose 

(extremidades arroxeadas), febre ou hipotermia, ou outro sinal de 

anormalidade; verifica-se aspecto do umbigo; checa-se com a mãe se as 
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eliminações (fezes e urina) estão normais (as fezes nos primeiros dias são de 

cor verde-escura e depois clareiam, ficando amareladas). Se observada 

alguma alteração, comunicar, para que possamos avaliar e/ou encaminhar para 

o serviço médico. Ainda neste atendimento, o enfermeiro avalia a carteira de 

vacinação; se a primeira dose da vacina anti-hepatite B e a BCG foram 

aplicadas, e se o teste do pezinho foi realizado ainda na maternidade41. 

A posição da mãe e da criança durante a amamentação é de extrema 

importância na avaliação, pois observa-se a pega e posição, presença de 

ingurgitamento (comum nos primeiros dias), sinais inflamatórios ou infecciosos, 

existência de cicatrizes ou traumas e consequentemente dificuldades para 

ordenha41. 

 A condição de higiene e moradia, bem como a verificação da geladeira 

e freezer, é avaliada com vista à possibilidade do armazenamento da doação 

do leite humano. Armazenar o leite separado de outros alimentos. Quando não 

houver disponibilidade de armazenagem exclusiva, o leite deve ser 

acondicionado dentro de outro recipiente impermeável (saco ou recipiente 

plástico)2. 

 Quando há necessidade, várias dúvidas são retiradas e dadas 

informações à mulher no domicílio e, durante essas orientações, não se 

conversa somente sobre o ato de doar, mas ressalta-se o envolvimento da mãe 

nessa doação, ou seja, sua vontade de doar. Enfatiza-se, assim, a importância 

desta ação solidária e o papel fundamental que o trinômio mãe-filho-família tem 

na sociedade como uma representação do bem maior que é a vida humana. 

É importante enfatizar que a equipe de saúde do Banco de Leite do 

HUAP, através política de cadastro das visitas para coleta do leite humano, 

torna-se então uma parceira da nutriz. Entretanto, se por ventura na avaliação, 

a doação do excesso de leite não se efetivar, a visita domiciliar não foi em vão, 

pois as enfermeiras estão atentas para esclarecer qualquer dúvida relacionada 

à amamentação. 

É de fundamental importância que os profissionais de saúde orientem as 

mulheres em relação ao aleitamento materno, bem no início da gestação, 

buscando identificar problemas tirando as dúvidas que venham a surgir nesta 

fase, para que no momento da lactação ela se sinta mais segura. O enfermeiro 
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surge com um papel muito importante nesta relação, que é o papel de 

facilitador. 

Sabemos que a amamentação é um direito inato do recém-nascido, cujo 

sucesso vai depender em grande parte da experiência que a mulher vive e 

também do conhecimento técnico - científico do profissional de saúde que está 

envolvido. É importante nesta fase que a enfermeira conheça a realidade de 

vida da família, onde esta mulher esta inserida, para que a ação a ser 

implementada seja de acordo com a vivência e necessidade desta nutriz42.  

A consulta de enfermagem é de suma importância, pois ela promove o 

vínculo do profissional enfermeiro com a criança, a família e a comunidade, 

numa confiança mútua, que se fortalece cada vez mais com o passar do 

tempo. 

O exercício da consulta de enfermagem é um desafio para os 

enfermeiros nas instituições de saúde pela escassez de profissionais e pela 

presença de obstáculos a esta realização43. A realidade da consulta de 

enfermagem na visita domiciliar da enfermeira do BLH/HUAP não é diferente 

do contexto desta prática que vai ao encontro da reflexão citada, pois  

necessita tornar–se sistematizada e com maior amplitude, devendo ser 

desenvolvida em outros bancos de leite. 

 

3.3 - Educação em Saúde: O Enfermeiro Como Educador 

 

Entende-se Educação em Saúde como fator de promoção e proteção à 

saúde e estratégia para a conquista dos direitos de cidadania. A educação em 

saúde é processo contínuo, podendo ser inserido em várias etapas e 

momentos da assistência, e, principalmente, na atenção básica, envolvendo os 

grupos de hipertensos, diabéticos, gestantes, puérperas, e outros com os quais 

são necessárias metodologias, conhecimento do público atendido, 

planejamento das ações educativas, dentre outros aspectos necessários à 

discussão para se estabelecer a educação, o autocuidado com efetividade44.  

O atendimento da puérpera no domicílio facilita a realização de ações 

educativas, porque está voltado para a sua necessidade neste processo de 

amamentação e reforça toda orientação realizada na instituição hospitalar onde 
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ela foi atendida e teve seu filho. O trabalho da enfermeira com autonomia é 

perfeitamente possível de ser realizado nesta área, e traz para esta categoria o 

reconhecimento profissional, além de referendar o conhecimento científico, 

validado em seus referenciais teóricos e metodológicos45.  

No trabalho de enfermagem, a ação que o produz e o produto final não 

se separam. O espaço do cuidado é este espaço de intersecção, de produção 

de intersubjetividade, onde o trabalho vivo se dá. E a dimensão educativa 

permeia este espaço, não se constituindo em dimensão adicional ou externa a 

ele46. 

Cabe ao enfermeiro entender tal dimensão do cuidado desenvolvido no 

domicílio das mulheres e proporcionar novas atividades práticas na área da 

saúde da mulher, saindo do atendimento dentro de instituições hospitalares e 

ambulatoriais para chegar ao conhecimento do ambiente doméstico que é 

vasto e riquíssimo. 

Nesse entendimento, é possível perceber que a puérpera adota a prática 

do cuidado de si e de seu filho nos moldes da experiência dos membros de sua 

família, deixando, por vezes, de seguir as orientações recebidas dos 

profissionais, nas maternidades onde tiveram seus filhos, para seguirem a 

tradição familiar. 

A construção compartilhada do conhecimento é pensada como uma 

estratégia, que considera a experiência cotidiana dos atores envolvidos e tem 

por finalidade a conquista pelos indivíduos e grupos populares, de interferirem 

na qualidade de sua saúde46.  

Dentre as atividades desenvolvidas na visita domiciliar, destacam-se as 

ações educativas com a finalidade de estimular a mulher e a família nos 

cuidados necessários, já que existe corresponsabilidade pelo bem-estar de 

todos, compartilhada pela enfermeira em sua prática educativa e também pela 

família, concretizando as orientações e participando deste processo. 

No momento da visita domiciliar, a enfermeira deve deixar bem claro que 

o conteúdo da doação consiste no excesso de leite da nutriz e não existe 

“divisão da quantidade de leite” e que o processo de amamentação antecede o 

processo de doação, salientando que para a mulher amamentar seu filho ela 
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precisa ser estimulada, protegida e, principalmente, apoiada pelos profissionais 

de saúde, por seus familiares e amigos17.  

Durante a visita domiciliar, os profissionais de saúde, dentre eles o 

enfermeiro, têm a possibilidade de reconhecer, identificar e diagnosticar as 

necessidades da família que está acompanhando; a partir de então, pode 

traçar estratégias de intervenção ajustadas à realidade em que vai desenvolver 

suas ações. Dentre as atividades desenvolvidas, destaca-se a educação em 

saúde com a finalidade de incentivar a família ao autocuidado, já que a 

responsabilidade pelo bem-estar deve ser estimulada pela enfermagem e 

realizada pela família47. 

Para cumprir bem o papel de educador, a enfermeira deve identificar a 

informação de que as clientes precisam, e considerar a prontidão e os estilos 

de aprendizagem. A aprendizagem pode ser bastante melhorada se o 

educador servir como facilitador, ajudando o educando a prestar atenção ao 

que precisa ser conhecido, no valor de pensar e a envolver-se ativamente na 

busca pela informação. Entretanto, apenas fornecer informações não garante a 

aprendizagem47. 

Seguindo esta linha de pensamento, pode-se afirmar que só a 

informação ou educação não basta para que as mulheres tenham sucesso em 

sua experiência de amamentar, ou fiquem motivadas em fazê-lo. É preciso dar 

condições concretas para que mães e bebês vivenciem este processo de forma 

prazerosa e com eficácia45. 

  Dessa forma, acredita - se que a enfermeira possa realizar o cuidado de 

forma humanizada e individualizada. Isso pode acontecer desde o acolhimento 

da gestante no serviço de saúde, até o acompanhamento da puérpera no seu 

domicílio, com a realização de ações educativas voltadas para o contexto em 

que a mulher está inserida, implementando uma nova forma de atendimento 

voltada às necessidades individuais e particulares de cada mulher, no processo 

da amamentação48. 
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3.4 - Visita Domiciliar 

 
A visita domiciliar é um dos instrumentos mais indicados à prestação de 

assistência à saúde, ao indivíduo, família e comunidade: deve ter seus 

objetivos definidos e pautados nos princípios de eficiência. Mesmo sendo 

desenvolvida há muitos anos, a visita domiciliar cada vez mais possibilita 

conhecer a realidade do cliente e sua família, contribuindo para a diminuição de 

internações hospitalares, além de fortalecer os vínculos entre a clientela e os 

profissionais de saúde envolvidos nesse processo47. 

É a ação que permite ao profissional de saúde estar mais próximo do 

cotidiano das famílias, permitindo-lhes conhecer, interpretar e vivenciar o meio 

onde elas vivem, identificando assim, os vários problemas que afetam a sua 

realização47. 

Ela serve, também, para que o profissional entenda o significado do 

momento vivido e possa atender às necessidades evidenciadas e às 

solicitações que são feitas; desta forma, ajuda a família a descobrir suas 

possibilidades e, quanto maior for o relacionamento e o envolvimento, maior 

será o seu reconhecimento como profissional. 

Através da visita domiciliar, a enfermeira tem a possibilidade de realizar 

a consulta de enfermagem, fortalecendo a informação e a orientação quanto à 

amamentação e à coleta de leite humano, orientando passo a passo para que o 

aleitamento seja adequado e a  doação  aconteça de forma certa e segura42. 

É de fundamental importância conhecer as condições de vida, de 

moradia, de higiene e de saúde desta família. O enfermeiro, ao adentrar no lar 

da cliente, pode conhecê-la melhor, aproximar-se de sua família e perceber 

melhor suas relações e atitudes. 

  O atendimento da puérpera no domicílio facilita a realização de ações 

educativas, isto porque estará voltado para a sua necessidade neste processo 

de amamentação47.   

Os fatores como: medo, angústia e tristeza devem ser observados 

durante o processo de aleitar, eles dificultam a ejeção láctea, uma vez que tal 

evento é psicossomático, diferente da produção láctea que é apenas somática. 
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Para que a puérpera tenha sucesso na manutenção da lactação durante a 

hospitalização do recém-nascido, é necessário que se sinta segura, e tenha 

orientação e apoio dos profissionais de saúde, principalmente do enfermeiro, 

que deve atentar tanto nas intercorrências emocionais que interferem na 

amamentação, quanto na resolução dos problemas advindos desta 

problemática: ingurgitamento mamário, mastite, fissuras mamilares, 

hipogalactia, entre outros. Portanto, o atendimento do enfermeiro tranquiliza, 

orienta, e fortalece esta prática mantenedora da vida. 

O domicilio é o ambiente do indivíduo e de sua família e possui 

dinâmica, organização e características próprias; assim, o profissional, ao 

adentrar este local, deve ter essa percepção e, ao mesmo tempo, respeitar 

essa organização49. 

É preciso considerar os padrões culturais do indivíduo, da família e da 

comunidade, respeitando seus valores, crenças, tradições, hábitos, 

sentimentos, necessidades, a fim de enaltecer a humanização dos envolvidos 

no cuidar; para tanto o enfermeiro deve despir-se de preconceitos. 

O contexto da casa não se reduz ao seu espaço físico, cuja importância 

é crucial para o desenvolvimento positivo do cuidado. Deve ser percebido com 

um significado mais amplo, pois é um conjunto de coisas, eventos e seres 

humanos correlacionados entre si. Muitas vezes, há de se adaptar às 

necessidades do cliente e às do cuidador (família e/ou enfermeira)49. 

A enfermeira necessita ouvir essas mulheres para tentar compreender o 

que ocorre no seu mundo cotidiano, revelando aquilo que está por trás de seus 

relatos, expressões e condutas; estar atenta às demandas oriundas da prática 

assistencial para identificar a real necessidade das mães em relação à 

amamentação. Ainda, deve refletir sobre a orientação de enfermagem, que 

necessita ser sensível e uniforme no que diz respeito à amamentação. 

No entanto, a visita domiciliar implica na necessidade de conhecer a 

família, criar vínculos para poder entrar em sua casa, a partir do desejo e da 

permissão de seus membros em aceitar a nossa presença, o que envolve 

participar de sua dinâmica e de seus problemas. Mesmo sendo a visita 

domiciliar necessária, não podemos deixar de considerar que somos 

“invasores”, sujeitos estranhos à família. 
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A visita surge também como um mecanismo de criação de vínculos, 

sendo este representado pelos profissionais como um estado de ‘respeito’ e de 

‘confiança’ conquistado por eles em relação aos usuários e construído por meio 

da ‘convivência’ e do ‘contato’ constante [...]50. 

 

3.5 - A Vivência da Mulher Durante a Amamentação e a Importância 

do Aleitamento Materno 

 

É necessário colocar no centro da discussão o aleitamento materno sob 

a ótica das mulheres e de seu cotidiano, uma vez que é a mãe a principal 

interessada no processo de amamentação, desconstituindo, assim, o 

paradigma atual do aleitamento materno como algo que está inscrito na 

natureza feminina51.  

Amamentar não é um ato biológico natural e espontâneo pelo qual toda 

mulher passa após o parto, exige a ativação de diferentes recursos internos e 

externos para que supere a fase inicial de dificuldades e estabeleça o 

aleitamento de forma eficaz. Portanto, é um processo complexo que demanda 

aprendizado contínuo e compreensão da família e da equipe de saúde que 

cuida dessa mulher51. 

Apesar de ser iniciada sempre com o auxílio de profissionais, a 

amamentação realmente se efetiva após a alta hospitalar, quando as mulheres 

precisam enfrentar as dificuldades inerentes ao processo sem auxílio 

especializado, contando apenas com o apoio da família e amigos51. 

Entretanto, a visita domiciliar realizada pela enfermeira, poderá 

minimizar essas dificuldades, incentivar o aleitamento materno exclusivo e 

posterior doação. 

No contexto da prática do cuidado às mães primíparas, o enfermeiro 

orienta a partir das relações estabelecidas neste cenário, celeiro de vivências e 

experiências dessas mulheres. Quando orientamos e estimulamos uma 

puérpera a amamentar, precisamos compreender que tipo de relação e 

influência seus predecessores, contemporâneos e associados, exercem sobre 

ela, contribuindo para sua decisão de amamentar ou não42. Compreendemos 

que ela não é um ser isolado neste mundo da vida, mas está o tempo todo se 
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relacionando com o outro e que, muitas vezes, essa relação definirá suas 

ações. Só através da intersubjetividade conseguimos uma relação com a mãe 

primípara, contribuindo e desenvolvendo um cuidar empático42. Embora esta 

reflexão esteja voltada especificamente para as primíparas, observamos que 

tem bastante semelhança com a realidade de todas as mulheres que 

amamentam. 

A amamentação traz alterações psicofisiológicas importantes no 

organismo da mãe e da criança, pois ela representa um prosseguimento da 

união entre ambos51. Isso não significa que as que não puderem ou não 

quiserem amamentar seus filhos por questões pessoais, fisiológicas, culturais, 

sociais ou estéticas, sejam punidas pelos profissionais ou por familiares. 

Devemos entender que ela é igualmente mãe. 

É possível compreender a transição que a mulher passa em direção ao 

papel materno, pois nele deverá aprender a conviver com o novo ser, vivenciar 

novas experiências e descobertas que ocorrem a cada instante, e tornar as 

demandas exigidas pelo processo puerperal adequadas ao ser mulher - mãe e 

seu filho. Nesse processo, insere-se a amamentação, momento permeado de 

simbolismos, fantasias, sentimentos, ações e interações, em que a constelação 

familiar se envolve como um todo51. 

No enfrentamento da amamentação, as puérperas referem dificuldades 

devido ao cansaço, o tempo curto entre uma mamada e outra, mas também 

demonstram prazer, alegria, felicidade, poder da vida, maior vínculo mãe- filho 

e realização por estarem amamentando51. A prática da amamentação deve ser 

uma escolha da mulher, a qual deve ser vista como ser racional, com 

sentimentos e opiniões que devem ser considerados e respeitados. 

A nutriz interage também com elementos determinados pelo seu papel 

de mulher, seus projetos de vida profissional, pessoal e principalmente na sua 

sexualidade e com as implicações que a amamentação tem em todas as 

dimensões de sua vida45. 

A amamentação, muito mais do que a simples passagem de leite de um 

organismo a outro, ainda que diretamente ao seio, é um rico processo de 

entrosamento entre dois indivíduos que, embora já se relacionem há algum 

tempo, como feto e gestante, agora vão interagir em um outro meio, aéreo, 



  

47 

 

com novos nomes, recém - nascido e puérpera, em um tempo determinado 

para que desse entrosamento tenhamos, mais do que dois indivíduos, uma 

dupla, depois um trio, uma família e, finalmente, uma sociedade 52. 

O leite materno é considerado o alimento mais adequado ao recém- 

nascido por garantir um crescimento saudável. É comprovado cientificamente 

que possui composição balanceada, adequados componentes nutricionais, 

fatores imunológicos e psicológicos importantes para redução da 

morbimortalidade infantil. Pode-se afirmar que é o melhor alimento para o 

lactente. Além da sua superioridade nutricional, defesa imunológica e ausência 

de agressão físico-química, propicia, também, benefícios econômicos para a 

família e para o Estado53. 

Deve ser o alimento exclusivo até o sexto mês de vida, e a partir de 

então, complementado com outros alimentos até os dois anos de idade ou 

mais. Nesta perspectiva, é possível afirmar que o aleitamento materno possui 

vantagens importantes para a criança, a mãe, a família e a sociedade3. 

Quando a criança nasce, passa a receber tudo o que precisa pelo leite 

materno, o “substituto do sangue”, um verdadeiro “sangue branco”, tal a 

semelhança das substâncias existentes no sangue e no leite materno. Logo, o 

bebê recebe todos os elementos necessários para seu crescimento e 

desenvolvimento adequados. Não há nenhum leite, nem animal nem vegetal, 

que lhe seja semelhante. O leite materno fornece tudo que o bebê necessita 

para ser tornar uma criança e um adulto sadio. Desde a gestação, o organismo 

da mãe produz defesas contra doenças, armazena-as, e, aos poucos, vai 

fornecendo-as através do leite. Por isso, a criança que mama no peito tem 

menos doenças, como a diarreia e a infecção respiratória, principais causas de 

mortalidade infantil42. 
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Foto autorizada 

 
 

"Quase que a totalidade da pesquisa em enfermagem refere-se a pessoas, na busca de obter-
se algum esclarecimento acerca do mistério e complexidade de determinado aspecto da 

experiência humana”  
Gomes,AMA 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 - Caracterização do Estudo 

Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso, com 

abordagem qualitativa. Este estudo é descritivo, pois pretende descrever com 

exatidão os fatos ou fenômenos de determinada realidade e exige do 

pesquisador uma série de informações sobre o que se deseja estudar. O 

produto de uma pesquisa descritiva não se circunscreve unicamente a expor, 

explicar ou detalhar fenômenos. Os seus resultados, como em toda 

investigação formal, são sempre aproveitáveis, no futuro, na alteração efetiva 

de certas práticas55. 

Neste movimento de reflexão, esta pesquisa caracteriza-se, também, 

como um estudo de caso, que é uma investigação sobre um único evento ou 

situação (caso), em que se busca um aprofundamento dos dados, sem 

preocupação sobre a frequência de sua ocorrência.  

Pode-se fazer estudo de caso para evidenciar condições de vida, meios 

de sobrevivência, formas de comportamento sobre um determinado assunto, 

etc., tanto em relação a um sujeito quanto a uma instituição (família, escola, 

hospital), procurando observar tudo o que seja possível em relação à questão 

de pesquisa. Tem a finalidade de investigar em profundidade uma pessoa ou 

outra unidade social56.  

Nesta perspectiva, este estudo busca desvelar o fenômeno da visita 

domiciliar realizada pela enfermeira do banco de leite humano do HUAP e 

pretende elaborar um instrumento para sistematizá-la, ou seja, fazer com que 

seus resultados transformem efetivamente uma prática empírica em científica.  

A abordagem qualitativa foi elencada uma vez que se tenta compreender 

o problema em tela da perspectiva dos sujeitos que o vivenciam, ou seja, as 

mulheres nutrizes. Aborda também aspectos que incluem parte de suas vidas 

diárias, satisfações, desapontamentos, surpresas e outras emoções, 

sentimentos e desejos. Atenta-se, portanto, neste tipo de pesquisa, ao contexto 

social no qual o evento ocorre56.  
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4.2 - Local do Estudo 

O cenário do estudo é o banco de leite humano do HUAP, uma vez que 

a visita domiciliar é uma prática institucionalizada nesta unidade que promove o 

aleitamento materno e a coleta do leite humano, utilizando como estratégia as 

orientações da enfermeira no domicílio da mulher. Assim, as entrevistas foram 

realizadas nas casas das nutrizes, aproveitando - se o momento da consulta de 

enfermagem na visita domiciliar. Tendo em vista a área de abrangência do 

HUAP que compreende os municípios da Metropolitana II, os endereços das 

entrevistadas estão localizados em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. 

4.3 - Sujeitos do Estudo 

Os sujeitos deste estudo são vinte e duas mulheres cadastradas no 

BLH/HUAP, que foram entrevistadas no período de janeiro a outubro de 2012. 

Para identificar as depoentes, utilizamos pseudônimo de Maria, por entender 

que Maria, mãe de Jesus, foi a mulher que deu o maior exemplo de mulher que 

doa. 

O perfil dessas mulheres foi elaborado a partir de aspectos considerados 

importantes no que tange à visita domiciliar e à prática educativa da 

enfermeira, como faixa etária, escolaridade, profissão, número de filhos, 

procedência, tipo de parto e se mora com companheiro, apresentado no quadro 

a seguir: 

 

Depoentes Faixa 

etária 

escolaridade Profissão n.de 

filhos 

procedência Tipo de 

parto 

Vive com 

companheiro 

Maria 1 34 superior Médica 1 Niterói Cesariana Sim 

Maria 2 38 superior Dentista 1 Niterói Cesariana Sim 

Maria 3 40 Médio Téc. 

enfermagem 

2 São Gonçalo Cesariana Sim 

Maria 4 28 Médio Do lar 2 Itaboraí Cesariana Sim 

Maria 5 34 Sup. 

incompleto 

Comerciante 3 Niterói Cesariana Sim 
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Maria 6 31 Superior Bióloga 1 Niterói Cesariana Sim 

Maria 7 38 Superior Pedagoga 2 Niterói Cesariana Sim 

Maria 8 31 Superior Analista 1 Niterói Cesariana Sim 

Maria 9 26 Médio Do lar 5 Niterói Cesariana Sim 

Maria 10 31 Superior Pedagoga 1 Niterói Cesariana Sim 

Maria 11 19 Médio Do lar 1 Maricá Normal Sim 

Maria 12 34 Sup. incompl. Ag. Saúde 2 São Gonçalo Cesariana Sim 

Maria 13 30 Médio Do lar 2  São Gonçalo Cesariana Sim 

Maria 14 23 Sup. incompl. Do lar 1 Itaboraí Normal Sim 

Maria 15 24 Médio 

incompl. 

Operadora 

de Marketing 

1 Itaboraí Cesariana Não 

Maria 16 31 Superior Profª. 

matemática 

1 São Gonçalo Cesariana Sim 

Maria 17 23 Médio Do lar 1 São Gonçalo Cesariana Sim 

Maria 18 36 Superior Administrado

ra 

2 Niterói Normal Sim 

Maria 19 32 Superior Advogada 2 Niterói Normal Sim 

Maria 20 27 Superior Advogada 1 Niterói Cesariana Sim 

Maria 21 41 Superior Militar 1 Niterói Cesariana Sim 

Maria 22 30 Médio Professora. 2 Niterói Cesariana Sim 

 

Observamos que as vinte e duas depoentes apresentam faixa etária de 

25 a 41 anos, com predominância acima de 30 anos. A escolaridade dessas 

mulheres se encontra entre o nível médio e superior. A maioria trabalha fora, 

sendo do lar apenas seis. Treze delas residem em Niterói, cinco em São 

Gonçalo, três em Itaboraí e uma em Maricá, conforme a área de abrangência 

do BLH/HUAP. Considerando a intencionalidade da amostra, a quantidade de 

depoentes foi escolhida de forma que mais da metade são primíparas e a outra 

parte são mulheres com mais de um filho, o que nos leva a crer na 
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possibilidade de experiências diferentes em amamentação. Dezoito delas 

tiveram seus filhos por parto cesariana e quatro, de parto normal. 

Considerando o atendimento no contexto hospitalar, nos remete a  

possibilidade de contato, imediatamente após o parto, com enfermeiras, e ter 

recebido orientação acerca do aleitamento materno. Quase todas as mulheres 

nutrizes aqui entrevistadas vivem com seus companheiros numa estrutura 

familiar nuclear e apenas uma vive com a mãe.  Considerando a condição de 

moradia, atuação profissional, números de filhos e ter uma vida compartilhada 

com companheiro, é possível inferir que pertencem ao estrato social 

denominado classe média, variando entre baixa e alta.  

Tratando-se de um estudo qualitativo, não houve preocupação em 

delimitar o número dos sujeitos55. O tamanho amostral de 22 (vinte e duas) 

mulheres teve por critério a saturação dos dados. Cabe ressaltar, no entanto, 

que por volta da décima terceira entrevistada, já observamos indícios de 

saturação. 

 

4.4 - Coleta de Dados  

O procedimento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada que 

utilizou um roteiro (apêndice 2)  com questões previamente elaboradas, para 

obtenção dos depoimentos. 

As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e 

fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente 

definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 

informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar 

oportuno, a discussão para o assunto que o interessa, fazendo perguntas 

adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor 

o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha 

dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja 

delimitar o volume das informações, obtendo assim um direcionamento maior 

para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados56.  
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O conteúdo das entrevistas foi registrado através de equipamento MP4 

de gravação e reprodução de áudio.  Embora a gravação seja relevante para 

registrar as falas, foram observadas também, pausas, expressões faciais, ou 

seja, a linguagem não verbal. No decorrer da entrevista, foram observados os 

cuidados dispensados pela mãe ao bebê e também os cuidados com as 

mamas.  

4.5 - Análise de Dados 

A análise dos dados é o momento em que se deve estabelecer 

articulações entre o conteúdo encontrado como resultado da pesquisa e o 

referencial teórico do estudo, no sentido de atingir os objetivos com base nas 

questões norteadoras.  

 Após a coleta dos dados, inicia-se a análise dos mesmos que utiliza a 

seguinte estratégia: preparação e descrição do material bruto, ou seja, consiste 

na transcrição das entrevistas na íntegra, respeitando a linguagem expressa 

pelas depoentes; redução dos dados, na qual os mesmos são agrupados de 

acordo com os pontos de convergência; processo de codificação, que consiste 

na atribuição de categorias a partes dos discursos bem circunscritas, que 

apresentam uma grande unidade conceitual. Na estruturação para análise dos 

dados ocorre uma etapa denominada fundamentação teórica, na qual os dados 

já coletados e analisados são fundamentados teoricamente com o auxílio de 

referenciais bibliográficos, com o objetivo de ratificar e entender os resultados 

encontrados54. 

4.6 - Aspectos Éticos da Pesquisa 

O início da coleta de dados deu-se a partir da aprovação do protocolo de 

pesquisa que foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense, com 

a numeração CAAE:0308.0.258.000.111, a fim de cumprir o que preceitua a 

Resolução n°196, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, em 10 de 

outubro de 1996, respeitando a conduta ética para pesquisa, que regulamenta 

a pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo com os quatro referenciais 

da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. 
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As mulheres, sujeitos deste estudo, receberam um termo de 

consentimento, livre e esclarecido, no qual todas as informações a respeito da 

participação na pesquisa encontravam-se claramente explicitadas e que 

através da assinatura do mesmo, concordavam em participar da pesquisa. 

O projeto quando foi submetido ao Comitê de Ética CCM/HUAP sob o 

título - “Ações de Enfermagem no Banco de Leite Humano: Uma Proposta de 

Sistematização da Visita Domiciliar”. Entretanto, no desenvolvimento da 

pesquisa, foi alterado para – “A CONSULTA DE ENFERMAGEM NA VISITA 

DOMICILIAR DO BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO: UM ESPAÇO DE AÇÕES  

EDUCATIVAS”. 
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“A mãe carrega o filho no útero por nove meses, no colo por dois anos e no coração por toda 

vida” 

Rego, JD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

5.1 - Visita Domiciliar e a Prática Educativa da Enfermagem 

5.2 - A Consulta de Enfermagem no Domicílio sob a Ótica da Mulher Nutriz. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Neste capítulo, apresentamos os resultados do estudo organizados em 

categorias de análise, de acordo com o roteiro de entrevistas e discutidos 

segundo a base teórica desenvolvida no referencial construído, que permitiu o 

alcance dos objetivos propostos. A partir dos discursos das depoentes, 

emergiram informações que evidenciaram a percepção das mulheres nutrizes 

acerca da prática educativa da enfermeira desenvolvida na visita domiciliar. 

Nesta perspectiva, surgiram duas categorias: 1ª) Visita domiciliar e a 

prática educativa da enfermeira; e 2ª) A consulta de enfermagem no domicílio 

sob a ótica da mulher nutriz. Este movimento de reflexão nos levou à 

construção de um instrumento técnico-científico, ou seja, um roteiro orientador 

para a consulta de enfermagem, como uma proposta de sistematização da 

visita domiciliar, que será apresentada no final deste capítulo. 

5.1 - Visita Domiciliar e a Prática Educativa da Enfermeira. 

Ao realizar as entrevistas em profundidade com as nutrizes, obtivemos 

depoimentos esclarecedores. Desta forma, foi possível perceber que existem 

situações que levaram essas mulheres a buscar as ações educativas no que se 

refere ao período puerperal. Assim, o trabalho desenvolvido no BLH/HUAP foi 

apresentado às mulheres de diversas maneiras, mencionadas por elas em 

suas entrevistas. E, quando indagadas sobre a forma de contato com o 

BLH/HUAP, observamos nas falas das depoentes, que se deu através de 

canais de comunicação escrita, verbal e digital.  

Ao discorrer sobre a rede BLH, afirma-se que o desenvolvimento das 

redes só se tornou possível graças aos importantes avanços, tanto das 

telecomunicações, quanto das tecnologias de integração de computadores em 

rede. Essa afirmativa pode ser aplicada também na compreensão do acesso 

dos usuários às redes sociais. Assim encontramos mulheres que utilizaram 

esse avanço para contatar o BLH, como demonstrados nos trechos a seguir: 

“... através da internet, eu queria sempre doar leite materno. 

Sempre pensei em doar leite materno, joguei no google e 

apareceu o banco de leite da UFF”. Maria 2 
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“... eu procurei na internet, eu estava com muito leite, procurei 

no Google sobre banco de leite, achei o site da Fio Cruz que 

tem endereço e telefone de todos os bancos, e me informei, 

telefonei para o banco de leite”. Maria 5 

“... eu vi através da internet e também fui indicada pelo 

Fernandes Figueira”. Maria 8 

“... pesquisei pela internet, queria mandar para o BLH de São 

Gonçalo...” Maria 12 

“... procurei na internet, apareceu o HUAP e liguei” Maria 13 

“... pela internet, eu tinha muito leite”. Maria 14 

 ...”vi pela internet (pesquisei)”. Maria 16 

“... pela Internet, eu tive dificuldade no início, tinha desejo, era 

prioridade para mim”. Maria 20 

 

É inegável que as chamadas tecnologias de mídia e a ampliação de seu 

alcance vêm crescendo a uma velocidade que não encontra precedentes na 

história recente57. 

Verificou-se ainda que cartazes informativos afixados no hospital e a 

utilização de documentos como meio de transmitir mensagens escritas 

apresentavam efetividade. As falas abaixo evidenciam este aspecto: 

“... pela porta de entrada (cartaz) do HUAP”. Maria 1 

“... eu tive meu filho de três anos e a carteirinha de vacinação 

veio o cartãozinho do banco de leite. Cheguei à casa, meu seio 

estava empedrado, eu liguei para lá pedindo ajuda”. Maria 9 

“... eu fui lá no posto e vi o papelzinho lá, perguntei como que 

eu faço para doar o leite”. Maria11 

“... tive meu neném no Hospital e duas semanas depois meu 

peito ficou “empedrado”, peguei o cartão que recebi no pré-

natal, liguei e fui lá”. Maria 17 

 

A comunicação oral é rápida, embora possa resultar no fato de que um 

menor número de pessoas possa receber a informação. Entretanto, a 

comunicação face a face possui um grande componente de credibilidade pela 

confiança do informante e sua inserção no convívio do receptor. Também um 

telefonema é um meio rápido e permite que o emissor esclareça a mensagem 

que é dada58. Os discursos abaixo expõem esta reflexão: 

“... na minha casa. Por telefone”. Maria 4 

“... eu fiz estágio no setor de coleta e análise clínica do Antônio 

Pedro, foi de lá que eu conheci o banco de leite”. Maria 6 
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“... há dois anos, através de uma amiga de trabalho que doava 

também, na Isadora eu doei e peguei, continuei”. Maria 7 

“... quando eu estava internada no hospital, ganhei meu neném 

lá”. Maria 10 

“... meu filho ficou internado na UTI do Santa Martha, as 

enfermeiras me orientaram a doar. Liguei para o Fernandes 

Figueiras e me deram o telefone de vocês”. Maria 15 

“... liguei para meu médico e ele me indicou o banco de leite 

(Francisco Massa), depois que me tiraram as dúvidas, eu quis 

doar”. Maria 19. 

“... liguei para maternidade que tive meu filho (Charitas), me 

deram o telefone do banco de leite de vocês”. Maria 21 

“... foi indicação de um amigo, a mãe dele trabalhava lá”. Maria 

22  

 

Os meios de comunicação de massa favorecem a difusão de 

informações para um grande número de pessoas num curto espaço de tempo. 

Quando existe uma ação política voltada para uma determinada temática de 

saúde, ocorre um movimento que favorece a sua entrada na agenda dos meios 

de comunicação, tais como televisão, rádio e jornais de grande circulação. O 

depoimento apresentado agora vem ao encontro dessa afirmação: 

“... eu vi a reportagem na televisão para doação de vidros, aí 

eu entrei na internet e perguntei sobre doação de leite, de 

como eu poderia doar leite”.  Maria 3 

 

É importante ressaltar que os últimos 35 anos foram marcados pela 

tentativa de recuperar a prática de amamentação através da implementação de 

diversas políticas públicas de apoio ao aleitamento materno. Nesta perspectiva, 

desde a década de 1980, ocorre o fortalecimento de campanhas na mídia, que 

ainda acontecem atualmente24. 

  Várias iniciativas de incentivo ao aleitamento materno vêm sendo 

discutidas e, notadamente, a diminuição da mortalidade infantil assume 

importância na proposta do Estado. Em 2005, o Ministério da Saúde lançou tal 

desafio através da Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança 

e Redução da Mortalidade Infantil21. 
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Inaugurado desde 2003, o BLH/HUAP desenvolve atividades que vão ao 

encontro das políticas do Ministério da Saúde relacionadas ao aleitamento 

materno. Assim, em 2008 apresentou em seu relatório, atividades externas e 

dentre elas destacou-se a consulta domiciliar junto às mulheres doadoras30.  

A coleta e armazenamento do leite humano para doação implicam em 

vários procedimentos que devem ser aprendidos pelas mulheres, e cujas 

orientações são realizadas pela enfermeira no momento da visita domiciliar 

para que o processo se realize de forma efetiva. Assim, os depoimentos trazem 

esta situação:  

“... minhas dúvidas sempre foram tirar o leite, de como tirar o 

leite e armazenar”. Maria 2  

“... eu coloquei que quando eu espremia para fazer a ordenha o 

leite espirrava muito para fora ao invés de ir para dentro da 

xícara, aí ela trouxe um vidro de boca maior e melhorou”. Maria 

3 

“... ensinou de como tirar o leite, de como usar bombinha, eu 

não sabia que podia”. Maria 5 

“... eu tinha que fazer no tempo certo, aquelas coisas todas, eu 

ficava preocupada né, leite congelado”... Maria 7 

 “... ela orientou passo a passo, como segurar, massagear e 

ordenhar as mamas”. Maria 10 

“... me explicou como era a forma de massagear, me deu 

touca, máscara, falou data e hora na etiqueta, me pediu 

exames”. Maria 13 

“... me ensinou como retirar, como ordenhar, sentar num lugar 

confortável e pediu meus exames, levou e depois trouxe”. 

Maria15 

“... sim eu coloquei dúvidas, se poderia fazer com bombinha, 

pois achei meio complicado fazer ordenha manual, ela explicou 

que manualmente seria melhor e me ensinou”. Maria 16 

“... de como descongelar o leite, eu não sabia como fazer e ela 

me esclareceu”. Maria 19 

“... em relação ao frasco, se teria que colocar no frasco até 

encher”. Maria 20 

“... ela explicou como funciona, como eu ia ordenhar, achei 

legal o lance do gelo na hora da ordenha, explicou como 

funciona a coleta, foi bem enfática quando disse que o leite era 

do meu filho”. Maria 21 
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“... ela me passou informações passo a passo, perguntou como 

eu estava, ela me explicou tudinho”. Maria22  

 

No decorrer da visita, o recém-nato é examinado, avaliado quanto ao 

peso e estatura, pega e sucção e condições de higiene. Nesta oportunidade de 

desenvolver a educação em saúde, vários temas são abordados, como coto ou 

cicatriz umbilical, eliminação fisiológica, sono, e tantos outros assuntos que 

venham a surgir no momento. É possível exemplificar essas ações educativas 

com as seguintes falas das depoentes: 

“... só uma enfermeira que falou da posição que meu marido 

estava segurando ela, estava errada aí ela consertou e, quase 

que a gente deixa a coluna da minha filha torta”. Maria 2 

“... a gente fala de neném”. Maria 3 

“... se o bebê está bem”. Maria 4 

“... e em relação ao bebê ela me ensinou a botar para mamar”. 

Maria 7 

“... de como estava o bebê”. Maria 8 

“... com o bebê o que eu achei mais importante, foi ela 

examinar, foi muito bom, ela examinou ele todinho”. Maria 10 

“... coloquei uma vez, tomei um remédio e minha filha ficou 

muito irritada, aí eu pensei em suspender a amamentação, ela 

falou para eu não suspender”. Maria 14 

“... meu peito estava muito ferido e você me disse que era pega 

errada e eu aprendi” Maria 18 

 

O atendimento no domicilio da mulher nutriz facilita a realização de 

ações educativas, porque está voltado para a sua necessidade neste processo 

de amamentação e cuidados com seu bebê, devendo ser vivenciado de forma 

prazerosa e com eficácia. Reforça toda orientação realizada na instituição 

hospitalar onde ela foi atendida e teve seu filho. Desta forma, o trabalho da 

enfermeira com autonomia é realizado nesta área e traz para a categoria o 

reconhecimento profissional58.  

A presença da enfermeira do BLH/HUAP no domicílio da mulher nutriz 

estabelece uma relação de ajuda que reforça o vínculo entre elas, 

possibilitando a retirada de dúvidas, pois o profissional de saúde detém 

conhecimento técnico-científico e compreende as dificuldades apresentadas 
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neste momento. Para melhor entendimento desta afirmativa, foram citadas 

estas entrevistas:  

“... ela falou o período de horas que ela poderia ficar sem 

mamar”. Maria 2 

“... auxiliou sim, em qual tipo de alimentação minha, adequada, 

essas coisas”. Maria 4 

“... a gente tava num momento meio tenso né, consegui ser 

mais relaxante depois”. Maria 5 

“... ela me disse que eu tinha que fazer assepsia, que eu tinha 

que ter cuidados com alimentação, que tudo passava para o 

leite”. Maria 7 

“... perguntei a ela, falei com ela que, pois na época eu estava 

com muito leite no seio ela me explicou a colocar uma 

compressa gelada, se tivesse qualquer dúvida era para ligar 

para ela”. Maria 8 

“... falou para mim que não existia leite fraco, né”. Maria 9 

“... comigo, eu perguntei sobre alimentação, se eu podia comer 

tudo e o que não podia e como te disse, perguntei sobre sexo”. 

Maria 10 

“... ela me orientou a questão da higiene, né a retirada do leite, 

e em relação ao bebê ela falou que enquanto mais eu oferecer 

seio, mais leite eu teria”. Maria 12 

“... me ensinou a amamentar” Maria 18 

“.. eu estava com o peito “machucado”, explicou tudo”. Maria 21 

 

A percepção das nutrizes em relação à visita da enfermeira em sua casa 

apresenta dois enfoques de ações educativas destacados, quais sejam: 

orientação quanto à amamentação e procedimentos para coleta de leite 

humano. Os trechos abaixo das entrevistas demonstram ênfase nestes 

aspectos: 

“... foi boa, na primeira visita ela tirou todas as minhas duvidas 

e sempre atenciosa, goste”. Maria 2 

“... a enfermeira veio me deu toda orientação, me explicou 

como que tirava, deu dica pra pega ser melhor, eu tava com 

problema, o bebê tava mamando muito e machucando muito, 

inclusive a dica foi excelente depois disso deu tudo certo”. 

Maria 5 
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“... ela vem na minha casa para coletar o leite. E como foi a 

primeira visita? Ela me informou de como era feita a coleta, a 

proteção a bomba, tem que botar o gorrinho...”Maria 6 

“...elas vêm colhem o leite congelado nos potes esterilizados e 

doados por elas. Da primeira vez foi da Isadora, ela veio 

conversou comigo, me mostrou como fez, movimentos de tirar 

o leite, fazer a limpeza primeiro e o movimento de tirar o leite”. 

Maria 7 

“... tranquilo, me fez algumas perguntas, fez uma ficha, me 

pediu exames, me explicou como era feita a limpeza a higiene 

depois me ensinou como guardar, armazenar o leite”. Maria 8 

“... nossa, foi muito boa, elas falam tudo, explicam tudo, a 

gente fica bem a vontade com elas”. Maria 10 

“... me falou como tirar o leite e armazenar me ensinou 

tudinho...” Maria15 

“... foi ótima, desde a primeira vez, me dão sempre 

informações...” Maria19 

“... a enfermeira me ensinou de como fazer higiene”.Maria 20 

“... me orientou de como funcionava tudo, o que mais me 

encantou foi a facilidade de pegar o leite na nossa 

casa...”Maria21 

“... foi ótima, muito atenciosa, me explicou tudo, nunca imaginei 

que fosse assim...”Maria 22 

 

Observamos nas falas acima que a atenção, orientação e informação 

neste momento da vida da mulher, são de extrema importância, visto que se 

encontra por vezes sozinha, sem experiência, e com medo. Nesta situação, 

emergem necessidades que exigem a ativação de diferentes recursos internos 

e externos para que superem a fase inicial de dificuldades. 

A amamentação é um processo complexo que demanda aprendizado 

contínuo e compreensão da família e da equipe de saúde que cuida desta 

mulher. Deve ser iniciada sempre com o auxílio de profissionais e realmente se 

efetiva após a alta hospitalar, quando ela precisa enfrentar as dificuldades 

inerentes ao processo51. 

Seis depoentes não detalharam suas percepções acerca da visita 

domiciliar; entretanto, expressaram sua satisfação através das seguintes 

respostas:  
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“... é ótima”. Maria 3 

“... para mim eu vi DEUS na minha frente”. Maria 9 

“... a atenção de vocês...” Maria 12 

“... o jeito de como a Rosangela me tratou,,. Muito atenciosa” 

Maria 17 

“... a visita em si é muito importante...”Maria 20 

“... achei tudo interessante, sou leiga no assunto”.Maria 21 

 

Uma das entrevistadas fez referência ao aspecto burocrático 

evidenciado na visita domiciliar e nos remete à possibilidade de inexperiência 

da enfermeira, o que possivelmente acentuou um comportamento introspectivo, 

dificultando um diálogo produtivo, como se observa a seguir: 

“...na verdade é assim, é a primeira vez que estou tendo essa 

conversa maior assim, na primeira vez veio uma enfermeira 

novinha, ela fez um questionário, foi para preencher ficha, mais 

a parte cadastral, também não fiquei perguntando muito não, 

foi basicamente isso”. Maria 1 

 

As ações educativas desenvolvidas na visita domiciliar visam a 

acompanhar e orientar a nutriz, focalizando a família como alvo de atenção, 

identificando demandas e potencialidades, num clima de parceria terapêutica, 

favorecendo a humanização do cuidado60. 

Os enfermeiros devem dar maior atenção ao cuidado no período 

puerperal, pois a mulher necessita de distintas adaptações para que o papel 

materno seja alcançado em sua integralidade, envolvendo aspectos pessoais, 

familiares, sociais, culturais e profissionais. Compreender o processo 

transicional que a mulher passa auxilia o enfermeiro a identificar suas 

demandas de cuidado auxilia também a implantar medidas técnico-científicas, 

mas principalmente, humanizadas, influenciando significativamente em suas 

decisões e modos de agir diante da prática do aleitamento materno61. 
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5.2 - A Consulta de Enfermagem no Domicílio sob a Ótica da Mulher 

Nutriz. 

 

Tendo em vista a visita domiciliar desenvolvida pela enfermeira do 

BLH/HUAP, a consulta de enfermagem constitui-se em uma importante 

estratégia de mudanças significativas para o cuidado, pois as mães passam a 

entender a importância do aleitamento materno, da imunização, do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, da higiene correta, dos 

cuidados adequados a seus filhos e o valor do acompanhamento de 

puericultura. 

 A realização do cuidado de forma humanizada e individualizada pela 

enfermeira deve acontecer desde o acolhimento da gestante no serviço de 

saúde, até o acompanhamento da puérpera no seu domicílio, com realização 

de ações educativas voltadas para o contexto em que a mulher está inserida, 

implementando uma nova forma de atendimento voltada às necessidades 

individuais e particulares de cada mulher, no processo da amamentação47. 

Neste sentido, os trechos abaixo demonstram esta prática concretizada 

na visita domiciliar da enfermeira do BLH/HUAP:  

“... ela olhou a pega, viu que estava boa”. Maria 1 

“... ela pergunta se eu estou tendo leite, se estou 

amamentando bem”.  Maria 4 

“... eu tinha bastante leite, ela falou do lugar tranquilo e 

reservado para mim e para minha filha”. Maria 7 

“... em relação ao bebê ela me ensinou a dar, a amamentar 

direito, ele não estava pegando bem”. Maria 5 

 “... ela me ensinou como amamentar meu filho, como limpar 

meu seio antes de amamentar, tomar bastante líquido, para 

produzir bastante leite”. Maria 9 

“... como botar o bebê no peito direitinho, falou um monte de 

coisas legais”. Maria 10 

“... a questão da alimentação, o que eu poderia estar ingerindo 

para não dar cólica no neném, consumo de água...” Maria 12 

“... no jeito da pega, e que quando estivesse muito cheio, 

esvaziar, não usar chupeta, nenhum outro bico...”Maria 17 

“... me ensinou a pega correta”. Maria 18 
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“... me ensinou, falou que eu tinha que esvaziar toda mama até 

o final por causa da gordura do leite” Maria 22 

 

Sob este olhar, a amamentação é entendida como um direito inato do 

recém-nascido, cujo sucesso vai depender em grande parte da experiência que 

a mulher vive e, também, do conhecimento técnico científico do profissional de 

saúde que está envolvido42.  

Durante a consulta de enfermagem desenvolvida na visita domiciliar, a 

enfermeira deve esclarecer à possível doadora que o leite para doação 

consiste no excesso e afirmar que não existe divisão da quantidade de leite 

entre seu filho e o RN receptor, pois o processo de amamentação antecede o 

processo de doação34. 

“... eu tinha bastante leite...” Maria7 

“... na época eu estava com muito leite” Maria 8 

“... eu estou doando a sobra do meu leite” Maria 12 

 “... eu queria diminuir a quantidade de leite e ela não deixou” 

Maria 13 

 

A enfermeira tem a possibilidade de realizar a consulta de enfermagem, 

através da Visita Domiciliar, priorizando a informação e orientação quanto à 

amamentação e a coleta de leite humano, para que o aleitamento seja 

satisfatório e a  doação  aconteça de forma adequada34. 

É importante que a enfermeira entenda o significado do momento vivido 

e conheça a realidade de vida da família, onde esta mulher está inserida, para 

que a ação a ser implementada seja de acordo com a vivência e necessidade 

desta nutriz e, quanto maior for o relacionamento e o envolvimento, maior será 

o seu reconhecimento como profissional37. 

“... nossa, foi muito boa, elas falam tudo, explicam tudo, a 

gente fica bem a vontade com elas”. Maria 10 

 “... foi ótima desde o primeiro filho”. Maria19 

“... o que mais me encantou, foi a facilidade de pegar o leite na 

nossa casa”. Maria 21 

“... foi ótima, muito atenciosa, me explicou tudo, nunca imaginei 

que fosse assim”. Maria22 
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Além da competência técnica exigida para esse processo de cuidar, as 

competências humana, gerencial e de diálogo devem interpenetrar a consulta. 

Importa compreender e dar direcionalidade ao processo de trabalho junto à 

criança, mãe e família; então, é necessário que as mães sejam orientadas, 

incentivadas e se sintam seguras nos cuidados com a criança62. 

 

Roteiro orientador da consulta de enfermagem: um instrumento 

técnico-científico 

 

A coleta domiciliar de leite humano realizada pela enfermeira do Banco 

de Leite do HUAP inclui: a consulta de enfermagem, dissipando dúvidas da 

nutriz em relação ao aleitamento materno; orientações em relação à massagem 

das mamas para liberar a descida do leite, evitando o ingurgitamento; 

orientações sobre a pega correta do bebê; posicionamento do bebê durante as 

mamadas; orientações quanto à técnica de esgotamento do leite e avaliação 

dos mamilos. 

A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, que 

tem como objetivo prestar assistência sistematizada de enfermagem, de forma 

global e individualizada, identificando problemas de saúde-doença, executando 

e avaliando cuidados que contribuam para a promoção, proteção, recuperação 

e reabilitação da saúde do cliente. Caracteriza-se por comportar uma 

observação, um diagnóstico e uma prescrição que exige julgamento baseado 

em conhecimento em nível de formação profissional. 17 

Preparando a ROTA: 

- NO BLH 

- Os cadastros das doadoras são arquivados no BLH, organizados por 

dia da semana, agrupados por Municípios, conforme endereço. 

- A ROTA deverá ser elaborada de acordo com a região a ser visitada, 

reunindo endereços próximos aos outros, incluindo novos cadastros. O retorno 

à casa da doadora deverá ser projetado por sete dias de acordo com a 
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previsão feita à mulher. É necessário separar todo material de acordo com o 

quantitativo de residências a serem visitadas, como listados a seguir:  

- Pasta com material administrativo – impressos: cadastro de doadoras, 

passo a passo para orientação da mulher doadora, controle de temperatura da 

caixa isotérmica, controle de quantitativo de leite coletado, consolidado da rota, 

exames para devolução às doadoras, etiquetas para identificação dos vidros. 

 Preparar as visitas de acordo com confirmação telefônica. 

 Organizar a caixa isotérmica de acordo com a demanda. 

 Utilizar três litros de gelock para cada litro de leite coletado. 

 Preparar kit de proteção individual (touca e máscara). 

 Separar vidros estéreis. 

 Separar material didático para orientação: bonecas, mamas, etc... 

Verificar a temperatura da caixa isotérmica registrando na ficha de controle 

de temperatura; não pode exceder a -1ºC. Esta temperatura deve ser 

medida logo após a inserção dos vidros de leite coletados.     

Identificação:  

 Realizar o cadastro (que deverá ser totalmente preenchido). 

 O enfermeiro deverá estar de jaleco e crachá. 

      Na Residência: O que observar 

 Geladeira / freezer. 

 Animal doméstico. 

 Condições de higiene (iluminação e aeração). 

- A mulher: o que observar / realizar 

 Integridade da pele, unhas e cabelos. 
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 Saúde aparente. 

 Vínculo com o bebê. 

 Pesar e medir. 

 Entregar o instrumento passo a passo para orientação da mulher 

doadora e fazer uma breve leitura para apresentação do mesmo. 

Organizar o retorno para após sete dias. Na oportunidade, as 

dúvidas serão sanadas. 

- O bebê: o que observar / realizar 

 Integridade da pele. 

 Comportamento. 

 Conforto. 

 Posição, pega e sucção ao mamar. 

 Pesar e medir. 
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VISISTA DOMICILIAR BLH-HUAP 

FICHA DE DOADORA 
Dados cadastrais maternos: 

Nome da Mãe: ________________________________________________________ 

Nome do Pai: _________________________________________________________ 

Data de atendimento: _____________Horário do atendimento: ________________ 

Prontuário: _____________ Data Nasc: ___/___/___ Naturalidade: _________________ 

Endereço: ______________________________________________ Bairro: _____________ 

Cidade: ________________________________________ Estado: _______ CEP: ________ 

Telefone: ___________________ Profissão: _____________________________________ 

Ponto de Refer.: _____________________________________________________________ 

Membro familiar: (  ) Sim  (  ) Não     

Quem:_________________________________________ 

História Pregressa Materna 

Pré-natal acompanhado por:_____________________________________________ 

Quantas consultas realizadas: 

Recebeu orientação para aleitamento materno? Sim( )    Não ( ) _______________ 

Local do parto:_______________________________________________ 

Peso na Gestação (kg) Inicial: ___  Final: ___  Altura (m) ________ Idade Gestacional no 

parto (sem) Sem _____ Dias _____ Data do Parto ___/___/___       Tipo de Parto:________ 

Apgar: ___________ 

Exames realizados no Pré-Natal 

VDRL HbsAg HIV HC 

Data Data Data Data 

( ) Positivo ( ) Positivo ( ) Positivo  

( ) Negativo ( ) Negativo ( ) Negativo Hb (g%) 

( ) Não disponível ( ) Não disponível ( ) Não disponível Ht (%) 

 

Transfusão de sangue dos últimos cinco anos: ( ) sim    (  ) não 
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Intercorrência na gestação e parto 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Outros filho: (   ) Sim           (   ) não   Quantos: 

Amamentados: (   ) Sim        (   ) não 

História da amamentação de outros filhos: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

História Atual Materna 

Tabagismo (   ) Sim     (    ) não    Quantos por dia 

Etilismo  (   ) Sim        (    ) não 

Medicamentos  (   ) Sim   (   ) não    Quais?  

Drogas  (   ) Sim      (   ) não  Quais?  

Motivo da procura: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Estado emocional (expressão facial tensa, irritabilidade, agressividade, 

inquietação, choro, tristeza, não cooperação, ansiedade, euforia) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

O que gostaria de perguntar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Exame físico materno (integridade cutânea, condições higiênicas no momento, 

condições de saúde no momento, observar mamas e mamilos) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Avaliação do bebê 

Nome:________________________________Data de nascimento:______________ 

Peso nascimento:_________________ Peso atual:_________________ 

Vacinas:______________________________________________________________ 

Medidas antropométricas: Peso:  _______  Altura:________PC:______ 

PT:_____PA_______ 

Integridade cutânea (mucosa oral, pele e anexos,  coto umbilical, região perineal) 

Condições de higiene no momento 

 

Integração mãe-bebê (observação da mamada, pega, posição, sucção eficiente, 

vínculo, comportamento) 
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Domicílio:  

Geladeira/freezer__________________________ 

Presença de animal doméstico____________________________ 

Condições de moradia (tipo, nº cômodos, iluminação, aeração) -------------- 

Conduta:_____________________________________________________________ 

 

 

Responsável pelo cadastramento: _______________________________________ 

Responsável médico: __________________________________________________ 
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Universidade Federal Fluminense 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

Banco de Leite Humano 

 

Passo a passo para orientação à mulher doadora na extração de leite 

humano em domicílio 

 Escolher local reservado, limpo, sem animais por perto. 

 Prender cabelos (touca ou elástico). 

 Usar frasco estéril fornecido pelo BLH ou fervido por 15 minutos, deixar secar 
sobre uma toalha de papel, conforme orientação. 

 Não tocar no interior da tampa e do frasco. 

 Lavar as mãos com água e sabão – secar com toalha de papel. 

 Lavar as mamas somente com água – secar com toalha de papel. 

 Desprezar as primeiras gotas de leite ordenhados. 

 Lavar os mamilos e aréolas com o próprio leite, antes de iniciar a coleta. 

 Massagear as mamas em movimentos circulares. 

 Iniciar a ordenha no frasco estéril. 

 Preencher todos os campos da etiqueta e colar no frasco. 

 Ao término da ordenha, fechar o frasco e congelar imediatamente. 

 Na próxima ordenha, usar outro recipiente (copo fervido por 15 minutos, 
conforme orientação). 

 Colocar o leite extraído dentro do frasco com leite congelado (em cima). 

 Só retirar o frasco do congelamento no momento de colocar mais leite, 
recolocando-o imediatamente e bem fechado. 

 Não encher até a “boca” com leite, deixar uns 3 cm ou 3 dedos da tampa. 

 Manter os frascos sempre no congelamento (freezer/congelador) por no 
máximo 14 dias. Se descongelar a  geladeira ou estiver vencendo o prazo, 
avisar ao BLH. 

 Se usar bomba, proceder com o mesmo processo de higienização (lavar e 
ferver por 15 minutos, deixar escorrer em talha de papel). Nunca secar com 
“pano” e proteger sempre em recipiente limpo e fechado. 

Adaptado para o BLH/HUAP 
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Foto autorizada 

 

“A mãe carrega o filho no útero por nove meses, no colo por dois anos e no coração por toda 
vida” 

Autor desconhecido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A visita domiciliar é uma estratégia utilizada pela enfermeira do 

BLH/HUAP para que se efetive a consulta de enfermagem e favoreça a sua 

prática educativa, cujo conteúdo possui três eixos principais: o incentivo ao 

aleitamento materno, os cuidados necessários ao bebê e à mãe e a coleta de 

leite humano realizada de forma adequada para o devido aproveitamento de 

seu produto.  

Nesta perspectiva, evidencia-se que a mulher nutriz e sua família 

apresentam necessidades de saúde que se iniciam no puerpério imediato e 

permanecem por um período não inferior a quatro meses. Esse momento exige 

do núcleo familiar superação frente ao desconhecido ou novo, disposição para 

aprender e rever comportamentos e, também, disponibilidade no sentido de 

adaptar-se a uma dinâmica familiar modificada pela chegada do seu filho. 

Por outro lado, é um momento de grande envolvimento afetivo e 

emocional com o bebê e suas necessidades. Entretanto, pode gerar alguma 

estranheza no ambiente familiar pela demanda de muita dedicação que impõe 

à mulher, podendo gerar nela sofrimento por insegurança e, sobretudo, 

sensação de abandono e solidão.  

Assim, ao adentrar na casa da mulher nutriz, é possível à enfermeira 

perceber o contexto de convivência familiar e, também, o que se refere às 

tensões, apoios e dificuldades enfrentadas por ela e pela família. Esse 

contexto, ainda, inclui o tipo de formação familiar, situação financeira, nível de 

escolaridade, condições de moradia, dentre outros.  

Desta forma, as ações educativas implementadas pela enfermeira no 

domicílio da mulher seguem uma sequência prevista na consulta de 

enfermagem, porém, a partir da avaliação realizada na mesma, passa a ter 

especificidades que atendam às necessidades percebidas. Neste movimento 

de reflexão, apreende-se que existem mulheres que precisam ser mais 

orientadas quanto à amamentação, pega, cuidados com as mamas, enquanto 

outras desconhecem os procedimentos envolvidos na coleta e conservação do 

leite e, ainda, as que temem não saber cuidar bem de seus bebês, por não 

entenderem o que precisam e, assim, não cumprir bem seu papel de mãe.  
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De uma maneira geral, a presença da enfermeira foi percebida pelas 

mulheres nutrizes, como algo positivo, significando acolhimento e possibilidade 

de retirada de dúvidas com alguém que detém conhecimento técnico-científico 

e, além disso, estabelecer uma relação de ajuda pelo entendimento dos 

problemas emergentes e propor soluções com resolutividade. 

Espera-se com o produto deste estudo: roteiro orientador da consulta 

de enfermagem, ora implantado como um instrumento técnico-científico, que 

se possibilite melhor abordagem para orientação da mulher nutriz em seu 

domicílio no que concerne aos cuidados com o bebê e importância da 

amamentação e que o passo a passo para orientação da mulher doadora 

na extração de leite humano em domicílio venha colaborar, instruindo a 

mulher doadora na retirada do excesso do seu leite de forma segura. 

O desenvolvimento da consulta de enfermagem no domicílio da mulher 

nutriz de forma sistematizada poderá favorecer a continuidade dos cuidados de 

enfermagem e orientações promovendo, protegendo e apoiando o aleitamento 

materno e, ainda, facilitar a extração de leite humano de forma adequada para 

o melhor aproveitamento do leite doado e, consequentemente, a plena 

consecução da missão do Banco de Leite do Hospital Universitário Antônio 

Pedro. 

 Desta forma, estaremos em consonância com as políticas públicas de 

saúde no Brasil para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e 

doação de leite humano e, também, como contribuição para atingir a meta 

quatro dos oito objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 
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Foto autorizada 

“Mais que esclarecimentos e incentivos, a mãe do século XXI necessita, sobretudo, de 
proteção por parte dos profissionais de saúde, da família e de toda a sociedade.”  

Salvari,LFC 
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Foto autorizada 

“As palavras aí estão, uma a uma; a minh’alma, no entanto sabe mais...” 
Meireles,C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. APÊNDICE 
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APÊNDICE – Roteiro de Entrevista 

 

Niterói, ___ de __________________ de 2012. 

Número: 

Roteiro da entrevista 

A entrevista pretende apreender a percepção da mulher nutriz e/ou 

doadora: 

1) De que maneira você teve contato com o BLH/HUAP para que a visita da 

enfermeira acontecesse? 

2) Como  é a visita da enfermeira em sua casa? 

3) O que vocês conversaram durante a visita?  

4) Você colocou para a enfermeira alguma dúvida? Qual foi? Ela esclareceu? 

5) Em relação aos cuidados com você, o que ela fez? E em relação ao seu 

bebê? 

6) Em que a enfermeira a auxiliou na amamentação do bebê? 

7)Tinha mais alguém em sua casa na hora da visita da enfermeira? Em caso 

positivo, o que aconteceu? 

8) O que considerou mais importante nessa visita? 

09) Há alguma coisa que gostaria de saber com a enfermeira que ainda não foi 

esclarecida? 
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Foto autorizada 

 

 

“O vínculo mãe - filho é o protótipo de todas as formas de amor!” 
Odent,M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 
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ANEXO – 1 

 

Relatório de Atividades do BLH no Ano de 2008 

Atividades realizadas interna e externamente 

- Atendimento de 100% da UTI - Neonatal com fornecimento de leite 

humano pasteurizado (LHP), favorecendo uma redução de custo no valor de 

R$ 10.000,00 por mês à instituição. 

- Fornecimento de LHP à UTI - Neonatal suprindo 60% da demanda, 

sendo priorizado RN de baixo peso, abaixo de 1500 g. 

- Atendimento às mulheres e crianças em fase de lactação diariamente 

nas Unidades de: Emergência Pediátrica, Pediatria, UTI e UTI Neonatal e 

Maternidade favorecendo e diminuindo as complicações das mamas lactantes 

e para o RN manter a segurança alimentar, com consultas de enfermagem 

realizadas nas respectivas unidades. 

- Realizado treinamento sobre os objetivos do BLH/HUAP junto aos 

funcionários da limpeza, manutenção, serviço de enfermagem e nutrição. 

- Curso de capacitação para os cursos de graduação em enfermagem, 

nutrição, medicina, na área de BLH. 

- Realizado treinamento de 90% dos servidores do BLH, junto ao Insituto 

Fernandes Figueira-FIOCRUZ e no programa do IHAC/HUAP. 

- O BLH/HUAP ofereceu estágio teórico-prático para cursos de 

enfermagem, nutrição e medicina. 

- A Sala de coleta realizou o total de trezentos atendimentos com 

extração de leite humano, mastites, ingurgitamentos mamários, 

aconselhamento em segurança alimentar, dentre outras atividades. 

- O BLH/HUAP articulou referência e contra referência junto aos 

serviços: saúde mental, obstetrícia e ginecologia, ambulatório de portadores de 

HIV, pediatria, neonatologia e nutrição. 

- Criação do Selo de Ouro: “Amigo da Amamentação”, sendo 

contempladas as instituições e personalidades que efetivamente contribuíram 

diretamente com o aprimoramento do BLH/HUAP. Relação de selos entregue: 
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Reitor da UFF; ACHUAP; Dra. Rita Rivello; Fátima Braga (chefe do serviço de 

nutrição), doadoras: Sra. Jamile, Sra Érica e Sra. Aidna; as Secretarias de 

Saúde: Maricá e Rio Bonito; Dr. João Aprígio Guerra; Casa da Amizade do 

Rotary Clube-Niterói e Ingrid Nascimento, colaboradora do BLH. 

- Criação do DVD BLH/HUAP, total de 100 unidades, na versão 2008, 

que teve como objetivo, divulgação das atividades técnico-científico do 

BLH/HUAP, e foram distribuídos para os seguintes locais: Ministério da Saúde 

da Colômbia, Instituto Fernandes Figueira, Amigas do Peito, ABENFO, todas 

as Secretarias de Saúde da Região Metropolitana II, Pastoral da Criança e 

funcionários do BLH/HUAP. 

- Implementação da rota externa que ocorre junto aos municípios da 

Metropolitana II (Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva 

Jardim e Maricá), com total de 180 litros de leite coletado no período de junho a 

dezembro. 

- Realizado consulta domiciliar junto às mulheres doadoras atendendo 

norma técnica da Rede BLH-MS, objetivando a qualidade e segurança da 

saúde da doadora.  

- Organização do Encontro de Aleitamento Materno realizado pelo 

BLH/HUAP, em 29 de outubro, com a participação do Ministério da Saúde na 

pessoa de Dr. Prof. João Aprígio Guerra, com os municípios da Metropolitana 

II, Reitor da Universidade Federal Fluminense, Diretor do HUAP, Diretora da 

Escola de enfermagem da UFF e da Escola de Nutrição, num total de 184 

participantes de público geral. 

- Parceria com o Rotary Clube de Niterói e o BLH na coordenação dos 

atendimentos de gestantes na Casa da Amizade, com reuniões quinzenais às 

quartas-feiras de 08:00 às 10:00h. 

Na oportunidade, também foram traçadas as metas para 2009 

- Realização de curso de capacitação da equipe multiprofissional do 

HUAP nos seguintes setores: Emergência Pediátrica, Pediatria, UTI e UTI 

Neonatal e Maternidade, objetivando a segurança alimentar dos RNs e 

lactentes, bem como a diminuição dos problemas das mamas lactantes. O 

curso de capacitação acontecerá no 1 e 2 semestre de 2009. 
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- Implementação de consultório de lactação objetivando o atendimento 

de mulheres e bebês na fase de amamentação, com a participação da equipe 

multiprofissional e faculdades de Nutrição, Enfermagem, Medicina Psicologia e 

Serviço Social. 

- Ampliar a ROTA de coleta externa objetivando o aumento de coleta de 

leite humano numa proporção de 100% da demanda do ano de 2008. 

- Implementação de consulta domiciliar para doadoras externas do BLH-

HUAP, conforme norma técnica do BLH-MS. 

- Manter 100% de leite humano para a UTI e UI neonatal do HUAP. 

- Articular parcerias junto às UTIs Neonatais da região Metropolitana II, 

no fornecimento de leite humano pasteurizado em 100% para RNs de baixo 

peso. Treinamento multiprofissional para as UTIs neonatais parceiras do 

BLH/HUAP para o fornecimento, armazenamento e administração de leite 

humano pasteurizado. 

- Criação de Polos de coleta de leite humano nos municípios da 

Metropolitana II, em parceria com o Rotary Clube e Secretarias de Saúde. 

- Implementação dos programas de operacionalização padrão (POP) do 

BLH, favorecendo a sistematização do atendimento em saúde. 

- Criação do curso de Especialização em nível de Latu-Sensu, em 

parceria com IFF-MS da Colômbia. 

- Capacitação multiprofissional junto aos municípios da Metropolitana II, 

objetivando ampliar a rede de Bancos de Leite e favorecendo a diminuição do 

desmame na região. 

-Treinamento e capacitação da equipe multiprofissional das 

maternidades da Metropolitana II, objetivando segurança alimentar para os 

RNs e a diminuição dos desmames precoces, bem como diminuir as 

complicações das mamas lactantes. 

Em 2011, o Banco de Leite Humano do HUAP, em parceria com o 

Rotary Clube, ACHUAP e Secretarias de Saúde da Metropolitana II, assinou o 

Termo de Cooperação Técnica, nos municípios de Niterói, São Gonçalo, 

Itaboraí e Maricá com o objetivo de conjugar esforços entre as partes, para 

implementação e o desenvolvimento das Salas de Amamentação, para realizar 

o trabalho de promoção e apoio à amamentação, recebimento de leite humano 
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para pasteurização e a redistribuição na rede Neonatal Público da Região 

Metropolitana II. 
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ANEXO 2 

Planejamento Estratégico (ROTA). 

II Sistema de Planejamento do BLH: Estratégias, Metas e Indicadores 

Coordenação da Visita Domiciliar (ROTA) do BLH. 

Objetivos da Coordenação da Visita Domiciliar (ROTA) do BLH. 

Objetivo 1: Realizar consulta de enfermagem através da ROTA 

durante a visita domiciliar. 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade do leite humano doado através da 

visita domiciliar. 

Objetivo 3: Ampliar coleta de leite humano ordenhado através da 

ROTA. 
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Nível estratégico Nível tático 

objetivo estratégia metas indicadores objetivos diretrizes metas indicadores 

01 - Realizar 

consulta de 

enfermagem através 

da rota durante a 

visita domiciliar. 

- Instituir a 

consulta de 

enfermagem na 

visita domiciliar 

através da Rota.  

- Instrumentalizar a 

consulta de 

enfermagem na 

visita domiciliar 

através da Rota 

para o 

atendimento  à 

mulher, criança e 

família. 

- Diferentes 

necessidades da 

mulher, criança e 

família atendidas na 

Rota do BLH. 

- Implementar a 

consulta de 

enfermagem no  

atendimento à 

mulher, criança e 

família na visita 

domiciliar. 

- Discussão com a 

equipe que atua na 

ROTA  sobre a  

especificidade da 

consulta de 

enfermagem. 

- Promover 

qualidade no 

atendimento e na 

inserção dos 

usuários no 

processo de 

trabalho.  

Número de 

mulheres e 

crianças atendidas 

e suas 

intercorrências. 

02- Melhorar a 

qualidade do leite 

humano doado 

através da visita 

domiciliar. 

- Alcançar maior 

controle de 

qualidade na 

doação do leite 

humano. 

- Ampliar a 

qualidade do leite 

humano doado 

reduzindo o índice 

de sujidade do 

leite coletado. 

- Perda de leite 

humano doado por 

identificação de  

sujidade. 

- Melhorar o controle 

de qualidade do leite 

humano ordenhado. 

- Orientar e 

acompanhar o 

controle de 

qualidade na 

coleta e 

armazenamento 

do leite humano 

ordenhado. 

- Qualificar o 

processo de 

doação de leite 

humano 

ordenhado. 

- Maior aporte do 

aproveitamento do 

leite humano 

ordenhado. 
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03- Ampliar coleta 

de leite humano 

ordenhado através 

da Rota. 

- Realizar 

sistematicamente 

a Rota. 

- Buscar padrão de 

excelência na 

sistematização no 

atendimento da 

ROTA. 

- Evasão de 

doadoras de leite 

humano ordenhado 

com diminuição do 

volume de leite 

doado. 

- Sistematizar o 

processo de 

trabalho para o 

cumprimento da 

ROTA. 

- Avaliar e 

monitorar a 

sistematização e 

funcionalidade do 

processo de 

trabalho na rota. 

- Manter a 

qualidade da 

assistência 

ofertada às 

doadoras e 

aumentar o volume 

de leite coletado. 

- Captação e 

manutenção de 

doadoras. 
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ANEXO 3 

 


