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RESUMO 

Introdução: Ao longo da história, os enfermeiros se destacavam por cuidar bem de seus 

pacientes e de forma organizada, envolvendo assim, disciplina e conhecimento científico. 

Além disso o cuidado, norteou sua prática clínica antes mesmo de fazerem parte do corpo das 

teorias de enfermagem (COSTA, 2009). Faz-se necessário resgatar o que tem sido o Banco de 

Leite Humano (BLH) ao longo da história, suas origens, práticas culturais e sociais, as 

aproximações com o campo da saúde. O profissional de saúde deve apoiar e incentivar a 

lactante a pôr em prática o aleitamento materno, preparando- a psicologicamente, informando-

a sobre a fisiologia da lactação, seus benefícios, como cuidar das mamas, o posicionamento 

dela e do bebê durante a amamentação, sendo que este preparo deve ser iniciado durante o 

pré-natal. Objetivo: Identificar as práticas dos enfermeiros em bancos de leite humanos do 

estado do Espírito Santos. Metodologia: Estudo descritivo e exploratório, com abordagem 

qualitativa, a partir dos discursos dos enfermeiros e suas práticas nos Bancos de Leite 

Humano. Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo na modalidade 

temática, com base em Laurence Bardin (2010), mediante roteiro de entrevista 

semiestruturado, tendo como participantes enfermeiras atuantes nos sete Bancos de Leite 

Humano do Estado do Espírito Santo. A pesquisa foi aprovada pelo CEP/FM/HUAP/UFF 

através do CAEE nº 27224214.9.0000.5243. Resultados: A primeira categoria indica que as 

mulheres precisam ser preparadas para desempenhar o papel de lactante, visto que este tipo de 

cuidado deve ser prestado pelo enfermeiro. As subcategorias possibilitam visualizar a rotina 

das enfermeiras com questões administrativas e demandas organizacionais. A segunda 

categoria  aborda a formação continuada e suscita a necessidade de consolidar uma 

política de favorecimento das ações do enfermeiro nos BLH. Conclusões: As iniciativas, 

programas, pesquisas e normas vêm sendo criadas em prol da amamentação, nas últimas 

décadas, mas ainda é necessário um investimento continuado e o envolvimento de 

profissionais qualificados. Estes últimos devem ser capacitados e interessados em praticar a 

teoria, levando o conhecimento para o seu dia-a-dia, comprometendo-se consigo mesmo e 

com o outro. Surge a necessidade de refletir sobre as práticas assistenciais no puerpério, como 

também instigar os profissionais de saúde a vivenciarem a prática educativa como estratégia 

de promoção da saúde indispensável a esse importante período da vida da mulher. 

 

Descritores: Práticas. Enfermeiro. Bancos de leite. Assistência de Enfermagem. Aleitamento 

Materno.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ABSTRACT 

 

Introduction: Throughout history, the nurses stood out by taking good care of their patients 

and in an organized way, involving thus, discipline and scientific knowledge. Furthermore 

care, guided their practice even before being part of the body of nursing theories (COSTA, 

2009). It is necessary to rescue what has been the Human Milk Bank (HMB) throughout 

history, its origins, cultural and social practices, the approaches to the field of health. Health 

professionals should support and encourage breastfeeding to implement breastfeeding, 

preparing psychologically, informing her about the physiology of lactation, its benefits, how 

to take care of the breasts, positioning her and the baby during breastfeeding, and this 

preparation should be started during the prenatal period. Objective: To identify the practices 

of nurses in human milk banks in the state of Espírito Santos. Methodology: descriptive and 

exploratory study with a qualitative approach, from the speeches of nurses and their practices 

in milk banks Humano.Os data were subjected to content analysis in the thematic mode, based 

on Laurence Bardin (2010) by script a semi-structured interview, with the participating nurses 

who work in the seven Human Milk Banks of the State of Espírito Santo. The study was 

approved by CEP / FM / HUAP / UFF through CAEE No 27224214.9.0000.5243. Results: 

The first category indicates that women need to be prepared to play the role of breastfeeding, 

as this type of care should be provided by nurses. The subcategories allow visualize the 

routine of nurses with administrative issues and organizational demands. The second category 

deals with continuing education and raises the need to consolidate a policy favoring the 

nurse's actions in HMB. Conclusions: Initiatives, programs, research and standards have been 

created to promote breastfeeding in recent decades, but continued investment and the 

involvement of qualified professionals is still needed. The latter must be able and interested in 

practicing the theory, bringing knowledge to their day-to-day, committing himself and the 

other. Comes the need to reflect on the care practices in the postpartum period, as well as 

prompt health professionals to experience the educational practice as a health promotion 

strategy essential to this important period of life of women. 

 

Descriptors: Practice. Nurse. milk banks. Nursing Care. Breastfeeding. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O interesse pelo presente estudo se deu através das experiências encontradas por mim 

enquanto ex-aluna da disciplina de Saúde da Mulher I do curso de graduação em enfermagem 

da Universidade Federal Fluminense. Naquele momento, pude perceber que os conteúdos 

teóricos dados em sala de aula sobre o “aleitamento materno” são de suma importância para 

se conhecer as atribuições do enfermeiro nos Bancos de Leite Humano. Tais conteúdos 

consistiam basicamente no manejo da amamentação, cuidados a gestante no ciclo gravídico, 

visto que, a atuação do profissional de enfermagem no serviço de banco de leite humano é 

fundamental por se traduzir na promoção, proteção e apoio ilimitado e reforçado a mulher no 

período da amamentação.  

 Já no ETP (Ensino Teórico Prático) da disciplina tive a oportunidade de acompanhar o 

cotidiano do enfermeiro no BLH, as visitas nas casas das mães doadoras de leite materno, as 

orientações as mães, observava se os bebês conseguiam exercer uma sucção efetiva, ensinava 

o posicionamento correto da amamentação para evitar possíveis complicações. Percebi em 

suas falas e ações, que muitas mães não possuíam manejo adequado e experiência necessária 

para lidarem com as situações que surgiam no decorrer do ciclo gravídico. Constatei então, a 

necessidade de identificar as práticas utilizadas pelo enfermeiro nos BLH e também, sua 

importância no incentivo ao aleitamento materno. 

A escolha do tema deste estudo se consolidou durante minha inserção no PIBIC e no Grupo 

de Pesquisa - Maternidade: Saúde da Mulher e da Criança, na Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa, vinculado à Universidade Federal Fluminense. Na oportunidade de 

compartilhar com os integrantes desse grupo direcionou de forma contundente a oportunidade 

de desenvolver esta pesquisa como um subprojeto inserido no projeto guarda-chuva 

“Sistematização da assistência de Enfermagem nos Bancos de leite humano do Estado do 

Espírito Santo: saberes do enfermeiro”, cujo objetivo mais amplo é fomentar discussões sobre 

as relações existentes entre os saberes utilizados no cuidado do enfermeiro prestados no BLH 

e discursos das práticas  que envolvem a sua assistência. 

 Ao longo da história, os enfermeiros se destacavam por cuidar bem de seus pacientes e 

de forma organizada, envolvendo assim, disciplina e conhecimento científico. Além disso o 

cuidado, norteou sua prática clínica antes mesmo de fazerem parte do corpo das teorias de 

enfermagem (COSTA, 2009). 
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 Florence Nightingale teve importante participação na construção do ensino de 

enfermagem, através de seus saberes e práticas relacionadas   à profissão. Sua contribuição é 

inegável frente a   seu poder de observação (ibid). 

 No entanto, podemos constatar que o processo de formação do enfermeiro evoluiu 

desde a época de Florence até os dias atuais. Inicialmente, a enfermeira estava ligada aos 

aspectos de controle do ambiente, com ênfase maior nas tarefas e procedimentos de 

enfermagem. Logo, passa a assumir o trabalho de supervisão e controle, solidificando seu 

papel de trabalhador intelectual da Enfermagem, detentora de um saber que inicialmente era 

sobre as técnicas de enfermagem e, agora, com a institucionalização do ensino, reveste-se de 

uma complexidade que se reflete no saber administrar e ensinar (SANTO, 2006). 

 O termo cuidado é bastante abrangente na enfermagem e, no seu contexto mais amplo, 

promove no ser cuidado uma sensação de ser respeitado em sua individualidade e já no ser 

que cuida a sensação de responsabilidade pela vida do outro. 

 Faz-se necessário resgatar o que tem sido o BLH ao longo da história, suas origens, 

práticas culturais e sociais, as aproximações com o campo da saúde e, conforme um dos 

objetivos deste trabalho, identificar a atuação dos enfermeiros e suas práticas em Bancos de 

Leite Humanos. 

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

promoção e o incentivo ao aleitamento materno, execução das atividades de coleta, 

processamento e controle de qualidade do colostro, leite de transição e leite humano maduro, 

para posterior distribuição, sendo obrigatoriamente vinculado a um hospital materno e/ou 

infantil. É um estabelecimento sem fins lucrativos, sendo proibida a venda e compra na 

aquisição e distribuição dos seus produtos (ROCHA, 2010). 

 O Banco de Leite Humano é um serviço repleto de particularidades, organizado de 

acordo com uma série de protocolos complexos e sistematizados com a finalidade de 

assegurar a qualidade do leite fornecido às crianças que dele necessitam. A garantia da 

qualidade do leite é essencial para atingir os objetivos propostos pelo banco de leite de forma 

segura e efetiva (CASTILHO, 2009). 

 Para garantir esta qualidade, algumas diretrizes são exigidas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária e devem ser seguidas criteriosamente, como por exemplo, a seleção das 

doadoras. O manual da Anvisa “Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e 

Controle de Riscos” traz que a triagem das doadoras deve ser executada por um profissional 

capacitado, no primeiro encontro com a nutriz sendo no BLH ou Posto de Coleta preenchendo 
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o formulário de cadastro contendo as principais informações da mãe e do bebê (BRASIL, 

2008) 

 A Lei n. 7.498/86, a qual regulamenta o exercício profissional da enfermagem, ressalta 

que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhes, como integrantes 

da equipe de saúde, realizar prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e 

prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a 

assistência de enfermagem (FONTINELE, 2007). 

 Pode-se perceber que o BLH promove a assistência a recém mamãe até a distribuição 

do leite doado, ou seja, o papel do enfermeiro não está focado somente no processo de 

recebimento, armazenamento e pasteurização desse leite, a assistência é evidenciada em todo 

esse processo, na promoção do cuidado e prevenção de possíveis intercorrências, tais como, 

mastite, fissuras na região mamilar, contudo esses profissionais são essenciais e ativos em 

todo o processo de aleitamento materno (CARVALHO, 2009). 

 

1.1 OBJETO DE PESQUISA 

 

A atuação do dos enfermeiros e suas práticas em Bancos de Leite Humanos no Estado 

do Espírito Santo. 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 Quais as práticas utilizadas pelos enfermeiros nos Bancos de Leite Humano? Qual a 

importância das práticas dos enfermeiros no incentivo ao aleitamento materno? 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 Discutir sobre as práticas dos enfermeiros nos bancos de leite humanos do Estado do 

Espírito Santo. 

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Identificar o discurso das práticas dos enfermeiros nos bancos de leite humanos do 

Estado do Espírito Santo. 
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1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Este trabalho tem como pressuposto identificar o discurso das práticas do enfermeiro 

nos BLH do estado do Espírito Santo, possibilitando novos olhares sobre práticas presentes 

nesses ambientes de atenção à saúde do binômio mãe-bebê, na perspectiva de contribuir com 

a qualificação do serviço de enfermagem e na atuação dos enfermeiros no exercício da 

coordenação das equipes de enfermagem e na atenção ao binômio mãe-filho.  

O trabalho no BLH é caracterizado pelo apoio ao aleitamento materno, e nesse espaço 

transformador o Enfermeiro está inserido por ser um profissional cujo perfil é o de educador, 

de cuidador, daquele que assiste (BRASIL 2008).  

  É importante que o enfermeiro saiba orientar os familiares e incentivar o   

aleitamento materno demonstrando às mães, logo nas   primeiras mamadas, a correção da 

pega e a posição correta para amamentar; eliminar as práticas prejudiciais ao aleitamento 

materno; promover a manutenção da lactação e esclarecer de forma preventiva sobre os 

problemas mamários.  

É consenso que o banco de leite humano estimula as funções psicossociais e constrói 

uma rede de   possibilidades relacionadas à nucleação familiar e social, favorecendo a 

aquisição do leite humano pelas mulheres/nutrizes impossibilitadas de amamentar, 

contribuindo significativamente para a melhor interação   entre elas e suas crianças (ALVES, 

2013). 

  

1.6 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Pretende-se, portanto, que os resultados do estudo contribuam para sensibilização dos 

enfermeiros dos BLH no Estado do Espírito Santo, contribuindo para a melhor avaliação das 

ações no atendimento qualificado e humanizado e da atenção ao binômio – mulher e bebê, no 

transcorrer do puerpério.  

A viabilidade técnica e científica está vinculada ao Programa de Iniciação Científica e 

ao Grupo de Pesquisa Maternidade: Saúde da Mulher e da Criança, da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa (EEAAC) - Universidade Federal Fluminense (UFF), com a inserção 

da temática nos debates de estudos inerentes à saúde materna, com o intuito de demarcar o 

papel do enfermeiro frente à sua prática no Banco de Leite Humano e à formação profissional 

na atenção na saúde da mulher, numa visão crítica do saber-fazer.  
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1   ENFERMAGEM E O CUIDAR 

 

 

 A prática profissional para a formação do enfermeiro para o cuidado teve início em 

1860, na Inglaterra Vitoriana, com Florence Nightingale, onde aconteceu a categorização da 

equipe de enfermagem (Nurses e Lady-Nurses), ocorrendo uma fragmentação das tarefas 

relacionadas ao cuidado, visto que, às ladies cabia o ensino e supervisão, e às nurses as tarefas 

manuais. Vale destacar que para Florence “a disciplina é a essência do treinamento’’ 

(SOUZA, 2006). 

 Dessa forma, a Enfermagem, durante sua evolução como profissão passou por vários 

estágios e momentos em relação ao cuidado da pessoa doente e/ou sadia. A partir daí, 

começou a buscar princípios científicos focados no modelo biomédico, buscando-se 

concretizar a dimensão intelectual do seu trabalho. Neste período também se firmou a figura 

do trabalho em equipe (SANTOS, 2006). 

 A teoria de enfermagem brasileira, a qual denominou Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas, surge em 1970, por meio da sua primeira teórica Wanda Horta. No entanto, 

apesar de serem consideradas importantes no ensino e reproduzidas nos dias atuais, sua 

aplicabilidade na prática não se concretizou, em virtude não ser levado em consideração o 

contexto no qual se dá o exercício profissional, ainda pautado no modelo biomédico 

(SOUZA, 2006).  

 O cuidado sustenta-se, basicamente, em uma relação íntima e é compreendido como a 

essência da enfermagem, ultrapassando aspectos técnicos e biológicos, psicossociais e 

espirituais do indivíduo, envolvendo a provisão de atenção, respeito, ajuda, amor e 

compreensão mútua. Desse modo, é necessário que o meio ambiente físico e social valorizem 

essas ações e entendam o significado do cuidar, para que o cuidado seja efetivado (SOUZA, 

2006). 

 

2.2 OS BANCOS DE LEITE HUMANO NO BRASIL 

 

 O primeiro BLH surgiu na cidade de Viena, Áustria, em meados de 1900, surgindo o 

segundo após dez anos em Boston, nos Estados Unidos da América (VINAGRE, 2001). 
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 No Brasil foi implantado o Instituto Fernandes Figueira (IFF), na cidade do Rio de 

Janeiro, que está em atividade desde de outubro de 1943, que funciona como o Centro de 

Referência Nacional para os Bancos de Leite Humano no país. Na década de 70, as doenças 

do desmame precoce, o aumento da mortalidade infantil e a desnutrição adicionada à baixa 

taxa de aleitamento materno, alavancaram a implantação de outros BLH no país (ibid). 

 No final de 1970 e começo dos anos 80, teve início o movimento a favor da 

amamentação, tendo a participação da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Organização Panamericana da Saúde (OPAS) 

(CARVALHO, 2010). 

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

Saúde (MS), com apoio da OPAS e do UNICEF, foi criado no ano de 1981 o Programa 

Nacional de Incentivo ao Aleitamento materno (PNIAM) que coordena as políticas a favor do 

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

Portaria MS nº 322/88, que aprovava as normas gerais para regular a instalação e o 

funcionamento dos BLH no território brasileiro. 

 Segundo Maia (2005) a partir de 1985, houve uma ampliação dessas ações, e com o 

progresso do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), os bancos 

de leite humano adquiriram uma nova função no cenário da saúde pública brasileira, 

transformando-se em elementos estratégicos para as ações de promoção, proteção e apoio à 

amamentação. Atualmente existe mais de 160 Bancos de Leites Humanos (BLH) espalhados 

por todo o país, sendo um programa do Ministério da Saúde, a Rede Nacional De Banco De 

Leite (REDEBLH) tem hoje reconhecida a sua eficácia nos avanços das saúdes infantil 

(BRASIL, 2008).  

 Em 1998, foi criado pelo Ministério da Saúde, através do Centro de Referência 

Nacional da Fundação Oswaldo Cruz, a Rede Nacional de Bancos de Leite Humano. Tal fato 

significou, por um lado, importante decisão de política pública no campo da saúde e, de outro, 

sedimentou um novo modelo de gestão mais apropriado à realidade que se verificava naquele 

momento. A ideia de trabalho em rede se apresentava como solução apropriada. Esta nova 

lógica operacional também contribuiu para a expansão das atividades da REDEBLH para 

além das fronteiras do território nacional. A redução da mortalidade infantil foi seu objetivo 

estratégico e, portanto, a grande prioridade de sua atuação (MAIA, 2006).  

 Nesse período os BLH, também conhecidos como lactário de Leite Humano, 

funcionavam como grandes leiterias, cuja intenção era apenas obter leite humano mesmo que 

as táticas utilizadas fossem extremamente protestáveis. Para Almeida (1999, p. 96), “Os 
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Bancos de Leite eram de fato as amas de leite do século XX, e a doação, um grande e 

lucrativo negócio. ” As doações do excedente lácteo versavam uma relação comercial, 

conduzidas pelos Bancos de Leite, que assumiam os lucros recebidos provenientes dessas 

transações”. Desse modo, a remuneração era de acordo com o volume produzido, além de 

alguns estímulos como assistência médica e distribuição de fórmulas artificiais de leite eram 

oferecidos para aumentar o interesse das nutrizes a participarem dos programas de doação de 

leite humano elaborados pelos Bancos de Leite (CASTILHO, 2009). 

 

2.2.1 Diretrizes para a implantação e funcionamento do Banco de Leite Humano  

 

 Nos últimos 70 anos, várias leis e portarias foram publicados no país a fim de 

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

trata de uma série de temas como imunização, aleitamento materno, atenção à saúde do 

recém-nascido, nutrição, prevenção de acidentes e violências e muitos outros (BRASIL, 

2011). 

 Os BLH ganharam destaque a partir de 1988 com a Portaria MS nº 322, que regulava 

sua instalação e funcionamento. Paralelo a essa implantação, as questões financeiras sempre 

acompanharam a efetivação de uma política pública. Isso pode ser constatado ao observar a 

Portaria MS nº 1.113/1994, que instituiu o Hospital Amigo da Criança, assegurando o 

pagamento de 10% a mais sobre a assistência ao parto, aos Hospitais Amigos da Criança, 

vinculados ao SUS. 

 Em 1999, referente ao BLH, a Portaria MS nº 50 instituiu, na Secretaria de Políticas de 

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

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

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

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

 Como se pode perceber, há um investimento nas questões de atenção à saúde materno-

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

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

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

Colegiada – RDC nº 171/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 

dispõe sobre o regulamento técnico para o seu funcionamento, e da Portaria GM/MS nº 

2.193/2006, documento que define a estrutura e funcionamento dos BLH. 
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 O Banco de Leite Humano é um serviço repleto de particularidades, organizado de 

acordo com uma série de protocolos complexos e sistematizados com a finalidade de 

assegurar a qualidade do leite fornecido às crianças que dele necessitam. A garantia da 

qualidade do leite é essencial para atingir os objetivos propostos pelo banco de leite de forma 

segura e efetiva (CASTILHO, 2009). 

 Para garantir esta qualidade, algumas diretrizes são exigidas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária e devem ser seguidas criteriosamente, como por exemplo, a seleção das 

doadoras. 

 O manual da Anvisa “Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle 

de Riscos” traz que a triagem das doadoras deve ser executada por um profissional 

capacitado, no primeiro encontro com a nutriz sendo no BLH ou Posto de Coleta preenchendo 

o formulário de cadastro contendo as principais informações da mãe e do bebê (BRASIL, 

2008) 

 A ordenha é indicada para mulheres que estão amamentando e podem se tornar 

doadoras de leite humano. Ajuda a aliviar a tensão da região mamilo-areolar, previne e 

melhora o ingurgitamento mamário, fornece leite para seu próprio filho no caso de separação 

temporária e o leite pode ser doado ao BLH para ser ofertado a outros bebes hospitalizados 

(ibid). 

 As diretrizes e protocolos que fundamentam a implantação, organização, 

funcionamento e avaliação do Banco de Leite Humano na tentativa de suprir as necessidades 

de leite materno de crianças necessitadas, facilitam sua efetivação e contribuem para a 

garantia da qualidade do serviço prestado. Assegurar estas premissas é responsabilidade dos 

gestores e de todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência direta dentro dos 

Bancos de Leite espalhados pelo país (CASTILHO, 2009). 

 

2.3 PRÁTICAS DO ENFERMEIRO NOS BLH 

 

 O trabalho no BLH é caracterizado pelo apoio ao aleitamento materno, e nesse espaço 

transformador o Enfermeiro está inserido por ser um profissional cujo perfil é o de educador, 

de cuidador, daquele que assiste (BRASIL 2008).     

De acordo com as Normas Técnicas de 2004, para o BLH, no item 4, subitem 4.1, lê-

se que:  
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O quadro funcional dos BLH deve dispor de profissionais legalmente habilitados 

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

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

nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos bioquímicos, técnicos em microbiologia e 

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

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

qual deve contar um BLH. (BRASIL, 2004, p. 4) 

 

 

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

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

cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

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

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

de Bancos de Leite Humano/MS). 

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

consonância com a Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/86), o Artigo 11 delega ao 

Enfermeiro o poder de exercer todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe 

privativamente a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição 

de saúde, chefia de serviço e de unidade de saúde; planejamento, organização, coordenação, 

execução e avaliação da assistência de enfermagem; consulta de enfermagem; cuidados 

diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; cuidados de enfermagem de 

maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica capacidade de 

tomar decisões rápidas, atuar como Coordenador, supervisor ou assistencial nos BLH 

(BRASIL, 1986). 

Segundo Silva (2008), o enfermeiro deve ter conhecimento sobre a técnica correta da 

ordenha manual, e garantir que a própria nutriz saiba realizar, pois a ordenha é considerada 

como um processo de controle de qualidade do leite humano ordenhado, se não for bem 

conduzido, comprometerá o produto.  

Sendo, importante que o enfermeiro saiba orientar os familiares e incentivar o   

aleitamento materno demonstrando às mães, logo nas   primeiras mamadas, a correção da 

pega e a posição   correta para amamentar; eliminar as práticas prejudiciais   ao aleitamento 

materno; promover a manutenção da   lactação; ensinar a ordenhar o leite quando houver   

separação entre mãe e filho; orientar quanto ao correto   armazenamento e transporte; induzir 

a lactação; e   esclarecer de forma preventiva e corretiva sobre os   problemas mamários. 

Sendo obrigatoriamente ligado a   um hospital materno e/ou infantil, o banco de leite é   uma 
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instituição sem fins lucrativos, além de ter vedada a   comercialização dos produtos por ele 

distribuídos (ALVES, 2013). 

 É consenso que o banco de leite humano estimula as funções psicossociais e constrói 

uma rede de   possibilidades relacionadas à nucleação familiar e social, favorecendo a 

aquisição do leite humano pelas   mulheres/nutrizes impossibilitadas de amamentar, 

contribuindo significativamente para a melhor interação   entre elas e suas crianças. Nisto, a 

equipe de   enfermagem tem a responsabilidade do repasse das   informações acerca do 

aleitamento materno, manejo   clínico e orientações/técnicas para prevenção de   dificuldades 

iniciais da amamentação (ALVES, 2013). 
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3.  PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

Estudo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, na qual não há pretensão 

de quantificar os dados, mas identificar fenômenos que traduzem essa concepção, em uma 

pesquisa de natureza descritiva. 

Segundo Figueiredo e Souza (2008), em relação à pesquisa descritiva, a sua 

fundamentação pauta-se no seu principal objetivo, qual seja, a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, o conhecimento do saber e praticar dos enfermeiros que 

atuam nos BLH.  

De acordo com Gil (2010), o estudo exploratório visa proporcionar maior 

aproximação com o problema, com vistas a tornar este explícito, tendo como objetivo 

principal, o aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições ocorrendo assim o aumento 

do conhecimento acerca do fenômeno a ser investigado.  

A abordagem qualitativa se dá pela flexibilidade e particularidade em relação ao 

objeto de estudo, que permite maior aprimoramento e detalhamento dos dados, além de uma 

investigação do subjetivo (GIL; LICHT; SANTOS, 2006).  

Sendo assim esta pesquisa assume perspectivas qualitativas, a partir dos discursos de 

atuação dos enfermeiros e análise documental instituído no BLH. 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O cenário do estudo, são 07 (sete) Bancos de Leite Humano (BLH) do Estado do 

Espírito Santo que estão localizados nos municípios descritos abaixo:  

 Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM) – Banco de leite 

humano referência do Estado do Espírito Santo - Vitória; 

 Hospital da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (HPM). Estadual – 

Vitória; 

 Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV). Filantrópico – 

Vitória;  

 Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves 

(HEIMABA) – Vila Velha;  

 Hospital Dório Silva (HDS). Estadual – Serra;  
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 Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) – Banco de Leite 

Humano Edson Rebelo Moreira, Cachoeiro de Itapemirim; 

 Hospital Maternidade São José (Banco de Leite Humano Madre Gertrudes de 

São José), Colatina. 

 

A escolha por sete campos de estudo se deu devido a região metropolitana da Grande 

Vitória abranger os cinco primeiros BLH e poderá ocorrer duplicidade de campo de atuação 

por parte dos sujeitos envolvidos no estudo. Optou-se então, por agregar os outros dois BLH 

que se localizam fora da região metropolitana, abrangendo assim todo Estado do Espírito 

Santo. 

3.3  PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

As participantes da pesquisa são 09 enfermeiras atuantes nos Bancos de Leite 

Humanos do Estado do Espírito Santo.  

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 Os enfermeiros que possuíssem 06 ou mais meses de experiência no Banco de Leite 

Humano e capacitação em aleitamento materno, que estejam na qualidade de coordenação, 

supervisão ou assistência. 

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

No estudo foram excluídas enfermeiras dos referidos bancos de leite humano das 

maternidades públicas e filantrópicas citadas, que se estiveram fora da escala de serviço por 

férias, licença prêmio, licença maternidade, afastamento para tratamento saúde e núpcias. 

 

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 A coleta de dados foi realizada em uma etapa, com aplicação de um roteiro de 

entrevista semiestruturado, com a finalidade de caracterizar o perfil das enfermeiras que 

atuam nos BLH, a fim de reunir informações sobre suas práticas. 
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Os dados coletados serão submetidos à análise de conteúdo com abordagem temática 

de Bardin (2010), visando identificar os saberes e práticas dos enfermeiros na atuação nos 

BLH.
 
 Conforme a autora, durante o processo de análise, o pesquisador entra em maiores 

detalhes em relação aos dados decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas 

às suas indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as 

hipóteses formuladas, a fim de comprová-las ou refutá-las.
 

A análise de conteúdo, conforme Bardin (2010), é um método de busca de informação. 

Objetiva ultrapassar a incerteza e enriquecer a leitura, obtidos quando o pesquisador observa 

as condições de produção do discurso, efetua inferências sobre as mensagens sistematizadas e 

orienta o contexto da produção. 

Segundo a proposta de Bardin (2010, p.120), a organização da análise efetua-se em 

três diferentes polos, constituindo um roteiro específico: pré-análise; exploração do material; 

e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-analise é a primeira fase da organização da análise, cujo objetivo é a 

sistematização de ideias a fim de conduzir o desenvolvimento das operações sucessivas, num 

plano de análise que geralmente possui a escolha de documentos a serem submetidos para a 

formulação de objetivos ou hipóteses, e a formulação de indicadores para a fundamentação da 

interpretação final. A exploração do material é ancorada no rigor metodológico e tem como 

propósito a aplicabilidade da sistematização dos planos e objetivos formulados, consistindo 

essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de 

regras previamente estabelecidas. Quanto ao tratamento dos resultados obtidos e sua 

interpretação, podem resultar de operações estatísticas simples e complexas, de acordo com a 

necessidade de estudo, permitindo estabelecer quadros que condensam os resultados para a 

sua posterior interpretação (BARDIN, 2010).  

A análise ocorrerá num primeiro momento com os participantes da pesquisa e, uma 

segunda análise será documental, principalmente os documentos instituídos no BLH. Sendo 

assim, esta pesquisa assume perspectivas qualitativas, dos discursos dos enfermeiros e análise 

documental instituída, comparar com a literatura, o discurso do enfermeiro e o discurso 

normativo do Banco de Leite. 
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS LEGAIS DA PESQUISA 

 

A projeto foi formalmente encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) do Rio de Janeiro, para 

apreciação e aprovação sob nº 27224214.9.0000.5243, datada de 21 de maio de 2014 

(ANEXO A), como preceitua a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

estabelece as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos. 

Este subprojeto faz parte do projeto guarda-chuva e a participação das enfermeiras foi 

voluntária e dependeu da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A), previsto na Resolução acima citada, cujo texto contém todas as informações 

acerca do estudo, documento que ratifica a ciência de sua participação voluntária na pesquisa. 

Seguindo a orientação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (2012, p. 03), os dados 

foram coletados após a assinatura do Termo, contendo informações detalhadas da pesquisa. 

Esse procedimento utilizado na pesquisa com seres humanos assegura a privacidade 

dos sujeitos, garantindo a proteção da respectiva imagem, cuja utilização das informações não 

deve ocasionar e proporcionar prejuízos à pessoa humana, comunidade, em termos de sua 

autoestima, de prestígio e/ou econômico-financeiro (BRASIL, 2012). 

Da mesma maneira, foi solicitada formalmente a autorização dos responsáveis pelos 

bancos de leite humano envolvidos no estudo para a realização da pesquisa no respectivo 

cenário. Esta autorização viabilizou a entrada nos BLH e o início da coleta de dados, 

favorecendo o cumprimento do cronograma de atividades da pesquisa. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SIMPLIFICADA DOS BANCOS DE LEITE HUMANO DA 

PESQUISA 

 

  Participaram do estudo sete (07) Bancos de Leite Humano, sendo três (03) localizados 

no município de Vitória, um (01) no de Vila Velha, um (01) no de Serra, um (01) no de 

Colatina e um (01) no de Cachoeiro de Itapemirim, com as seguintes características:  

 

 Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM)   

Localizado no município de Vitória, é um hospital geral por gestão federal, funciona 

como unidade auxiliar para ensino, possuindo níveis de atenção ambulatorial de atenção 

básica (gestão municipal) e média e alta complexidade (gestão estadual), e hospitalar de 

média e alta complexidade
 
(BRASIL, 2015), sendo referência hospitalar em atendimento 

terciário a gestação de alto risco recebendo, então, gestantes, parturientes, puérperas e recém-

nascidos de alto risco não somente do município de Vitória, mas também dos demais 

municípios da Região metropolitana ou do Estado do Espírito Santo e até de fora do Estado, 

referenciados pela Rede através dos Centros de Regulação de Leitos. Sua maternidade possui 

20 alojamentos conjuntos e 04 Leitos para recém-nascido patológico. O Banco de Leite 

Humano (BLH/HUCAM) atualmente é a referência do Estado do Espírito Santo; realiza ações 

na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, tendo como principal produto o leite 

humano pasteurizado para ser distribuído aos recém-nascidos prematuros da Unidade 

Neonatal, sendo este referência no Estado. Possui recepção, sala de orientação e coleta, 

pasteurização e armazenamento, espaço MTA (atendimento à mulher trabalhadora que 

amamenta). Em seu quadro, 01 médica responsável clínica, 01 enfermeira Coordenadora 

técnica, 01 enfermeira assistencial e 14 funcionários do nível médio. Também possui 01 

bioquímico que não é de dedicação exclusiva do BLH.  

 

 Hospital da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (HPM)  

Localizado no município Vitória, é um hospital geral por gestão estadual, possuindo 

níveis de atenção ambulatorial de média e alta complexidade, e hospitalar de alta 

complexidade. Não possui maternidade. Possui 06 (seis) leitos complementares de UTI 

Neonatal tipo I e 04 (quatro) do tipo II (BRASIL, 2015). O Banco de Leite Humano tem 

espaço próprio, fica no pavimento térreo do hospital, sendo seu acesso pelo Ambulatório II. O 
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BLH atende a população (atendendo e orientando as mães que procuram seus serviços), 

inclusive levando leite materno para bebês internados em hospitais públicos e particulares. 

Possui 01 oficial médico coordenador do BLH, 02 (duas) enfermeiras oficiais, sendo uma 

coordenadora de enfermagem e a outra enfermeira assistencial, 01 (um) oficial bioquímico 

que presta assistência ao BLH, 05 (cinco) técnicas de enfermagem praças, 02 (dois) auxiliares 

de enfermagem praças e 02 (dois) auxiliares de nível médio que atuam na recuperação da 

vidraçaria do BLH e 01 motorista responsável pela rota, que trabalham de segunda a sexta-

feira de 07h às 18h. O BLH oferece para a comunidade os Cursos para gestantes. Está em 

processo de abertura o espaço denominado “Mãe trabalhadora”, designado para amamentação 

e coleta leite das mulheres que trabalham no hospital.  

 

 Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV)   

 Localizado no município de Vitória, é um hospital geral como Unidade filantrópica e  

Unidade escola superior isolada. Possui níveis de atenção ambulatorial de atenção básica 

(gestão municipal) e média e alta complexidade (gestão estadual), e hospitalar de média e alta 

complexidade, onde é referência hospitalar em atendimento terciário a gestação de alto risco. 

Também, possui 19 (dezenove) Alojamentos conjuntos na maternidade, 06 (seis) Unidades de 

cuidados intermediário neonatal convencional, 06 (seis) Unidades intermediárias Neonatais e 

07 (sete) Leitos UTI neonatal tipo II (BRASIL, 2015). Este hospital, de natureza filantrópica, 

recebe clientes das redes privada e conveniada de plano de saúde e do SUS. O BLH fica 

próximo à maternidade e ao centro ginecológico no 2º andar do hospital. Possui 01 (uma) 

médica coordenadora do BLH, 01 (uma) enfermeira coordenadora de enfermagem, 02 (duas) 

enfermeiras assistenciais, sendo uma diarista (30 horas semanais) e outra plantonista 

(12x36h), além de 02 (duas) técnicas de enfermagem.   

  

   Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves 

(HEIMABA)   

Localizado em Vila Velha, é um hospital estadual, possuindo níveis de atenção 

ambulatorial de atenção básica, média e alta complexidade, e hospitalar de alta complexidade. 

Também, possui 24 (vinte e quatro) Leitos distribuídos em Alojamentos conjuntos na 

maternidade, 13 (treze) UTI neonatal tipo II, 09 (nove) Unidades intermediária neonatal, 09 

(nove) Unidades de cuidados intermediários neonatal convencionais e 06 (seis) Unidades de 

cuidados intermediários Cangurú
39

. O Banco de Leite Humano está inserido dentro do 

complexo maternidade - pronto socorro infantil. Possui 01 (uma) médica coordenadora do 
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BLH, 01 (uma) médica assistencial, 01 (uma) enfermeira coordenadora de enfermagem e 04 

(quatro) técnicas de enfermagem.  

 

 Hospital Dório Silva (HDS)   

Localizado em Serra, é um hospital geral de gestão estadual, atendendo nos níveis de 

atenção ambulatorial de alta complexidade e hospitalar de internação. Possui 24 (vinte e 

quatro) leitos de Alojamento conjunto, 10 (dez) Unidades de cuidados intermediários neonatal 

convencional, 16 (dezesseis) leitos UTI tipo II e 12 (doze) Unidades intermediárias neonatais 

(BRASIL, 2015). Atualmente, o Banco de Leite Humano do hospital funciona distante da 

maternidade, devido à existência de um novo complexo hospitalar, e está em transição de 

espaço físico. O BLH está localizado na parte externa ao lado dos ambulatórios do Hospital 

Dório Silva. Possui sistema “porta aberta”. Possui 01 (uma) médica coordenadora do BLH, 01 

(uma) enfermeira coordenadora de enfermagem e 03 (três) técnicas de enfermagem.  

 

 Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI)  

Localizado no bairro Ferroviário do município de Cachoeiro de Itapemirim, este 

hospital geral é classificado como Unidade filantrópica, com níveis de atenção ambulatorial 

de atenção básica por gestão municipal, média e alta complexidades por gestão estadual, já o 

nível de atenção hospitalar é de média e alta complexidade por gestão estadual. Possui 19  

(Dezenove) leitos de Alojamento e 19 (dezenove) leitos de UTI neonatal tipo II (BRASIL, 

2015). O Banco de Leite Humano Edson Rebelo Moreira tem espaço próprio no 1º andar do 

prédio em frente a Unidade hospitalar. Possui 01 (um) Bioquímico Coordenador do BLH, 01 

(uma) Enfermeira gerente e assistencial do BLH e 02 (duas) técnicas de enfermagem.   

 

 Hospital Maternidade São José (HMJ)  

O hospital está localizado na Ladeira Cristo Rei, no município de Colatina. É uma 

Unidade filantrópica, com níveis de atenção ambulatorial de atenção básica por gestão 

municipal de média e alta complexidade, já o nível de atenção hospitalar é de média e alta 

complexidade por gestão estadual. Possui 15 (quinze) leitos de Alojamento conjunto e 21 

(vinte e um) leitos de UTI neonatal tipo II (BRASIL, 2015)
.
 O Banco de Leite Humano Madre 

Gertrudes de São José fica no térreo do hospital próximo à maternidade. Sua equipe é 

composta de 01 (uma) enfermeira coordenadora de enfermagem e atualmente coordenadora 

do BLH, 02 (duas) técnicas de enfermagem (diaristas) e 01 (um) bioquímico do hospital que 

dá assistência ao BLH.    
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4.2 CARACTERIZAÇÃO SIMPLIFICADA DAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Para esta pesquisa contou-se com a participação de enfermeiras de 07 (sete) dos 

Bancos de Leite Humano do Estado do Espírito Santo que foram entrevistadas utilizando-se 

um roteiro com perguntas semiestruturadas.  

Participaram deste estudo 09 enfermeiras com faixa etária entre 30 e 51 anos, com as 

seguintes atribuições/cargos: 01 coordenadora de BLH e de enfermagem/da maternidade/e 

coordenadora de enfermagem da UTIN (exercendo três funções), 01 como coordenadora de 

BLH e de enfermagem, 01 coordenadora de BLH e enfermeira assistencial da UTIN 

(exercendo duas funções), 02 coordenadoras de enfermagem, 01 enfermeira assistencial do 

BLH e de turno da maternidade e 03 enfermeiras assistenciais.   

A relação ao tempo de graduação em Enfermagem, foi de 01 ano a 26 anos. Em 

experiência no BLH, houve variação de 07 meses a 21 anos.  Dentre as participantes 

pesquisadas, apenas uma tinha pós-graduação stricto sensu, Mestrado em saúde; oito tinham 

pós-graduação lato sensu: Especializações em Aleitamento Materno, Saúde da Família, 

Urgência e Emergência e Auditoria em Saúde. Apenas uma participante declarou ter somente 

a graduação em Enfermagem.  

Para exercerem suas funções no BLH, as enfermeiras se submeteram a cursos de 

capacitação profissional.  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A fim de possibilitar a orientação das análises e a discussão dos dados, retoma-se o 

objeto de estudo da pesquisa: a atuação dos enfermeiros e suas práticas em Bancos de Leite 

Humano no Estado do Espírito Santo.  

De acordo com as entrevistas e a partir dos relatos das enfermeiras participantes, 

obteve-se os resultados a seguir: 
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Categoria 1: Organização das práticas pela rotina do enfermeiro nos espaços do Banco 

de Leite Humano 

 

Segundo o manual do Ministério da Saúde (2008), pode-se perceber que o BLH 

promove a assistência ao recém-nascido e a nutriz até a distribuição do leite doado, ou seja, o 

papel do enfermeiro não está focado somente no processo de recebimento, armazenamento e 

pasteurização desse leite, a assistência é evidenciada em todo esse processo, na promoção do 

cuidado e prevenção de possíveis intercorrências, tais como, mastite, fissuras na região 

mamilar, contudo esses profissionais são essenciais e ativos em todo o processo de 

aleitamento materno. 

A Lei nº. 7.498/86, a qual regulamenta o exercício profissional da enfermagem, 

ressalta que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhes, como 

integrantes da equipe de saúde, realizar prevenção e controle sistemático de infecção 

hospitalar e prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela 

durante a assistência de enfermagem (ALMEIDA, 2008). 

O ser puérpera necessita adaptar-se física e emocionalmente às alterações do período 

pós-parto. Assim, cabe à enfermagem compreender estas adaptações e realizar a avaliação 

com eficiência, para a tomada de decisões baseadas em aspectos técnico-científicos e 

humanísticos, facilitando o enfrentamento e adaptação ao papel materno (CATAFESTA, 

2005). Este tipo de cuidado deve ser prestado pelo enfermeiro, o qual deverá ter a 

sensibilidade para observar as necessidades individuais de cada ser puérpera. 



31 

 

É importante ressaltar que o profissional de saúde deve apoiar e incentivar a lactante a 

por em prática o aleitamento materno, preparando-a psicologicamente, informando-a sobre a 

fisiologia da lactação, seus benefícios, como cuidar das mamas, o posicionamento dela e do 

bebê durante a amamentação, sendo que este preparo deve ser iniciado durante o pré-natal 

(MARQUES, 2010). 

Esta categoria se subdivide em outras duas que a saber:  

 

1. A prática do enfermeiro do BLH focado nas demandas administrativas deste espaço; 

2. O manejo da amamentação com foco na atenção emergencial: o discurso de enfermeiras 

atuantes no BLH. 

 

Subcategoria 1: A prática do enfermeiro do BLH focado nas demandas administrativas deste 

espaço. 

 

 Esta subcategoria é dedicada a discutir os depoimentos das enfermeiras em relação a 

suas rotinas no BLH. Algumas enfermeiras nas suas falas sobre sua rotina relatam sua prática 

em aleitamento materno:  

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

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

sendo necessário ter conhecimento técnico científico e habilidades específicas (SOUZA, 

2013). 

Caminhando, assim, para as falas das participantes, estas remeteram desenvolver um 

excesso de atividades administrativas e gerenciais, além de atender a muitas solicitações 

diárias, justificando a dificuldade para realização de ações importantes, como a assistência 

direta no processo de amamentação. 

 

E3 - Minha rotina hoje, pela quantidade de setor, ela é realmente 

bem..., bem administrativa mesmo tá? [...]nessa questão de prática em 

banco de leite humano, especificamente, não vou te dizer que... eu fico 

pra fazer a prática, tá?!, é mesmo na questão mais administrativa do 

Banco de leite, eu mais supervisiono em alguns casos em que meninas 

tem alguma dificuldade. 

 

E7 - Quando eu chego, esses últimos meses, o que eu tenho feito: 

organizar, organizar a parte burocrática e si. [...]eu tenho organizado 

rotinas. 
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Para as participantes as questões gerenciais e demandas organizacionais exigem muito 

das coordenadoras e, com isso, as práticas de enfermagem ficam submetidas a situações onde 

ocorrem as complicações, ou quando não existe outra profissional com capacidade técnica e 

científica para lidar com demandas do BLH. 

 

E5 - Aqui no Banco de Leite Humano a gente trabalha com quase dois 

setores em um. A gente tem o Banco de Leite Humano e também tem o 

Lactário [...]. Então aqui a gente trabalha tanto na parte gerencial, 

coordenação do setor, do banco de leite. 

 

E8 - Aqui eu sou coordenadora do serviço, teoricamente não estaria 

diretamente ligada à assistência, mas como eu não tenho outra 

enfermeira eu acabo fazendo também, o atendimento clínico. Mas 

oficialmente eu sou gerente, coordenadora de serviço e Responsável 

Técnico do próprio serviço e centro de referência estadual. Então o 

nome atividade diária é mais capacitação de profissionais que 

trabalham no Banco de Leite. 

 

E9 Pois é! Eu ainda faço processamento, [...]mais envolvida na parte 

burocrática e também, faço atendimento aqui na sala [...]. 

 

As entrevistadas revelaram sua prática em aleitamento materno, e a partir das falas das 

enfermeiras podemos observar um excesso de atividades administrativas, dificultando a 

realização de ações assistenciais. Visto que, assistência não é só técnica voltada ao manejo da 

amamentação, mas também a orientação é uma forma de cuidado. É importante a 

implementação de novos programas voltados a essa temática, a fim de promover a fixação da 

orientação exposta verbalmente (GALVÃO, 2010). 

O enfermeiro possui papel fundamental em toda assistência relacionada ao ciclo 

gravídico, por isso, a sua orientação deve ser minuciosa, cada detalhe deve ser explicado para 

essa mulher puérpera, como as vantagens, desvantagens, consequências e benefícios. Pois 

essa assistência contribui como profilaxia, afim de, evitar possíveis danos a mãe e ao bebê. 

Sendo assim, é necessária a capacitação de todos os profissionais para promover com 

qualidade a orientação e aconselhamento sobre os benefícios do Aleitamento Materno 

(BATISTA, 2013).  

 

Subcategoria 2: O manejo da amamentação com foco na atenção emergencial: o discurso de 

enfermeiras atuantes no BLH. 

 

Cabe aos profissionais da equipe de enfermagem a orientação necessária em todos os 

momentos do ciclo puerperal, especialmente no puerpério imediato onde se inicia o contato 
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mãe/bebê podendo atuar mais efetivamente na promoção do aleitamento materno. Outro 

momento importante para a equipe de enfermagem educar as mães é durante as consultas de 

pré-natal, sanando as dúvidas no momento da amamentação (DUARTE, 2013). 

Outro fator que afeta a iniciação e o estabelecimento normais do aleitamento é o modo 

como os profissionais de saúde abordam as mães quando fazem aconselhamento em 

aleitamento materno. Nesta abordagem há necessidade de se desenvolver um conjunto de 

competências comunicacionais.  

O enfermeiro é o profissional que deve ser capaz de identificar e oportunizar 

momentos educativos, facilitando a amamentação, o diagnóstico e o tratamento adequados, 

considerando ser ele capacitado em aleitamento materno, e que poderá atuar junto à 

população, não somente prestando assistência, mas também na promoção e educação 

continuada, de forma efetiva (BATISTA, 2013). 

O enfermeiro exerce papel fundamental na educação e assistência a população, 

inclusive nas consultas de pré-natal e puerpério, transmitindo confiança, esclarecendo as 

dúvidas e proporcionando um ambiente tranquilo. 

 As enfermeiras expressaram a importância do profissional de saúde estar atento as 

possíveis complicações, demonstrando apoio emocional e orientando sobre essa fase de 

grandes transformações (DUARTE, 2013). 

 

E1- [...], a gente tem trabalhado muita questão de ouvir as queixas da 

cliente, pra você conseguir trabalhar e desenvolver em cima das 

queixas dela [...]. 

 

O profissional de saúde ouve e tenta entender como a mãe se sente, procura ajudar a 

mãe a decidir o que é melhor para si, a decidir o que fazer, e a adquirir autoconfiança. 

Procura-se ajudar a mãe a viver o processo de amamentação de modo saudável, tanto a nível 

biológico, como sensorial e psíquico (GALVÃO, 2010). 

Caminhando, assim, para as falas das participantes, estas remeteram que estão muito 

sobrecarregadas com questões administrativas, sendo assim, acabam atuando na assistência 

quando ocorre falta de profissionais com capacidade técnica e científica para lidar com as 

demandas do BLH ou quando ocorre alguma intercorrência durante o atendimento às mães. 

 

E4 a minha rotina é bem pouca, porque eu tô mais assistência pra 

maternidade né?!.. então quando tem uma paciente aqui que vem com 

mastite ou algo assim mais complicado as meninas me chamam e eu 

dou assistência [...] 
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E6 E geralmente eu entro quando tem dificuldades. Quando o técnico 

acha alguma coisa que tem que resolver eles me chamam. E a parte de 

resolver problemas técnicos, de aparelhos, de material. 

 

E8 - [...] atuando nas intercorrências, fissuras, ingurgitamento, 

mastite, desmame e assim vai, e paralelo também com a criança a 

avaliação clínica da criança e depois a avaliação da mamada. 

 

 

 O papel do enfermeiro deve ser evidenciado em todo o processo de aleitamento 

materno, na promoção do cuidado e prevenção de intercorrências, visto que, é essencial ter a 

participação ativa do profissional de saúde em todo o processo de amamentação, e não só 

atuando nos casos de complicações, mas na assistência integral a mulher durante todo o 

processo de aleitamento materno. 

  

CATEGORIA 2: A educação continuada como pressuposto para a atualização nas 

práticas no BLH 

 

No entanto, segundo o Ministério da Saúde, um dos problemas prioritários na área de 

aleitamento materno no Brasil é a falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre o 

manejo da lactação (SILVEIRA, 2010). 

A necessidade de treinamento sistemático e contínuo sobre AM e manejo da lactação 

para equipes de saúde da família foi apontada. Acredita-se que a valorização do AM pelo 

profissional de saúde, constituindo-se as bases do modelo ideal de assistência que considere 

as diversidades dessa prática, adequando as ações à necessidade da nutriz (QUEIROZ, 2011). 

Para investigar o interesse em atualizar-se, foi perguntado sobre cursos ou 

capacitações recentes em AM. A maioria das enfermeiras informou não ter participado de 

cursos de capacitação recente em AM e repassam à clientela somente os conhecimentos 

adquiridos durante a graduação ou especialização. Todas as profissionais referem ter recebido 

na graduação informações teóricas sobre a amamentação vinculada às disciplinas de Saúde da 

Mulher ou Saúde da Criança. 

 

E2 -[...]leio muito na internet..., comecei ler muito sobre o aleitamento. 

Tem cursos que você faz assim, de curto tempo, é muito rápido [...]todo 

dia que você entra, tem curso e é um curso assim, muito rápido, muito 

objetivo e temático. Olha, eu já pesquisei de vários, até da “rede”, mas 

tem outros também.  
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E3 - Livro, congresso, artigos (risos). 

 

As enfermeiras expressaram a importância em estar atualizadas sobre os temas 

referentes ao aleitamento materno e, sobretudo, no comprometimento e habilidades para o 

manejo da amamentação, além de estarem inseridos em um serviço estruturado para realizar 

ações de promoção, apoio e promoção à amamentação. 

 

E8 – [...] no Banco de Leite a gente faz quatro capacitações por ano 

né!?, tanto para os profissionais do Banco como para o Estado. 

Então, a gente capacita anualmente no manejo, no processamento, na 

habilidade de comunicação e no aconselhamento. Todos eles são 

treinados. A gente tem na realidade a maior e a melhor Rede de Bancos 

de Leite no Estado, no Mundo né. Então a Rede tem todo um 

planejamento de capacitação muito grande, então a gente tem esse 

treinamento da Rede a cada dois anos, tem o Congresso Internacional. 

Então, é onde a gente se atualiza e no próprio site do Banco de Leite 

onde tem toda a biblioteca virtual de aleitamento materno com todas 

atualizações sobre o tema. A gente participa também, toda terça- feira 

do mês da Teleconferência, então, toda terça- feira no mês tem uma 

Teleconferência sobre algum tema de aleitamento. 

 

 

Acredita-se que especialização dos profissionais pode contribuir a maior efetividade 

das práticas de incentivo à amamentação. 

 

E5 - Tem formação continuada pela rede de banco de leite mesmo. 

Então constantemente a rede de banco de leite, até mesmo porque o 

ministério também, a rede nacional, exige isso, ela vem capacitando os 

colaboradores e agora para o credenciamento anual, [...]a rede tem 

exigido para o colaborador que é especifico do banco de leite tem que 

ter determinadas capacitações. E também, a própria internet a gente 

consulta alguns sites que sejam confiáveis o próprio da rede do banco 

de leite, o da Fiocruz nacional, então sempre vem com alguns temas 

específicos e isso também fortalece.  

 

 

As entrevistadas revelaram que além da política institucional sobre o incentivo ao AM, 

o treinamento específico é fundamental para a efetividade do trabalho de promoção da 

amamentação. O profissional capacitado deve estender a assistência, promovendo e educando 

sua comunidade de forma permanente e atualizada. Estar consciente da importância da 

amamentação não substitui a ação de informar e apoiar às mães no processo de aleitamento 

materno, incluindo o seu manejo adequado (MARQUES, 2009). 
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E6 - A gente tem instituição continuada no hospital, mas assim, no 

banco de leite é muito difícil, o pessoal não tem preparo no Banco de 

Leite. Então a gente, geralmente, recorre aos Bancos mesmo, ao 

FIOCRUZ, a Rede Brasileira. E quando tem alguma dificuldade que 

a gente não saiba a gente recorre à Rede Brasileira.  

 

 

Educar com o objetivo de transformar o processo de trabalho é investir na melhoria da 

qualidade dos serviços, do cuidado e da saúde de seus usuários. Apesar de não se tratar de 

uma ferramenta ou estratégia per se para a promoção do aleitamento materno, o conhecimento 

científico, o preparo profissional e a educação permanente se mostram como elementos que 

são imprescindíveis para a plenitude tanto da educação em saúde quanto da humanização do 

cuidado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O resultado do estudo aponta para a necessidade de reformulações estruturais e 

conceituais na assistência que refletirão na forma de ver e agir com a mulher e a criança em 

amamentação. Além disso, a assistência puerperal ainda vem sendo negligenciada em alguns 

pontos, pois continua como uma prática limitada da educação em saúde no ambiente 

hospitalar como consequência, possivelmente, do pequeno período de permanência no pós-

parto. Surge a necessidade de refletir sobre as práticas assistenciais no puerpério, como 

também instigar os profissionais de saúde a vivenciarem a prática educativa como estratégia 

de promoção da saúde indispensável a esse importante período da vida da mulher. 

 As iniciativas, programas, pesquisas e normas vêm sendo criadas em prol da 

amamentação, nas últimas décadas, mas ainda é necessário um investimento continuado e o 

envolvimento de profissionais qualificados. Estes últimos devem ser capacitados e 

interessados em praticar a teoria, levando o conhecimento para o seu dia-a-dia, 

comprometendo-se consigo mesmo e com o outro. 

A primeira categoria indica que as mulheres precisam ser preparadas para 

desempenhar o papel de lactante, visto que este tipo de cuidado deve ser prestado pelo 

enfermeiro, o qual deverá ter a sensibilidade para observar as necessidades individuais de 

cada ser puérpera. O papel do enfermeiro não está focado somente no processo de 

recebimento, armazenamento e pasteurização desse leite, a assistência é evidenciada em todo 

esse processo, na promoção do cuidado e prevenção de possíveis intercorrências, tais como, 

mastite, fissuras na região mamilar, contudo esses profissionais são essenciais e ativos em 

todo o processo de aleitamento materno. 

As suas subcategorias possibilitam visualizar a rotina das enfermeiras no BLH e sua 

prática em aleitamento materno. A partir dos depoimentos observa-se que as questões 

administrativas e demandas organizacionais exigem muito das coordenadoras e, com isso, as 

práticas de enfermagem ficam submetidas a situações onde ocorrem as complicações, ou 

quando não existe outra profissional com capacidade técnica e científica para lidar com 

demandas do BLH. 

Na prática, os enfermeiros entrevistados informaram desenvolver um excesso de 

atividades administrativas e gerencias, assim, justificando a dificuldade para realização de 
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ações assistenciais. No entanto, sabe-se que a assistência não é só técnica voltada ao manejo 

da amamentação, mas também a orientação é uma forma de cuidado. É importante a 

implementação de novos programas voltados a essa temática, a fim de promover a fixação da 

orientação exposta verbalmente e habilidades específicas. 

Sendo o enfermeiro um dos profissionais de saúde mais próximos da lactante, este 

precisa estar atento as possíveis complicações, demonstrar apoio emocional e orientar sobre 

essa fase de grandes transformações. 

Desse modo, é necessária a capacitação de todos os profissionais para promover com 

qualidade a orientação e aconselhamento sobre os benefícios do Aleitamento Materno. 

A segunda categoria  aborda a formação continuada e suscita a necessidade de 

consolidar uma política de favorecimento das ações do enfermeiro nos BLH. Para investigar o 

interesse em atualizar-se, foi perguntado sobre cursos ou capacitações recentes em AM. A 

maioria das enfermeiras informou não ter participado de cursos de capacitação recente em 

AM e repassam à clientela somente os conhecimentos adquiridos durante a graduação ou 

especialização. Todas as profissionais referem ter recebido na graduação informações teóricas 

sobre a amamentação vinculada às disciplinas de Saúde da Mulher ou Saúde da Criança. 

Além da política institucional sobre o incentivo ao AM, o treinamento específico é 

fundamental para a efetividade do trabalho de promoção da amamentação. O profissional 

capacitado deve estender a assistência, promovendo e educando sua comunidade de forma 

permanente e atualizada. Acredita-se que especialização dos profissionais pode contribuir a 

maior efetividade das práticas de incentivo à amamentação. 

O enfermeiro é o profissional que deve ser capaz de identificar e oportunizar 

momentos educativos, facilitando a amamentação, o diagnóstico e o tratamento adequados, 

considerando ser ele capacitado em aleitamento materno, e que poderá atuar junto à 

população, não somente prestando assistência, mas também na promoção e educação 

continuada de forma efetiva. 
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APÊNDICE A– ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 COM ENFERMEIROS DO BLH 

 

                                                                                                                     

   

 

I. Identificação do entrevistado 

 

Nome: _______________________________________Idade:__________ sexo: M (  )   F (  ) 

Naturalidade:______________________________________________________ 

Tempo de formação: _______________________________________________ 

Função:___________________________________________________________ 

Especialidade: _____________________________________________________ 

II. Identificação do formulário 

                                   

1. Hospital (HUCAM, HPM, HSCMV, HDS, HMSJ, HECI, HEIMABA)                                            

|___|___|___|___|___|___|___|                                                        

2. Data da entrevista 

|___|___|/|___|___|/|___|___| 

3. Entrevistador_____________________     

|___|___| 

4. Revisado por  ___________________________      

|___|___|                                                                                  

5. Data   |__|__|/|__|__|/|__|__| 

6. Data da digitação  

|___|___|/|___|___|/|___|___| 

7. Digitador _________________________  

|___|___|                                                

III. Dados sobre o BLH/pessoal 

8. Há quanto tempo este BLH existe? 

9. Há quanto tempo você trabalha neste BLH?                         |___|___| anos e/ou  |___|___| 

meses 

10. O BLH possui normas sobre aleitamento materno?          0. Não                     1. 

Sim 

|___| 

11. Você recebeu treinamento sobre aleitamento materno? Qual/Quais?                                                                             

0. Não (vá  à questão 14)                1. Sim, IHAC (   )   IUBAAM (   ) 

Aconselhamento (   )           2. Outro ___________________________________ 

|___| 

12. Qual foi o total de horas teóricas desse treinamento? |___|__

_| 

13. Qual foi o total de horas práticas desse treinamento? |___|__

_| 

14. Fale sobre sua rotina de trabalho no BLH.  
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15. O que você entende como manejo clínico da amamentação?  

16. Você recebeu treinamento na sua formação inicial para aplicação da SAE?          

0. Não(vá  à questão19)                                    1. Sim 

 

|___| 

17. Qual foi o total de horas teóricas recebidas? |___| 

18. Qual foi o total de aulas práticas (em horas)?  

 

19. Você acha que o Enfermeiro deve utilizar o processo de enfermagem? Por que? 

 

 

20. O que você entende por SAE?  

21. O que você entende por Processo de Enfermagem?  

22. No seu cotidiano: 

- Como você realiza a coleta de dados (histórico) nos seus atendimentos? 

- Como você elabora os diagnósticos de enfermagem no BLH? 

- Como realiza o planejamento de enfermagem no BLH? 

- Como realiza a implementação de enfermagem no BLH? 

- Como realiza a avaliação de enfermagem no BLH? 

 

 

23. Você utiliza no seu dia a dia os procedimentos operacionais padrão? 

(   ) sim por que?                                      (   ) não, por que? 

|___| 

24. Você se sente motivada(o) a utilizá-lo?  (   ) sim por que?   (   ) não, por que? |___| 

25. Como a equipe de enfermagem atua em situações de assistência que não constam 

nos POP? 

 

26. Existe formação continuada na instituição? De que tipo?   

27.Como você se mantém atualizada(o)  nas práticas do BLH?  

 

Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  N  E  X  O  S 

 

 



46 

 

ANEXO A – CARTA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA – CEP 
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