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RESUMO 
 

Abissulo, Carla Moema Fontoura. Tecnologia educacional utilizada para orientação da 

puérpera sobre aleitamento materno: simuladores realísticos de baixa fidelidade. 2016. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial). Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense. 

 

Observa-se na prática clínica que puérperas deixam de amamentar seus filhos em função 

de dificuldades biológicas e/ou culturais confirmadas na literatura, entre elas as mais 

citadas são: "pega" adequada, posição adequada, fissuras mamilares, anatomia dos 

mamilos, ingurgitamento mamário, cultura do “leite fraco” /pouco leite e cólica associada à 

amamentação. A assistência ao puerpério imediato inclui ações educativas para a 

promoção de aleitamento materno, assegurando que a clientela se aproprie de 

conhecimentos necessários ao controle de sua saúde. A observação de dificuldades 

relacionadas à amamentação originou a necessidade de melhorar o manejo do aleitamento 

materno por meio de práticas de educação em saúde. Nesta perspectiva o objetivo deste 

estudo foi validar simuladores realísticos de baixa fidelidade enquanto tecnologias 

educacionais inovadoras utilizadas na orientação de puérperas sobre aleitamento materno, 

confeccionados artesanalmente pela pesquisadora, sendo eles um avental com mamas, um 

bebê-fantoche “Nina”, uma boneca- bebê “Paulinha”, um útero e uma placenta com a 

hipótese de que a tecnologia educacional do tipo simulador realístico de baixa fidelidade 

facilitaria a compreensão para o aprendizado de puérperas, em alojamento conjunto, acerca 

do manejo do aleitamento materno. A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira 

trata de pesquisa aplicada e a segunda, de uma pesquisa quase-experimental junto às 

puérperas. O estudo teve abordagem quanti-qualitativa, desenvolvido em uma Maternidade 

Pública da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. Os achados do 

levantamento bibliográfico mostraram que tecnologias educacionais são utilizadas com 

êxito como facilitadoras do processo de educação acerca do aleitamento materno. O 

resultado deste estudo foi a validação dos simuladores realísticos de baixa fidelidade 

produzidos pela autora, de forma a contribuir para que puérperas assimilem melhor os 

conhecimentos transmitidos pela equipe de enfermagem, levando a uma prática de cuidado 

diferenciada e humanizada. Para validação da tecnologia educacional utilizou-se uma 

amostra de 24 puérperas selecionadas no alojamento conjunto e distribuídas em dois 

grupos de 12 puérperas: grupo controle e grupo experimento. O grupo controle recebeu 

orientações acerca do aleitamento materno apenas por meio de palestra prática habitual 

realizada na Maternidade, sobre tipos de mamilos, “pega” e posição adequadas, ordenha 

manual e amamentação precoce relacionada a prevenção de hemorragias pós-parto. O 

grupo experimento recebeu orientações acerca do aleitamento materno, sobre os mesmos 

temas, com o uso dos simuladores realísticos de baixa fidelidade. A utilização da 

tecnologia educacional do tipo simuladores realísticos de baixa fidelidade possibilitou 

melhor manejo clínico da amamentação, aumentou o conhecimento e a compreensão das 

puérperas sobre do aleitamento materno reduzindo os obstáculos para o sucesso da 

amamentação. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro/Universidade Federal Fluminense sob o 

CAAE 37717214.3.0000.5243, parecer consubstanciado número 925.251, cujo orçamento 

estimado, no período de dois anos, foi de R$14.275,00.  

Descritores: Aleitamento materno; Educação em saúde; Tecnologia; Estudos de validação; 

Período pós-parto 



 

 

ABSTRACT 

 

 
Abissulo, Carla Moema Fontoura. Educational technology used for guidance on 

breastfeeding postpartum women: realistic low-fidelity simulators. 2016. Dissertation 

(Professional Master's in Nursing Care). Aurora nursing school of Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense. 

 

It is observed in the clinical practice that puerperal women stop breastfeeding their 

children in function of biological difficulties and/or cultural confirmed in literature, among 

them the most cited are: "handle" appropriate, adequate position, cracked nipple, anatomy 

of nipples, breast engorgement, culture of "weak milk" /little milk and colic associated 

with breastfeeding. The assistance to the immediate puerperium includes educational 

actions for the promotion of breastfeeding, ensuring that the clientele to take ownership of 

knowledge necessary to control of their health. The observation of difficulties related to 

breastfeeding originated the need to improve the management of breastfeeding by means of 

the health education practices. In this perspective the objective of this study was to validate 

the simulators in realistic low fidelity while innovative educational technologies used in 

the orientation of puerperae about breastfeeding, handcraftedly made by the researcher, 

they being a bulkhead with the breasts, a baby-puppet "Nina", a doll- baby "Paula", a 

uterus and a placenta with the hypothesis that the educational technology simulator type 

realistic low fidelity would facilitate understanding for the learning of puerperal women, in 

housing assembly, about the management of breastfeeding. The research was divided into 

two stages: the first comes to applied research and the second, a quasi-experimental 

research along the puerperae. The study had a quanti-qualitative approach, developed in a 

Public Maternity Hospital in the Metropolitan Region II of the State of Rio de Janeiro. The 

findings of the bibliographic survey showed that educational technologies are used 

successfully as facilitators of the process of education about breastfeeding. The result of 

this study was the validation of simulators in realistic low fidelity produced by the author, 

in order to contribute to that puerperal women better assimilate the knowledge transmitted 

by the nursing team, leading to a practice of differentiated and humanized care. The control 

group received guidelines about breastfeeding only through lecture habitual practice held 

in the Maternity, about types of nipples, "handle" and appropriate position, manual milking 

and breastfeeding early diagnosis related to the prevention of post-partum hemorrhage. The 

experiment group received guidelines about breastfeeding, on the same topics, with the use 

of simulators in realistic low fidelity. The use of educational technology type in realistic 

low fidelity simulators allowed better clinical management of breastfeeding, increased 

knowledge and understanding of the puerperae about breastfeeding by reducing the 

obstacles to the success of breastfeeding. The research was approved by the Research 

Ethics Committee at the Faculty of Medicine of the Hospital Universitário Antônio Pedro - 

Universidade Federal Fluminense under the CAAE 37717214.3.0000.5243, detailed 

opinion number 925.251, whose estimated budget, in the period of two years, was 

R$14.275,00. 

 

Descriptors: Breast feeding; Health education; Technology; Validation studies; Postpartum 

period. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

A presente pesquisa teve como objeto de estudo as dificuldades das puérperas em 

relação ao aleitamento materno.  

O estudo desta temática foi fruto de minha vivência profissional em Obstetrícia 

desde 1985, com experiência na assistência, na função de supervisora, de coordenadora, de 

gerente de enfermagem, em Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e em Prevenção 

de Acidentes com Materiais Perfuro cortantes. Durante toda a vida profissional, no contato 

direto ou indireto com gestantes e puérperas, percebi as dificuldades que elas têm em 

relação às questões que permeiam a maternidade, em especial, o aleitamento materno.  

Em 2012, como aluna do curso de especialização de Controle de Infecção em 

Assistência à Saúde (CIAS), da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), interessei-me pelas questões relacionadas à 

segurança dos pacientes no ambiente hospitalar e, o aleitamento materno está diretamente 

ligado à segurança do bebê, podendo prevenir doenças infecciosas, especialmente as 

diarreias no lactente1. 

A implantação do sistema de alojamento conjunto foi determinada pela Portaria nº 

1.016 de 26 de agosto de 1993 do Ministério da Saúde (MS)1 trazendo grandes mudanças 

na assistência de enfermagem à puérpera e ao seu filho. Nesta portaria, o alojamento 

conjunto é definido como um sistema hospitalar no qual o Recém-nato (Rn) sadio, logo 

após o nascimento, permanece com a mãe, 24 horas por dia, num mesmo ambiente, até a 

alta hospitalar. Esse sistema possibilitou a promoção de cuidados assistenciais e 

orientações à puérpera sobre diversas temáticas relativas à “maternagem”. 

Durante o período de permanência da puérpera no alojamento conjunto, o vínculo 

mãe-filho fica fortalecido pelo contato constante de ambos e pela presença do 

acompanhante, considerado um passo importante para o sucesso da amamentação. Tal 

sistema permitiu à equipe de enfermagem promover orientação à puérpera com 

demonstrações práticas dos cuidados com os Rn, bem como incentivar o aleitamento 
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materno, o qual é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o 

recebimento do leite materno pela criança direto da mama ou ordenhado, independente de 

receber ou não outros tipos de alimento2. Além dessa definição, a OMS traz, atualmente, 

definições de outras formas de aleitamento materno3. 

- Aleitamento materno exclusivo: é quando a criança recebe somente o leite 

materno, podendo ser direto da mama, ordenhado ou de outra fonte sem a inclusão de 

outros líquidos ou sólidos, excluindo-se vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos 

minerais e medicamentos. 

- Aleitamento materno predominante: é quando a criança recebe leite materno e 

água, água adocicada, chás, infusões, sucos de frutas e fluidos rituais (poções, líquidos ou 

misturas de ritos místicos ou religiosos).  

  - Aleitamento materno complementado: é quando a criança recebe leite materno 

alimentos sólidos ou semissólidos a fim de complementá-lo, sem a sua substituição. 

 - Aleitamento materno misto ou parcial: é quando a criança recebe leite materno e 

outros tipos de leite. 

 A OMS amplia o conceito de amamentar, que vai além do ato de levar a criança ao 

peito para nutri-la e tornando um processo que promove a interação da mãe e do filho, 

repercutindo no estado nutricional, imunológico, fisiológico e emocional da criança, assim 

como na saúde física e mental da mulher.  

Contudo, nas várias formas de aleitamento materno o manejo da amamentação é o 

mesmo. As questões físicas e emocionais, sua singularidade, bem como as necessidades 

individuais e, principalmente, a vontade de amamentar da mulher, devem ser respeitadas 

durante a abordagem do profissional. Devem ser oferecidos suportes físico, emocional e 

educacional para que o processo de aleitamento materno tenha êxito. O enfermeiro tem 

relevante papel como educador em saúde. Fundamentado em conhecimento científico, suas 

ações estabelece: relação de ajuda e troca de experiências e vivências, valorizando o saber 

de cada puérpera para superar suas dificuldades4.  
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1.2 Justificativa, relevância e contribuições do estudo 

 

Justificou-se tal proposta de pesquisa pela necessidade de oferecer às puérperas 

conhecimento acerca do aleitamento materno e do cuidado de si mesma ampliando as 

possibilidades de amamentar de maneira adequada seu filho. Com o propósito de facilitar a 

aprendizagem propôs-se tecnologia educacional diferenciada. Assim sendo, foi 

desenvolvido o estudo “Tecnologia educacional utilizada para orientação do aleitamento 

materno: simuladores realísticos de baixa fidelidade”, tendo como produto quatro 

simuladores realísticos confeccionados artesanalmente. 

Torna-se relevante que as puérperas compreendam o processo da amamentação 

para evitar morbimortalidade infantil. Então, por meio dos sentidos, especialmente a 

visualização e o contato com o material educativo desencadeia-se a facilitação desse 

entendimento. Por esse motivo, a pesquisa trouxe uma produção inovadora, permitindo um 

aprendizado mais atrativo e de fácil compreensão.  

O enfermeiro deve modificar sua prática assistencial cotidiana, não somente 

consumindo novas tecnologias, mas produzindo inovações tecnológicas com possibilidade 

de patenteamento, a fim de melhorar a qualidade do serviço prestado5. Desta forma, a 

pesquisa contribuiu para a assistência, ensino e pesquisa em enfermagem.  

 Para a assistência propiciou a capacitação da equipe multiprofissional para o 

manejo dos simuladores realísticos de baixa fidelidade levando a uma prática de cuidado 

diferenciada e humanizada. 

Para o ensino promoveu a inserção de tecnologia educacional inovadora na 

instituição cenário para o desenvolvimento de atividades práticas dos alunos de graduação. 

Para a pesquisa culminou com a produção de conhecimento em gerência do cuidado 

de enfermagem e enfermagem materno-infantil com potencial para o desenvolvimento de 

pesquisas subsequentes.  

 

1.3 Hipótese e Objetivos  

 

Pressupõe-se que o uso de tecnologias educacionais do tipo simuladores realísticos 

favorece a compreensão de conteúdos abstratos. Neste sentido, a hipótese da pesquisa foi 

de que a tecnologia educacional do tipo simuladores realísticos de baixa fidelidade, criados 
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e utilizados pela autora no cenário da maternidade, facilitou o aprendizado sobre o manejo 

do aleitamento materno para determinado grupo de puérperas em alojamento conjunto. 

Desta forma, foram traçados os seguintes objetivos: 

- Objetivo Geral: Validar os simuladores realísticos de baixa fidelidade, criados e 

utilizados pela autora, enquanto tecnologias educacionais inovadoras utilizadas na 

orientação de puérperas sobre o aleitamento materno.  

- Objetivos Específicos: 

1. Identificar na literatura evidências científicas sobre as dificuldades das puérperas em 

relação ao aleitamento materno.  

2. Desenvolver tecnologia educacional do tipo simuladores realísticos de baixa fidelidade 

para orientação acerca do aleitamento materno.  

3. Avaliar a utilização de simuladores realísticos de baixa fidelidade para orientação do 

aleitamento materno, validando sua pertinência na diminuição das dificuldades 

apresentadas pelas puérperas, participantes da pesquisa.  

 No desejo de patentear os simuladores criados, a fim de cumprir as exigências do 

Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial, algumas etapas do 

desenvolvimento dos produtos não foram descritas detalhadamente nesta dissertação. Esta 

encontra-se inserida na linha de pesquisa “Contexto do cuidar em saúde” do Programa de 

Pós-Graduação Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial e na linha “Educação e 

Cidadania” do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência na Enfermagem 

(NECIGEN). 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

CAPÍTULO II 

O ALEITAMENTO MATERNO NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 A contextualização dos aspectos históricos suscitou a construção deste capítulo, no 

qual se ressaltou os fatos sociais, políticos e biológicos mais relevantes referentes ao 

aleitamento materno, com base na sequência cronológica dos acontecimentos, assim como 

das políticas públicas elaboradas para incentivar e apoiar o aleitamento materno.  

 

2.1 A contextualização histórica do aleitamento materno 

No cenário mundial vários fatores contribuíram para a redução da prática do 

aleitamento materno. Dados históricos revelam que por volta de 1784 as mulheres que 

tinham melhores condições financeiras recusavam a prática da amamentação e foi atribuída 

ao médico inglês Underwood a primeira recomendação de substituição do leite humano por 

leite de vaca para atender às necessidades destas mulheres6.  

Em 1856 foi descoberta a fórmula do leite condensado sendo amplamente utilizada 

devido à possibilidade de armazenamento, porém, somente em 1885 se iniciou sua 

produção e comercialização em larga escala. Com a inserção e o crescimento do trabalho 

feminino nas indústrias, fábricas e comércio, retirando a mulher do lar, o leite 

comercializado passou a primar na alimentação infantil e, no final do século XIX/início do 

século XX houve uma intensa campanha social pelo uso de mamadeira e promoção de 

substitutos do leite materno5. Outro fator que contribuiu para a redução do aleitamento 

materno foi o chamado “baby boom” quando no final da Segunda Guerra Mundial, com o 

retorno dos soldados às suas casas, nasceram 4,3 milhões de crianças e as vendas de 

substitutos do leite materno cresceram consideravelmente6.  

No cenário nacional, no período de 1937 à 1945, durante o “Estado Novo” do 

governo Getúlio Vargas, foi instituído o primeiro programa estatal do Brasil para proteção 

à maternidade, à infância e à adolescência. O Departamento Nacional de Saúde (DNS) do 

Ministério da Educação e Saúde (MES) era responsável pelo desenvolvimento das 

atividades do programa. Em 1940, as responsabilidades dessas atividades foram delegadas 

ao Departamento Nacional da Criança (DNCr) com foco nos programas alimentar, 

educativo, de formação de pessoal e de imunização7.  
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Em 1953, após o desmembramento do MES, foi instituído o Ministério da Saúde 

que passou a desenvolver as ações do programa, que até então eram de responsabilidade do 

DNCr7.  

A Coordenação de Proteção Materno-infantil foi criada em 1970, um ano após a 

extinção do DNCr, e assumiu as atividades de proteção à maternidade, à infância e à 

adolescência. Entretanto, o incentivo ao aleitamento materno ainda não fazia parte desses 

programas7.  

Tal temática apresentava tímida discussão no cenário mundial. Mas, em 1973, no I 

Encontro Pan-Americano de Assistência Materno Infantil, o Brasil apresentou altos índices 

de morte infantil, registrando como causa principal o desmame precoce devido à falta de 

incentivo pelos pediatras, que prescreviam substitutos do leite materno aos lactentes, 

somado às propagandas não éticas de substitutos do leite materno, movimento político 

social que incentivava a venda por meio de slogan e concursos de bebês robustos 

associados ao consumo de leite industrializado e distribuição de leite em pó gratuita pelo 

governo federal6.  O impacto social fazia com que as mulheres desconfiassem de suas 

possibilidades de amamentar os filhos, pois seus leites “eram fracos”, além dos fatores que 

impediam, à época o armazenamento do leite humano em domicílio. 

Daí a prática do desmame precoce que é definido como a introdução de qualquer 

tipo de alimento na dieta do lactente que estava recebendo aleitamento materno exclusivo, 

antes do sexto mês de vida8. 

A desinformação da população acerca dos benefícios do leite materno e a 

organização dos serviços de saúde também influenciaram o processo de desmame precoce 

do recém-nato, com práticas obstétricas e pediátricas inadequadas, despreparo dos 

profissionais de saúde para orientar a mulher que amamenta e ausência de alojamento 

conjunto nas maternidades9. 

Em março de 1974 foi publicado pela primeira vez “The Baby Killer” (“O Matador 

de Bebês”) relatório que discute a desnutrição infantil e promoção da alimentação artificial 

e denuncia a morte de bebês do Terceiro Mundo porque estão sendo alimentados no estilo 

ocidental, com substitutos do leite materno em mamadeiras10.  

No final da década de 70, inicia-se o movimento de retomada às práticas de 

Aleitamento Materno. O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAM) elaborou 

um documento sobre alimentação e nutrição na primeira infância, o qual foi apresentado na 



26 

 

reunião conjunta da OMS / Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF), em 1979 

na cidade de Genebra. O documento abordava aspectos do aleitamento materno no Brasil e 

identificava os fatores predisponentes ao desmame precoce10.  

Em 1980, foi feito um levantamento da situação do aleitamento materno no Brasil e 

em 1981, foi lançado o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM) 

com o objetivo de intervir nas causas identificadas como obstáculo ao aleitamento 

materno. A desinformação da população e dos profissionais de saúde, o trabalho 

assalariado da mulher e, sobretudo, a propaganda indiscriminada dos produtos para 

lactentes foram detectados como obstáculos à amamentação. Como intervenção foram 

criadas campanhas de comunicação de massa, realização de treinamentos, abordagem do 

tema em Congressos e Seminários, proposta de adequação do Código Internacional de 

Comercialização de Substitutos do Leite Materno10. 

Em 1989, a OMS e UNICEF, lançaram uma declaração conjunta sobre o papel dos 

serviços de saúde e maternidades, na qual são estabelecidos os dez passos para o sucesso 

do aleitamento materno11 e idealizaram em 1990 a Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC) com o objetivo de sensibilizar os profissionais das instituições de saúde para 

mudar condutas e rotinas que elevam os índices de desmame precoce10.  

Em 01 de agosto de 1990, durante uma reunião da OMS e UNICEF, foi aprovada a 

Declaração de Innocenti, a fim de fortalecer a promoção da amamentação12 e o Brasil foi 

um dos doze países escolhidos para começar a implantação da IHAC. 

A World Alliance for Breastfeedig Action (WABA), traduzida para o português 

como Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno, uma organização não 

governamental com sede na Malásia, em seu primeiro encontro, em 1991 na cidade de 

Nova York, propôs uma mobilização mundial pela amamentação. Foi sugerido um dia 

internacional da amamentação para comemorar a Declaração de Innocenti. Neste mesmo 

ano, foi realizado no Rio de Janeiro o I Encontro Nacional de Bancos de Leite Humano no 

qual se discutiu a construção do projeto da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano 

(Rede BLH-BR). O movimento de criação de Bancos de Leite Humano teve início em 

1943 com o primeiro banco de leite humano cujo objetivo era apenas de coletar e distribuir 

o leite materno, remunerando-se a nutriz de acordo com o volume doado. A partir de 1985 

os Bancos de Leite Humano passaram a assumir o papel de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno10. 



27 

 

Em 1992 foi criada a Semana Mundial da Amamentação (SMAM), por julgar-se 

que uma semana seria mais eficaz para o alcance da promoção à amamentação do que 

apenas um dia. Desde então, a data é comemorada por mais de 150 países, inclusive o 

Brasil. Compete a WABA escolher e divulgar anualmente um tema a ser desenvolvido 

pelos diversos países, com foco em um dos aspectos da amamentação12. 

A Portaria nº 1.016/1993, MS, considerando a necessidade de incentivar o 

aleitamento materno, favorecendo a relação mãe/filho e o desenvolvimento da educação 

em saúde, resolve aprovar as normas básicas para a implantação do sistema de alojamento 

conjunto1. 

Em 1998 o Programa de Aleitamento Materno passou a ser o responsável pelas 

ações direcionadas ao aleitamento materno, sendo inserido na área da Saúde da Criança do 

Ministério da Saúde10. 

A partir de 1999, no Brasil, a SMAM passa a ser realizada anualmente em todo o 

país12. 

Em 2001 a OMS reconheceu a Rede BLH-BR como a ação que mais contribuiu 

para a redução nos índices de mortalidade infantil no mundo e propôs transferir a 

tecnologia brasileira aos demais países latino-americanos10.  

O MS, em agosto de 2008 lançou, na abertura da SMAM, a Rede Amamenta Brasil 

com o propósito de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção 

básica. A Rede Amamenta Brasil, é uma estratégia do governo que foi instituída no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), para que, por meio do aumento dos índices de 

aleitamento materno, se reduza a mortalidade materna e infantil13. Para tal, a estratégia 

pretende fortalecer as práticas do aleitamento materno nas Unidades Básicas de Saúde, 

tendo como esteio a proposta da educação permanente em saúde e seus pressupostos na 

educação critico-reflexiva, considerando as especificidades locais e regionais, 

problematizando a realidade e valorizando os saberes e o conhecimento científico da 

equipe interdisciplinar7,14.  

Em 24 de junho de 2011, o MS, através da Portaria nº 1.459, institui, no âmbito do 

SUS, a Rede Cegonha, que como estratégia do MS está fundamentada nos princípios da 

humanização e assistência onde mulheres, recém-nascidos e crianças, têm direito a 

acolhimento e atendimento de qualidade e resolutividade nas Unidades de Saúde15. A Rede 

Cegonha organiza-se a partir de quatro Componentes: Pré-Natal, Parto e Nascimento, 
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Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança e Sistema Logístico: Transporte Sanitário 

e Regulação. Cada componente tem como objetivo desenvolver diversas ações de atenção 

à saúde. O terceiro componente “puerpério e atenção integral à saúde da criança”, tem 

como uma de suas ações a promoção do aleitamento materno15. 

Em 5 de setembro de 2013, através da portaria nº 1.920, o MS instituiu a Estratégia 

Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável 

SUS –Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil16, com o objetivo de qualificar as ações de 

promoção do aleitamento materno e de aprimorar as competências e habilidades dos 

profissionais de saúde para a promoção do mesmo, a fim de contribuir para a redução de 

práticas desestimuladoras da amamentação. 

Nos últimos 35 anos, o país tem desenvolvido ações, almejando recuperar a prática 

do aleitamento materno, e é neste contexto que foram desenvolvidos simuladores 

realísticos de baixa fidelidade, que serão utilizados como facilitadores na compreensão 

desse processo junto às mulheres em puerpério. 

 

2.2 Das políticas públicas relacionadas ao tema 

  

O incentivo ao aleitamento materno recebeu o apoio de políticas públicas criadas 

pelo MS, com o propósito de combater a mortalidade materno-infantil através da 

amamentação. Nesta perspectiva, conhecer as políticas públicas nas quais o estudo está 

relacionado é de suma importância para a compreensão do desenvolvimento das ações de 

promoção ao aleitamento materno. 

 

2.2.1 Política Nacional de Assistência Integral a Saúde da Mulher (PNAISM) 

 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, criada em 2004 pelo 

MS, tem como um de seus objetivos promover a assistência obstétrica e neonatal 

qualificada e humanizada17. 

Tal política culminou na construção do Pacto Nacional pela Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal e o aleitamento materno está intimamente ligado à 

redução dos índices de morbimortalidade materno-infantil. A assistência ao puerpério 

imediato inclui ações educativas para a promoção do aleitamento materno, assegurando 
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que a clientela se aproprie de conhecimentos necessários ao controle de sua saúde, por 

meio de práticas educativas, que é a proposta deste estudo.  

A educação em saúde se constitui ferramenta essencial para ampliar o 

conhecimento de puérperas sobre aleitamento materno e é fundamental o papel do 

enfermeiro no processo de amamentação18.  

Além da relevante contribuição do enfermeiro para as ações educativas 

relacionadas à promoção do aleitamento materno no alojamento conjunto, ressalta-se a 

necessidade da participação da equipe multiprofissional neste processo beneficiando o 

binômio mãe-filho com uma assistência integral e humanizada, colaborando para o sucesso 

da amamentação18. 

 

2.2.2 Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal (PNAON) 

 

A Portaria 1.067/GM de 4 de julho de 2004, instituiu a Política Nacional de 

Atenção Obstétrica e Neonatal no âmbito do SUS. No que diz respeito à Atenção no 

Puerpério inclui ações em relação à puérpera como acolhimento e escuta qualificada, além 

dos cuidados com as mamas e orientação sobre aleitamento materno19. 

A observação e a avaliação da mamada para garantir a “pega” e posição adequadas 

são ressaltadas como ações imprescindíveis ao sucesso da amamentação, uma vez que o 

posicionamento errado do bebê dificulta a sucção diminuindo a quantidade de leite 

ingerido e é uma das principais causas de lesões mamilares19. Nesse sentido, faz-se 

necessária a intervenção de profissional treinado para orientação da puérpera sobre 

aleitamento materno. 

 

2.2.3 Política Nacional de Humanização (PNH) 

 

Criada pelo MS em 2003, a Política Nacional de Humanização20 também conhecida 

como HumanizaSUS, estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários, 

produzindo mudanças nos modos de gerir e de cuidar. Humanizar é incluir trabalhadores e 

usuários nos processos de gestão e do cuidado: incluir trabalhadores com o propósito de 

estimular a produção de novos modos de cuidar e reorganizar o processo de trabalho, e 
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incluir usuários nos processos de cuidado promovendo a corresponsabilidade no cuidado 

de si mesmo.  

Uma das diretrizes da PNH é o acolhimento, entendido como o reconhecimento do 

que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. Para garantir o acesso dos 

usuários a uma tecnologia adequada, faz-se necessária uma escuta qualificada por parte dos 

profissionais para ampliar a efetividade das práticas de saúde21.  A prática educacional 

busca a realização de ações desvinculadas do conhecimento exclusivamente científico e 

dominante. Pretende-se que através da escuta se possibilite a valorização dos saberes, 

promovendo a interface entre o saber científico e o saber popular sobre aleitamento 

materno21. 

 

2.2.4 Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) 

 

O Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação do MS, foi instituído pela Portaria 

nº 1.418/GM de 24 de julho de 2003, com a atribuição de implantar a Política Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde22. Aprovada durante a 2ª Conferência de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, em julho de 2004, a PNCTIS é parte integrante 

da Política Nacional de Saúde, formulada no âmbito do SUS. Seu objetivo principal é 

contribuir para que o desenvolvimento nacional aconteça de forma sustentável, 

estimulando a produção de novos conhecimentos que atendam as necessidades do SUS. 

Sua finalidade é a produção de conhecimentos, tecnologias e inovações que, quando 

aplicados, resultem em melhorias na saúde da população. 

 A proposta da PNCTIS divide Tecnologias em: tecnologias de produtos, cujos 

resultados são componentes tangíveis e a tecnologia de processos, na qual estão incluídas 

as técnicas, métodos e procedimentos utilizados para se obter um produto ou melhorar 

processos de trabalho ou gestão22. 

 A Inovação é definida como sendo a introdução de um produto, serviço, processo, 

método ou sistema que não existiam anteriormente, ou que tenha alguma característica 

nova, diferente do padronizado22.  

 Por este foco, os produtos desta pesquisa são considerados tecnologia de inovação, 

visto que são dispositivos criados para a mediação de processos de aprendizagem das 
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puérperas da maternidade cenário e, possuem características direcionadas para o perfil 

desta clientela.  

Com a utilização dos simuladores realísticos de baixa fidelidade, espera-se um 

cuidado de enfermagem individualizado, de boa qualidade, com melhoria do ambiente de 

cuidado, tanto para as usuárias quanto para os profissionais na troca de saberes e 

experiências sobre aleitamento materno. 

  

2.2.5 Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) 

 

 A Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013 instituiu a Política Nacional de 

Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do SUS, estabelecendo- se as diretrizes para a 

organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS)23. 

 Os hospitais constituem-se em espaços de assistência, educação, formação de 

recursos humanos, pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde para a RAS23. 

 Um dos sete eixos estruturantes da PNHOSP é o da assistência hospitalar que, no 

SUS, se organiza a partir das necessidades da população com a finalidade de garantir o 

atendimento aos usuários, baseado em equipe multiprofissional, na horizontalização do 

cuidado, na organização de linhas de cuidado e na regulação do acesso23.  

O sistema de alojamento conjunto, cenário da pesquisa, amplia as condições de um 

trabalho compartilhado, favorecendo as discussões com a perspectiva de fragilização das 

hierarquias e das divisões em especialidades que isolam os profissionais.  

No Eixo de Formação, Desenvolvimento e Gestão da Força de Trabalho, cabe 

ressaltar que os hospitais integrantes do SUS deverão promover educação permanente em 

saúde. Tornam-se relevantes para o sucesso da amamentação, as ações complementares 

realizadas para a qualificação da equipe multidisciplinar, como o treinamento anual sobre o 

manejo do aleitamento materno junto à puérpera no alojamento conjunto23. 

Para orientar e incentivar a prática de aleitamento materno, os profissionais de 

saúde da maternidade cenário foram capacitados quanto ao manejo do aleitamento materno 

e à escuta qualificada a fim de atender às puérperas com resolutividade e responsabilidade. 
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2.2.6 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) 

 

Em 05 de agosto de 2015, durante a reunião do Conselho Nacional de saúde, foi 

assinada pelo Ministro da Saúde, a Portaria 1.130 que instituiu a PNAISC24 no âmbito do 

SUS, com o objetivo de promover e proteger o aleitamento materno e a saúde da criança 

desde a gestação até os 9 anos de vida.  

O aleitamento materno e alimentação saudável é um dos eixos da PNAISC e tem 

como ações estratégicas: a IHAC, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, a Mulher 

Trabalhadora que amamenta, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, a 

implementação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, para 

Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras e a mobilização social em 

aleitamento materno, como a SMAM e o Dia Nacional de Doação de Leite Humano24. 

Essas ações somadas às demais políticas públicas criadas para promover o aleitamento 

materno no Brasil tencionam reduzir a morbimortalidade infantil24.  

É de suma importância que o enfermeiro em suas atividades, desenvolva práticas 

educativas de incentivo ao aleitamento materno ancoradas na implementação das políticas 

públicas vigentes e foi a partir desta percepção que este estudo pretendeu auxiliar a 

mulher-nutriz a transpor as dificuldades encontradas nas questões relacionadas ao 

aleitamento materno, colaborando para melhorar os índices de aleitamento materno e, 

consequentemente, a qualidade de vida do binômio mãe-filho. 
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CAPÍTULO III  

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS FACILITADORAS DO 

CONHECIMENTO DAS PUÉRPERAS EM RELAÇÃO AO 

ALEITAMENTO MATERNO  

  

Este capítulo discorreu sobre as tecnologias educacionais descritas pela 

comunidade científica, utilizadas para facilitar o aprendizado de puérperas acerca do 

aleitamento materno e neste panorama destacaram-se os simuladores realísticos de baixa 

fidelidade.  

A tecnologia educacional é definida como um dispositivo para a mediação de 

processos de ensino e aprendizagem utilizado nos diversos processos de educação25. 

Simuladores realísticos são dispositivos que imitam um paciente real ou uma parte do 

corpo humano sendo capazes de interagirem-se com o aprendiz26 e são classificados como 

de baixa, moderada ou alta fidelidade, de acordo com sua capacidade de reproduzir 

precisamente sons ou imagens. Os de baixa fidelidade são materiais estáticos, menos 

realísticos. São partes anatômicas ou manequins, utilizados para procedimentos 

específicos27. 

Os simuladores realísticos podem ser usados para explicar questões e práticas do 

cuidado em saúde. A função da simulação é educar e treinar para a prestação do cuidado 

em saúde26. Evidências científicas indicam que o uso de simuladores realísticos é vantajoso 

ao processo ensino-aprendizagem. Essas vantagens estão relacionadas no quadro 128,29. 

 

Quadro 1. Vantagens do uso de simuladores realísticos para o processo ensino-

aprendizagem 

VANTAGENS DO USO DE SIMULADORES REALÍSTICOS PARA O PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

Permite a demonstração das ações quantas vezes forem necessárias para o aprendizado. 

Proporciona a interação e troca de experiências entre o profissional e os pacientes. 

Permite que o educador seja um facilitador do aprendizado e não um expositor. 

Propicia o desenvolvimento de habilidades. 
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Evita exposição desnecessária do paciente. 

Facilita a aprendizagem por meio da prática. 

Favorece a aproximação com a realidade facilitando o entendimento. 

Possibilita a participação dos pacientes no ensino e avaliação. 

Fonte: Simulação em manequins: aspectos técnicos28. 

Modelos e Inovações em Laboratórios de ensino em enfermagem29. 
 

  

Estudos demonstram que o uso de simuladores realísticos tem sido ferramenta na 

prática educativa da população, porém artigos encontrados na literatura mostram essa 

tecnologia direcionada somente para a formação de profissionais na academia25,27,29. 

Em 1991, uma pesquisa no Brasil mostra preocupação com o processo ensino-

aprendizagem relacionada ao aleitamento materno para puérperas, no qual a autora 

desenvolve um simulador realístico de baixa fidelidade denominado “seios cobaia”, 

elaborado com o objetivo de incentivar a busca de alternativas tecnológicas simplificadas 

para a promoção do aleitamento materno e prevenção do desmame precoce, cooperando 

com os esforços para o combate à mortalidade infantil30. Embora seja um texto escrito há 

24 anos apresenta contexto similar a realidade atual sobre a promoção do aleitamento 

materno. 

Os produtos da presente pesquisa são simuladores realísticos de baixa fidelidade 

validados pelo público para o qual foram confeccionados. O avental com mamas, a 

boneca-bebê Paulinha, o bebê-fantoche Nina e o útero com placenta possuem diferenciais 

desenvolvidos para facilitar o processo ensino-aprendizagem acerca do aleitamento 

materno junto às puérperas internadas no alojamento conjunto. Para a elaboração desses 

simuladores buscou-se evidências científicas e foram encontrados diversos fatores 

predisponentes para a não amamentação, dentre eles a falta de conhecimento e a falta de 

apoio familiar31. Com a adequada compreensão das questões que envolvem o aleitamento 

materno e com o compartilhamento de saberes entre profissional-puérpera-família, este 

processo da amamentação poderá ser facilitado31, porém, o profissional deverá ter 

consciência de que ensinar não é transferir conhecimento e sim criar possibilidades para a 

sua produção e sua construção32. 
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Com a finalidade de fornecer informações acerca do aleitamento materno, o 

Ministério da Saúde, em parceria com a UNICEF, desenvolveu em 2007, o álbum seriado 

intitulado: “Promovendo o Aleitamento Materno”33. Nele encontram-se abordagens sobre 

as seguintes temáticas: 

 Uso do álbum seriado; 

 Vantagens da amamentação; 

 Por que não usar mamadeira, chupeta ou protetor de mamilo; 

 Não existe leite fraco; 

 Como amamentar; 

 O preparo da gestante para a amamentação; 

 Ordenha manual da mama; 

 Amamentação exclusiva; 

 Problemas mais frequentes na amamentação; 

 Mitos e tabus que prejudicam a amamentação; 

 Legislação brasileira protege a amamentação; 

 Como os serviços de saúde podem apoiar a amamentação; 

 A família e a amamentação. 

Foram encontradas, na literatura, pesquisas que relatam a utilização de álbum 

seriado para a promoção da amamentação34-36. O objetivo do álbum seriado é apoiar o 

processo de amamentação, transmitindo à puérpera autoconfiança e autoeficácia para 

amamentar34,35. Nestes dois estudos, o álbum seriado foi considerado como estimulador 

para a prática da amamentação35,36. 

A motivação para o aleitamento materno encontra sustentação em princípios 

biomédicos e culturais. Os princípios biomédicos referem-se aos discursos repetidos por 

profissionais de saúde e são direcionados à promoção da saúde da criança, os quais estão 

alicerçados em pesquisas científicas. Entretanto, os princípios culturais envolvem questões 

subjetivas como ideias, valores e emoções e estão associados às crenças e influências 

pessoais e familiares. Cada mulher possui diferentes experiências, o que faz com que apoie 

ou rejeite o aleitamento materno, de acordo com os significados que construiu. O 

profissional de saúde deverá ter sensibilidade e habilidade para entender as reais 

necessidades da mulher, trazendo-a para o protagonismo do evento37. 
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A amamentação bem sucedida desperta na puérpera um sentimento de realização 

como mulher e como mãe, além do fortalecimento do vínculo afetivo com o seu filho. 

Porém, o aleitamento materno revela certa ambiguidade: boas experiências e sentimento de 

ligação profunda com o filho, alternados com momentos cansativos e dificuldades em 

amamentar37-39. 

A prática do aleitamento materno deve ser estimulada, principalmente pelos 

profissionais de saúde, para tal, deve-se usar formas de comunicação com a clientela, que 

sejam de fácil entendimento e totalmente adequada à mesma40. 

A Literatura de Cordel, utilizada como tecnologia para a promoção da 

amamentação, foi encontrada em três estudos40-42. 

O primeiro estudo utilizou a forma impressa. A literatura de Cordel, que é 

considerada importante expressão cultural nordestina, foi utilizada na educação sobre 

amamentação. Para alcançar o entendimento pelo público-alvo, o material educativo deve 

ser adequado à população a que se destina, com vistas ao entendimento mútuo. Somente 

desta forma, a informação poderá ser passada e compreendida de forma fiel. O cordel foi 

escolhido por ser de baixo custo, linguagem acessível e compreensível à população. O 

profissional de saúde poderá comunicar-se com as puérperas, usando linguagem simples e 

acessível ao seu nível cultural educacional40.  

No segundo estudo, o Cordel é cantarolado por repentistas, para ser apreciado por 

cegos, na temática amamentação. Esse público, por não possuir visão, tem menores 

oportunidades de orientação, já que na maioria das vezes, são disponibilizados em formas 

impressas. Este estudo considera a inserção do Cordel cantarolado na educação, de grande 

valia na construção do saber relacionado à amamentação da população do Nordeste do 

Brasil41. 

 No terceiro estudo foi descrito todo o processo de avaliação de tecnologia 

educativa, relacionado aos aspectos de conteúdo e literatura de cordel sobre o tema 

amamentação. A avaliação da tecnologia educativa para disponibilização é vista como uma 

forma de favorecer a diminuição dos fatores considerados obstáculos ao aleitamento 

materno42. 

No cenário internacional, três artigos demonstram a eficácia de tecnologias 

educacionais na promoção do aleitamento materno43-45. 
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Um estudo chinês aplicou, como intervenção, o teste de autoeficácia e 

aconselhamento sobre amamentação, o resultado mostrou que houve diferença ao ser 

comparado com o grupo-controle em relação à autoeficácia de amamentação, duração da 

amamentação e exclusividade entre primíparas43. 

 Nos Estados Unidos da América (EUA) foi desenvolvido um projeto com a 

utilização de tecnologias baseadas na web, revelando-se um potencial recurso para a 

educação de lactantes sobre a amamentação. Entretanto, mesmo sendo uma pesquisa 

realizada em um país desenvolvido, algumas limitações foram encontradas, dentre elas o 

acesso a internet44. 

 Outro estudo, realizado no Japão em 2013, mostrou diferença na pontuação de 

questionário “Auto-Eficácia de Amamentação-Formulário Reduzido”, Breastfeeding Self-

Efficacy Scale-Short Form (BSES-SF) na versão japonesa, entre mães pacientes de 

hospitais amigos da criança e hospitais sem esse título45. Essa diferença aumentou 

consideravelmente entre aquelas do grupo intervenção, que além das orientações recebidas 

durante a internação também receberam manual com orientações, elas foram avaliadas 

periodicamente45. 

 Tecnologias educacionais têm se mostrado úteis para a orientação sobre o 

aleitamento materno, viabilizando o processo ensino-aprendizagem em diversos cenários 

como alojamentos conjuntos, ambulatórios de pré-natal e espaços acadêmicos, entre 

outros. 
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CAPÍTULO IV 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 Neste capítulo foi apresentado o percurso metodológico que conduziu a elaboração 

deste estudo. Sendo assim, foram descritos os constituintes desta trajetória. 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Este estudo teve a finalidade de criar e validar simuladores realísticos de baixa 

fidelidade, confeccionados artesanalmente pela autora desta pesquisa, com vistas a 

contribuir para a orientação de puérperas no alojamento conjunto.  

Assim sendo, a primeira parte do estudo, na qual ocorreu a criação dos simuladores, 

trata-se de pesquisa aplicada por objetivar solucionar problemas específicos e concretos, 

gerando conhecimentos para aplicação na prática. Este tipo de pesquisa produz produtos, 

dando origem a novas tecnologias os quais são resultantes do processo da investigação. 

Envolve realidade e interesses locais46. 

Na segunda parte do estudo desenvolveu-se pesquisa quase-experimental, que é 

muito semelhante à pesquisa experimental, pois também tem como característica a 

manipulação da variável independente. Porém, não há randomização ou grupo controle, ou 

ambos. Neste tipo de pesquisa há uma intervenção relativa à variável que está sendo 

investigada, entretanto os participantes que receberão a intervenção não são selecionados 

por randomização. A randomização refere-se a alocação dos participantes da pesquisa nos 

grupos experimental e controle de forma randômica, ou seja, por sorteio47. Neste estudo, as 

participantes foram escolhidas pelas enfermarias onde estavam internadas: grupo controle 

com as doze puérperas das enfermarias 3 e 4 do Alojamento Conjunto e, grupo 

experimento com as doze puérperas das enfermarias 1 e 2 do Alojamento Conjunto. Esta 

etapa propiciou o processo de validação dos simuladores.  

Entende-se por validar, o estabelecimento de evidência documentada de que o 

desenvolvimento de um processo específico permite cumprir com o objetivo para o qual 

foi idealizado48. Um dispositivo é considerado válido quando consegue atender a finalidade 

para a qual foi desenhado49. 
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A pesquisa tem abordagem quanti-qualitativa, visto que são complementares. Os 

achados qualitativos podem gerar questões que deverão ser testadas por métodos 

quantitativos46, entretanto, compreende práticas do aleitamento materno, que não podem 

ser quantificadas, pois estas estão inseridas no universo das crenças, valores, significados, 

motivos, atitudes e aspirações50. O principal material da abordagem qualitativa é a palavra, 

que expressa a fala cotidiana51.     

O estudo teve abordagem predominantemente quantitativa, com a presença de 

aspectos qualitativos. 

 

4.2 Cenário do estudo 

 

 A pesquisa foi desenvolvida no alojamento conjunto de uma Maternidade Pública 

da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro/ Brasil. Para compreensão do 

cenário do estudo, situa-se em área central no município de São Gonçalo, que tem como 

missão a atenção obstétrica de baixa complexidade, segue sua edificação descrita:  

- No primeiro pavimento funciona a recepção, a sala de acolhimento com 

classificação de risco, a emergência obstétrica com duas salas para consulta médica, a sala 

de medicamentos/ observação e um posto de coleta de exames laboratoriais.  

- O alojamento conjunto, área a ser tratada pela pesquisa, possui 34 leitos dispostos 

em enfermarias coletivas com banheiros privativos, nos segundo e terceiro pavimentos.  

- Localizados no segundo pavimento ficam o Centro-obstétrico, o Pré-parto e Parto 

(PP) e no terceiro pavimento encontram-se, além de enfermarias de alojamento conjunto, 

enfermarias de cirurgias eletivas e uma enfermaria prioritária para usuárias em situação de 

aborto, não com a função de isolamento, mas em respeito as suas emoções, por estarem 

vivenciando esta face da maternidade.  

- As áreas administrativas e a Central de Materiais e Esterilização ficam em prédio 

anexo. A rouparia, central de ambulância, posto policial, almoxarifado, departamento de 

pessoal e capela situam-se na parte externa do hospital. 

A maternidade, cenário, também possui ambulatório de cirurgias eletivas, curativos 

e pré-natal de alto risco; o Espaço Rosa, onde são realizados os exames de imagem, assim 

como o planejamento familiar e um cartório destinado ao registro das crianças nascidas na 

Unidade. 
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 O atendimento às puérperas é feito por uma equipe multidisciplinar composta por 

técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos (obstetras, anestesiologistas e 

neonatologistas), fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas. Para os 

serviços de apoio contamos com agentes administrativos, técnicos de laboratório, copeiros 

e auxiliares de serviço de limpeza. 

À puérpera é garantido o direito à acompanhante do momento da internação até a 

alta e visitas guiadas de gestantes à maternidade são realizadas semanalmente, com o 

objetivo de vinculação da gestante à maternidade de referência, conforme preconiza a Rede 

Cegonha15. 

 

4.3 Participantes do estudo 

 

As participantes deste estudo são vinte e quatro puérperas internadas nas 

enfermarias 1, 2, 3 e 4 do Alojamento Conjunto da maternidade cenário. 

 Essas puérperas foram divididas em dois grupos, contendo doze participantes cada 

um. Recomenda-se que os grupos sejam compostos de nove a doze integrantes e que 

tenham níveis de escolaridade diferentes21. Com a finalidade de traçar o perfil das 

participantes da pesquisa, alguns aspectos importantes foram considerados: idade, 

escolaridade, ocupação e paridade (Apêndice Aa). 

As puérperas que compuseram o público-alvo deram parecer sobre a compreensão e 

aplicação das informações obtidas, assim como sobre a atratividade das atividades 

realizadas. 

 

4.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Utilizou-se para a seleção de puérperas os seguintes critérios de inclusão: estar 

internada no alojamento conjunto e devidamente identificada, com pulseira padronizada; 

estar com o recém-nascido saudável apto para amamentar; não apresentar patologia 

psíquica que limitasse sua compreensão, aceitar de forma voluntária participar da pesquisa 

e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou Termo de 

                                                           
a Ver p. 102 
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Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) em caso de menor de idade. Para este, o 

responsável também deveria assinar.  

Foram adotados os seguintes critérios de exclusão: puérpera e/ou bebê que durante 

a pesquisa apresentassem evento de saúde que impedia o processo de aleitamento materno, 

puérpera cujo concepto veio a óbito durante a pesquisa e puérperas portadoras do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), devido à impossibilidade de amamentarem. Para este 

grupo foi mantida a palestra de orientação habitual oferecida pela unidade.  

 

4.5 Técnicas de pesquisa e instrumentos 

 

As ações educativas em saúde desenvolvidas em grupo devem ser baseadas no 

diálogo, favorecendo a articulação entre o saber científico e o popular21.  

Na abordagem qualitativa desta pesquisa foram empregadas duas técnicas: a 

observação simples e a gravação de áudio. Na observação simples o pesquisador foi mais 

um espectador que um ator e a coleta de dados foi seguida de um processo de análise e 

interpretação dos mesmos52. A técnica de gravação foi usada para atestar a fidedignidade 

do estudo, gravando os diálogos entre as puérperas e a enfermeira que realizou as 

orientações sobre aleitamento materno. 

Como instrumento foi usado um roteiro de observação que serviu para sistematizar 

as observações e os dados coletados (Apêndice Bb). As anotações e transcrições do 

conteúdo da gravação foram feitas por meio de registro cursivo. 

Na abordagem quantitativa foi aplicado um questionário, cujo objetivo era 

apreender o julgamento das puérperas, acerca da compreensão, aparência e aplicação da 

tecnologia educacional aplicada. Utilizou-se como instrumento de mensuração uma escala 

do tipo Likert, que permite descobrir níveis de opinião, sendo útil para a validação da 

tecnologia educacional21. Essa escala contém perguntas para as quais a respondente 

manifestou sua opinião, assinalando valores na escala: (1) inadequado; (2) parcialmente 

adequado; (3) adequado; (4) totalmente adequado (Apêndices Cc e Dd). 

                                                           
b Ver p. 103 
c Ver p. 104 
d Ver p. 106 
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Para facilitar a compreensão das puérperas em relação aos indicadores da escala de 

Likert, foi necessário realizar adequações e elementos gráficos foram atribuídos conforme 

demonstrado na figura 1. 

 

Figura 1. Elementos gráficos atribuídos à valoração dos escores da escala de Likert  

1 = Inadequado                               2 = Parcialmente adequado  

3 = Adequado                                  4 = Totalmente adequado  

Fonte: internet 

 

4.6 Aspectos éticos 

 

Embora seja um estudo de desenvolvimento de produção tecnológica, seres humanos 

foram abordados para a validação dos produtos, sendo assim, foram respeitados os 

princípios bioéticos da beneficência, não-maleficência, autonomia, justiça e equidade, 

contidos na Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS)53. 

Desta forma, a participação no estudo, foi restrita às puérperas que concordaram em 

assinar o TCLE ou, em caso de puérpera menor de idade ou legalmente incapaz o TALE 

com a autorização do responsável (Apêndices Ee, Ff, Gg e Hh). 

Após autorização da Instituição cenário do estudo (Anexo Ai), o projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina do Hospital 

Universitário Antonio Pedro – Universidade Federal Fluminense sob o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 37717214.3.0000.5243, parecer 

consubstanciado nº 925.251 (Anexo Bj), atendendo aos requisitos da Resolução 466 de 12 

de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)53. 

A pesquisadora, após leitura do TCLE, forneceu às participantes, esclarecimentos 

sobre a pesquisa incluindo título e os objetivos, a aplicação do instrumento de validação, os 
                                                           
e Ver p. 108 
f Ver p. 110 
g Ver p. 113 
h Ver p. 115 
i Ver p. 123 
j Ver p. 124 
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benefícios e desconfortos que o estudo possa causar, assim como deixar claro que a 

participante não receberia nenhum tipo de compensação financeira pela sua participação.  

Por tratar-se de uma pesquisa envolvendo orientação a seres humanos, realizada em 

uma enfermaria coletiva de alojamento conjunto, o estudo poderia ensejar o risco de 

constrangimento de algum participante, durante a apresentação. Para que tal fato não 

ocorresse, o pesquisador resguardou as participantes, não as expondo a situações 

constrangedoras. 

Foi previsto que em caso de óbito do concepto, a puérpera seria retirada da pesquisa 

e transferida para outra enfermaria, com a finalidade de redução de danos emocionais. 

Neste caso, outra puérpera, de acordo com os critérios de inclusão, seria integrada à 

pesquisa. 

O TCLE foi fornecido aos participantes em duas vias. Após o preenchimento, uma 

via ficou com a participante e a outra com a pesquisadora. 

Foi assegurada a confidencialidade, a privacidade, a proteção da imagem e a não 

estigmatização e as participantes puderam recusar a participação na pesquisa, em qualquer 

fase, sem qualquer tipo de prejuízo. 

 Em caso de dúvidas, a pesquisadora esteve disponível para esclarecimentos por 

meio de contato telefônico, por e-mail ou pessoalmente no alojamento conjunto. 

Os dados gerados na pesquisa poderão ser apresentados e discutidos nas reuniões 

do NECIGEN, assim como em publicações, em eventos e em revistas eletrônicas, 

mantendo-se o respeito e o sigilo dos nomes das participantes. 

 

4.7 Seleção e treinamento das enfermeiras colaboradoras assistentes de coleta de 

dados 

Para a realização das palestras foram selecionadas três enfermeiras colaboradoras 

com os seguintes critérios de inclusão: possuir, no mínimo, dois anos de atuação em 

obstetrícia ou na Atenção Básica, ser enfermeiro obstétrico ou estar cursando 

Especialização em enfermagem Obstétrica, manifestar disponibilidade para participar da 

pesquisa. Como critério de exclusão: enfermeiros obstétricos que não estivessem atuando 

no alojamento conjunto. 

O treinamento das enfermeiras colaboradoras para o manejo dos simuladores seguiu 

as seguintes etapas: 
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 Apresentação dos simuladores e seus respectivos objetivos. 

 Demonstração do manejo dos simuladores. 

 Treinamento individual do manejo dos simuladores. 

 O treinamento ocorreu em três dias na Instituição cenário. 

 

4.8 Validação da escala de Likert 

 

A fim de validar a escala de Likert, foi realizado um pré-teste.  

Para tal foram selecionados dois grupos de 10 puérperas internadas no Alojamento 

Conjunto, devidamente identificadas, com pulseira padronizada, cujos conceptos eram 

saudáveis e não portadoras do vírus HIV, devido à impossibilidade de amamentar. Os 

grupos foram abordados em dias diferentes e não fizeram parte da amostra do estudo. 

Para o primeiro grupo de puérperas (grupo controle), foi realizada uma palestra sem 

o uso dos simuladores, com duração de trinta minutos. Após a palestra, as puérperas 

receberam a escala de Likert e foram orientadas a preenchê-las e fazer os ajustes 

relacionados ao entendimento do conteúdo no próprio impresso. 

Os impressos com a escala de Likert foram recolhidos e analisados pela 

pesquisadora. As sugestões pertinentes foram acatadas, mesmo quando sugeridas por 

minoria. Para melhor entendimento pelas puérperas, foram mudadas algumas palavras 

contidas na escala de Likert por outras mais claras e mais usadas pelas mesmas. 

Para o segundo grupo de puérperas (grupo experimento) foi realizada palestra 

utilizando-se os simuladores, com duração de trinta minutos. Após a palestra, as puérperas 

também receberam impressos com a escala de Likert e foram orientadas a preenchê-las e 

fazer os ajustes relacionados ao entendimento do conteúdo no próprio impresso. A 

pesquisadora recolheu os impressos, fez a análise das avaliações e as modificações 

pertinentes foram realizadas. 

No dia seguinte, pela manhã, a escala de Likert foi reapresentada às puérperas de 

ambos os grupos, em horários distintos, e foi submetido à outra rodada de avaliação. Após 

leitura elas foram capazes de opinar de forma oral, sem dificuldades, sobre as afirmativas 

contidas na escala de Likert. 
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4.9 Validação dos simuladores realísticos 

 

A estratégia da utilização de simuladores realísticos para a educação em saúde pode 

ser eficaz, porém, antes do uso efetivo faz-se necessária a sua validação para testar a sua 

precisão, caracterizando-o como um instrumento apto para a prática educacional. A 

literatura recomenda que os participantes dos grupos de validação tenham diversos níveis 

de escolaridade21.  

A validação foi realizada após o horário de visita, às 16h e 30min. Este horário foi 

escolhido devido à diminuição do fluxo de pessoas e profissionais no alojamento conjunto. 

Neste horário não é servida nenhuma refeição e as puérperas já receberam seus visitantes. 

No primeiro dia de validação, os impressos dos TCLE e TALE foram distribuídos 

as doze puérperas do grupo controle internadas nas enfermarias 3 e 4 do Alojamento 

Conjunto. Após a leitura e assinatura dos mesmos, se iniciaram as atividades com palestras 

ministradas pelas enfermeiras colaboradoras, sem o uso dos simuladores.  

Ao final das atividades a escala de Likert foi aplicada para a avaliação da 

apresentação.  

As doze puérperas que receberam orientações acerca do aleitamento materno 

somente por meio de palestras que permaneceram com dúvidas foram orientadas, 

individualmente, pelos enfermeiros obstétricos plantonistas. 

No segundo dia de validação os impressos dos TCLE e TALE foram distribuídos as 

doze puérperas do grupo experimento internadas nas enfermarias 1 e 2 do Alojamento 

Conjunto. Os termos de consentimento e assentimento foram lidos e assinados pelas 

puérperas e se seguiram as orientações com o uso dos simuladores realísticos de baixa 

fidelidade pelas enfermeiras colaboradoras. 

Após a palestra a escala de Likert foi aplicada para a avaliação do uso dos 

simuladores.  

Ao final da atividade com o uso dos simuladores para o grupo experimento, a 

pesquisadora solicitou às puérperas que amamentassem os seus bebês e as mesmas foram 

observadas quanto ao manejo do aleitamento materno. As puérperas foram capazes de 

amamentar os seus filhos conforme orientações recebidas e não referiram dificuldades.  

Para melhor entendimento das etapas da validação, foi elaborado o esquema 

demonstrado na figura 2. 
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Figura 2. Etapas do processo de validação dos simuladores realísticos 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

4.10 Análise e apresentação dos dados  

 

 Com base no preenchimento da escala de Likert, verificou-se a valoração que 

obteve a maioria das respostas. Foram considerados validados os itens que obtiveram nas 

respostas, nível de concordância maior ou igual a 70% para a soma dos escores adequado e 

totalmente adequado no grupo experimento. Recomenda-se que todos os itens que não 

alcançarem frequência de concordância igual ou superior a 70%, sejam modificados e 

devidamente adequados21. 

Os dados registrados em equipamento de gravação e reprodução de áudio foram 

transcritos na íntegra e os registrados em impressos foram lidos cuidadosamente. Esse 

material foi organizado e agrupado, observando-se os pontos de convergência54. 
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Para a análise quantitativa dos dados foi utilizado o programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versão 22. Considerou-se variável dependente a 

amamentação, então as mulheres que amamentavam foram incluídas sem randomização. 

As variáveis independentes foram: idade, no de paridade, escolaridade ocupação e 

ocupação binária. Inicialmente foi feita a estatística descritiva determinando-se as 

frequências das variáveis independentes. Posteriormente as variáveis independentes foram 

tratadas com testes não paramétricos, que servem para pequenas amostras. Foi utilizado o 

teste U de Mann-Whitney de amostras independentes, que é utilizado para comparar dois 

grupos independentes. O nível de significância adotado foi 0,05. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS          

 
 

 São apresentados neste capítulo, os resultados obtidos de acordo com os objetivos 

traçados para o desenvolvimento do estudo.  

Os resultados foram agrupados em: 

- Evidências Científicas identificadas na literatura sobre as dificuldades das puérperas em 

relação ao aleitamento materno 

- Descrição da elaboração das Tecnologias Educacionais do tipo simuladores realísticos de 

baixa fidelidade para orientação acerca do aleitamento materno 

- Avaliação e validação dos simuladores realísticos de baixa fidelidade para orientação do 

aleitamento materno. 

 

5.1 Evidências Científicas identificadas na literatura sobre as dificuldades das 

puérperas em relação ao aleitamento materno  

A fim de identificar na literatura evidências sobre as dificuldades das puérperas em 

relação ao aleitamento materno, foi realizada uma pesquisa bibliográfica.  

Para o levantamento bibliográfico, foi utilizado o banco de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde e CINAHL. Foram pesquisadas produções de interesse do estudo 

publicadas no período de 2003 e 2014. Justifica-se este recorte temporal, por ser 2003 o 

ano em que foi instituído, pela portaria nº 1.418/GM de 24 de julho de 2003, o Conselho de 

Ciência, Tecnologia e Inovação do MS, com a atribuição de implantar a Política Nacional 

de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, marco para o incentivo as pesquisas em 

saúde22. 

Foram utilizados os descritores: Aleitamento materno; Educação em saúde; 

Tecnologia; Estudos de validação; Período pós-parto. Como critérios de inclusão, foram 

utilizados textos em forma de artigos, disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês 

ou espanhol, publicados entre 2003 e 2014. Foram excluídos artigos repetidos, os que não 
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se adequaram ao objeto de pesquisa, assim como notas de pesquisa e relatos de 

experiência.  

Para a seleção inicial, foram considerados os títulos, e após a leitura dos resumos, 

foram descartados os artigos não condizentes com a proposta do estudo e os que se 

repetiam. 

A pesquisa foi realizada nas bases de dados: MEDLINE, LILACS, CINAHL, 

CENTRAL, LIS, MEDCARIB, PAHO, WHOLIS, IBECS, BBO, Coleciona SUS, IBECS 

(ESPANHA), REPIDISCA, PUBMED e CUMED. Foram selecionados 18 artigos nas 

bases: LILACS, MEDLINE e CINAHL.  

Os artigos selecionados foram organizados em um formulário para o registro dos 

dados coletados (Apêndices Ik e Jl) e o caminho percorrido para essa seleção foi descrito 

em um fluxograma (Apêndice km). 

De acordo com a comunidade científica, o aleitamento materno é uma das práticas 

mais eficientes na promoção e manutenção da saúde da mulher. O auxílio no processo do 

aleitamento materno, não é visto somente como um conjunto de técnicas, mas um 

fenômeno psicossocial. A predisposição e o apoio familiar são importantes fatores neste 

processo55. Uma das principais formas de apoio pelo profissional de saúde é o 

aconselhamento através das ações educativas55. Ações complementares para a qualificação 

dos profissionais, como o treinamento anual para a equipe multidisciplinar sobre o manejo 

do aleitamento materno junto às puérperas, também são importantes para o sucesso da 

amamentação55. 

Os benefícios da amamentação transpõem a esfera biológica, abrangendo também a 

esfera psicossocial, pelo fortalecimento do vínculo afetivo do binômio mãe-filho, 

impactando nas relações familiares e da sociedade55. As vantagens da amamentação para o 

recém-nato são bastante difundidas, porém, na literatura, as vantagens da amamentação 

para a mulher, ainda é pouco comentada. Os benefícios para a puérpera estão relacionados 

no quadro 2 4, 33, 54, 56. 

 

 

                                                           
k Ver p. 118 
l Ver p. 119 
mVer p. 123 
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Quadro 2. Vantagens fisiológicas e socioeconômicas do aleitamento materno para a 

puérpera 

 

VANTAGENS FISIOLÓGICAS 

PARA A PUÉRPERA 

 

VANTAGENS 

SOCIOECONÔMICAS PARA A 

PUÉRPERA 

Aumento do espaçamento entre as gestações, 

desde que haja amenorreia e amamentação sob 

livre demanda. 

É de graça. Tem alto valor nutricional 

para o bebê. 

Diminui as ocorrências de anemias. Não gasta energia elétrica nem gás para 

esquentar. Já vem pronto para o uso. 

Diminui o risco de câncer de mama. 

 

Não demanda tempo para o preparo. 

Diminui o risco de câncer de ovário. 

 

Não necessita de recipiente para o uso. 

Diminui a ocorrência de certas fraturas, em 

especial as coxofemorais, devido à 

osteoporose. 

Fortalece os laços afetivos da família. 

Retorno mais rápido ao peso pré-gestacional. É um método natural de planejamento 

familiar. 

Diminui o sangramento pós-parto, devido à 

involução uterina mais rápida, pela maior 

liberação de ocitocina.  

É bom para o desenvolvimento e 

previne infecções no bebê. 

  

Fonte: Promovendo o Aleitamento Materno33. 

 

No puerpério é comum a vulnerabilidade emocional da mulher, frente a sentimentos 

de ansiedade, insegurança e dúvidas em relação ao aleitamento materno e ao autocuidado. 

Esse período é marcado por influências de crenças e práticas que são passadas através das 

gerações. O período de “quarentena” ou “resguardo”, como é conhecido popularmente o 

puerpério, recebe influências de relatos de sucessos e insucessos de mulheres da família, 

ou do círculo de amizade, que por despertarem confiança, são concebidos como verdades 

inquestionáveis 37,56.  

Cuidados com a dieta para manter a lactação e a integridade das mamas, ingestão 

de alimentos em abundância para estimular a produção de leite e uso de fármaco para 

aumentar a lactação, são crenças e práticas que estão muito enraizadas e fazem parte da 
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herança cultural das puérperas. É importante que o profissional de saúde, respeite este 

saber e incentive as práticas saudáveis, desestimule as inadequadas e ofereça novos 

conhecimentos, através de ações educativas 31, 33,56. 

Esse processo de ensino-aprendizagem está impregnado por valores, costumes e 

culturas, por parte da mulher e familiares como, por exemplo, ser o leite fraco, ter pouco 

leite, usar água e chá para hidratar o Rn; e por parte dos profissionais que prescrevem 

fórmulas de leite artificial ou, por outro lado, orientam sobre os benefícios do leite materno 

e impõem a amamentação à mulher, desconsiderando sua vontade, experiência ou vivência. 

A mulher que optar por não amamentar, mesmo após ter sido informada e estar consciente 

sobre os benefícios do aleitamento materno para si mesma e para o seu filho, deverá ter sua 

decisão respeitada, compreendida, e apoiada pelos profissionais de saúde31.  

A diversidade elencada pela literatura sobre as dificuldades apresentadas pelas 

puérperas acerca das questões que permeiam o aleitamento materno deve ser considerada 

no momento em que o profissional de saúde direciona suas ações para selecionar a 

tecnologia educacional mais adequada ao perfil da sua clientela. As dificuldades mais 

citadas estão relacionadas a: 

 “Pega” adequada. 

 Posição adequada da mãe e do bebê. 

 Fissuras mamilares. 

 Ingurgitamento mamário. 

 Cultura do “leite fraco” /pouco leite. 

 Dor devido à contração uterina durante a amamentação 4,31,55-57. 

A “pega” adequada se refere à abertura da boca do bebê no seio da mãe para a 

sucção. A literatura indica que a maior parte da aréola deve ser abocanhada pelo bebê e 

não somente o mamilo. A posição adequada para o bebê ser amamentado é encostando o 

abdômen do bebê no abdômen da mãe para que o rosto do bebê fique de frente e na altura 

do seio materno, evitando que ele puxe o mamilo causando lesões. O ingurgitamento 

mamário é caracterizado pelo excesso de leite. A ordenha manual é uma técnica utilizada 

para esvaziar as mamas, abrindo os ductos lactíferos e amolecendo as aréolas por meio das 

massagens, facilitando a sucção do bebê. A crença do “leite fraco” advém do fato de que o 

primeiro leite que a mãe produz é o colostro, que tem a coloração clara, transparente, o que 

dá impressão de ser fraco. Outro fato que colabora com esta crença é o esvaziamento 
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incompleto dos seios durante a mamada. Muitas mães limitam o tempo da mamada e isto 

pode levar à perda do leite posterior, que é a parte do leite rico em carboidratos e 

nutrientes.  

A cólica abdominal na mulher durante a amamentação ocorre em função da 

liberação de ocitocina pelo organismo, provocando contrações uterinas e consequente 

diminuição de hemorragias pós-parto. A amamentação funciona como profilaxia natural de 

hemorragia pós-parto, quando é iniciada precocemente, preferencialmente na primeira hora 

após o parto57. 

As dificuldades encontradas pelas mães para a amamentação podem ou não 

apresentarem-se isoladamente e levar a um desfecho indesejável: o desmame precoce. Um 

estudo mostra que os fatores que podem levar ao desmame precoce podem apresentar-se 

associados, como em um efeito dominó, como representado na figura 3, ou dissociados4.  

 

Figura 3. Fatores que levam ao desmame precoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conhecimento de puérperas acerca da amamentação – estudo descritivo4 

 

“Pega” inadequada 

Esvaziamento incompleto das 

mamas 

Perda do leite posterior (rico em 

carboidratos e nutrientes) 

Rn com fome/Déficit de ganho de 

peso 

Necessidade de várias mamadas 

Rn recusa o peito 

Ideia de “leite fraco” 

 

 

 

DESMAME 

PRECOCE 
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Outras causas também foram apontadas como obstáculos determinantes para o 

desmame precoce e estão igualmente interligadas como o trauma mamilar, o 

ingurgitamento mamário e a anatomia do mamilo. Dificuldades culturais também são 

apontadas como cruciais para o desmame precoce: transformação na estrutura familiar, o 

papel da mulher na sociedade moderna e a apresentação das mamas como símbolo sexual. 

Para transpor essas dificuldades é necessário propor estratégias para incentivar o 

aleitamento materno4, 43-45.  

A amamentação tem sido citada como uma das principais dificuldades apresentadas 

no puerpério imediato, devido a fatores sociais culturais e estéticos. Neste sentido, as ações 

de educação em saúde desenvolvidas, devem ser voltadas para a mulher, valorizando suas 

vivências, tornando-a protagonista das ações no alojamento conjunto38. 

Embora ofereça inúmeras vantagens para a mulher e para a criança, as taxas de 

aleitamento materno no Brasil continuam aquém do recomendado pela OMS. O enfermeiro 

é considerado o profissional de saúde que tem papel essencial na reversão deste quadro. 

Ele deverá manter-se atualizado e qualificado para iniciar a prática de sensibilização dos 

pais desde o pré-natal, de forma eficiente. O enfermeiro tem desenvolvido e utilizado 

tecnologias para a promoção do aleitamento materno, como palestras, folhetos, cartões 

postais, livretos, filmagens durante o aleitamento materno, software educativo, vídeos 

sobre aleitamento materno, pôsteres e aconselhamento, entre outros58. 

Com base nestas evidências científicas foram desenvolvidos os simuladores 

realísticos de baixa fidelidade. 

 

5.2 Descrição da elaboração das tecnologias educacionais 

  

Para a confecção dos simuladores realísticos de baixa fidelidade, foram 

consideradas as dificuldades e as dúvidas mais frequentes das puérperas em relação ao 

aleitamento materno, baseadas nas evidências encontradas na literatura, entretanto, ao 

desenvolver uma tecnologia educacional é de suma importância identificar sua viabilidade, 

confiabilidade e validade para os resultados da pesquisa. A tecnologia engloba saberes 

relacionados a produtos que definem processos de trabalho e constituem instrumentos para 

promover a saúde21. As dificuldades das puérperas mais frequentes acerca das questões 
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relacionadas ao aleitamento materno foram evidenciadas na literatura, conforme o quadro 

3. 

 Para suprir esta lacuna, foram definidos quatro tipos de simuladores realísticos de 

baixa fidelidade a serem desenvolvidos para facilitar a compreensão das puérperas, no que 

tange ao aleitamento materno: avental com mamas e mamilos removíveis, bebê-fantoche 

Nina, boneca-bebê Paulinha e útero com placenta. Todos os simuladores foram 

confeccionados artesanalmente pela pesquisadora.  

 

Quadro 3. Correlação das dificuldades sobre o aleitamento materno encontradas na 

literatura com os simuladores realísticos de baixa fidelidade confeccionados  

DIFICULDADES PARA O 

ALEITAMENTO MATERNO 

SIMULADORES REALÍSTICOS 

CONFECCIONADOS 

“Pega” adequada Bebê-fantoche Nina 

Posição adequada Boneca-bebê Paulinha 

Fissuras mamilares e ingurgitamento mamário Avental mamas 

Cólica relacionada à amamentação Útero com placenta 

 

5.2.1 Avental com mamas  

 

Objetivo:  

Demonstrar técnicas de amamentação. 

            

Material Utilizado:  

- Tecido de algodão. 

- Agulha e linha de costura. 

- Alfinetes. 

- Tesoura. 

- Máquina de costura. 

- Agulha e linha de crochê. 

- Velcro. 

- Bordado inglês.  

- Manta acrílica. 
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- Lápis. 

- Papel pardo. 

 

Confecção:  

 O avental foi confeccionado em tecido de algodão bege, com tiras laterais na altura 

da cintura e nas extremidades da parte superior. As peças: corpo do avental, tiras e bolso 

foram desenhados em papel pardo, fixadas com alfinetes no tecido e cortadas. A costura foi 

feita em máquina de costura não industrial. Na parte frontal e inferior do avental foi 

costurado um bolso, enfeitado com bordado inglês. 

 As mamas foram feitas em crochê. Para o enchimento das mamas utilizou-se cubos 

de manta acrílica. 

  

 Figura 4. Confecção do avental com mamas e dos mamilos 

 

 Fonte: acervo da autora   

             

Manejo do simulador:  

O avental deverá ser colocado na parte frontal do tórax, sendo amarrado na parte 

posterior com as tiras, no pescoço e na cintura do orientador. Utilizando-se o avental com 

mamas pode-se: 

 Esclarecer que todos os tipos de bicos possibilitam a amamentação. 

 Ensinar técnica de ordenha por extração manual. 

 Descrever os problemas mais frequentes da amamentação e medidas 

preventivas. 

 Treinar técnicas de massagem nos seios. 
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 Capacitar os acompanhantes das puérperas quanto às técnicas de 

amamentação. 

 Orientar como fazer a “prega” para auxiliar a “pega” no mamilo invertido 

ou o plano. 

A fim de tornar a atividade mais dinâmica, pode-se convidar um acompanhante 

para colocar o avental para a demonstração.  

 

Figura 5. Avental com mamas 

 

 Fonte: acervo da autora 

 

5.2.2 Bebê-fantoche Nina para demonstração da “pega” 

 

Objetivo: 

Demonstrar “pega” adequada. 

 

Material Utilizado:  

- Tecidos de algodão. 

- Passamanaria. 

- Agulha e linha de costura. 

- Tesoura. 

- Alfinetes. 

- Lã. 

- Fita de cetim. 
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- Feltro. 

- Papel pardo. 

- Lápis. 

- Máquina de costura. 

 

Confecção: 

  O fantoche foi feito com tecido de algodão. Inicialmente foram desenhados e 

cortados os moldes do corpo e do vestido. Logo após as peças foram fixadas no tecido com 

alfinetes. O corpo e o vestido do fantoche foram costurados utilizando-se máquina não 

industrial. O tecido escolhido para o vestido foi algodão e a renda foi colocada para 

enfeitar a gola e as mangas. Para os cabelos foram utilizadas linhas de lã, que foram 

cortadas para serem fixadas no alto da cabeça por costura manual. Foi costurado nos 

cabelos um laço de fita de cetim. Os olhos e a língua foram feitos de feltro e fixados no 

rosto também por meio de costura manual. Para a confecção deste simulador foi utilizada a 

técnica da costura manual e à máquina. 

 

Figura 6. Confecção do bebê-fantoche Nina 

            

Fonte: acervo da autora 
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Manejo do simulador: 

A colaboradora deverá “calçar” o fantoche na mão e os dedos deverão se acomodar na 

parte interna dos lábios inferior e superior, de forma a permitir o movimento de abrir e 

fechar da boca. Com o uso deste simulador pode-se: 

 Demonstrar a “pega” adequada. 

 Prevenir a ocorrência de fissuras mamilares. 

 Facilitar o processo de sucção e deglutição do Rn. 

 Colaborar para evitar esforços desnecessários do Rn durante a mamada. 

Figura 7. Bebê-fantoche Nina 

 

Fonte: acervo da autora 

5.2.3 Boneca-bebê Paulinha para demonstração da posição 

 

Objetivo: 

Demonstrar posição correta do Rn durante a amamentação. 

Material Utilizado: 

- Tecido de malha.  

- Agulha e linha de costura. 

- Lã. 



59 

 

- Botões. 

- Tiras de manta acrílica. 

- Fita de cetim. 

- Areia. 

- Lápis. 

- Arame de aço galvanizado.  

- Máquina de costura. 

- Frada descartável infantil. 

- Colchete de pressão. 

- Blush. 

- Pincel para blush. 

 

Confecção: 

 Utilizando-se o tecido de malha algodão, foram cortadas as peças sobre os moldes 

desenhados no papel pardo: cabeça, braços, pernas e tórax. As peças foram costuradas à 

máquina. Para o enchimento das peças foram colocadas tiras de manta acrílica. No alto da 

cabeça foram costuradas, manualmente, pedaços de lã os quais foram amarrados com um 

laço de fita de cetim. Dois botões foram costurados no lugar dos olhos e a boca, cílios e 

sobrancelhas foram desenhados com caneta para tecido. O nariz foi moldado costurando 

manualmente o próprio tecido do rosto com enchimento de manta acrílica. As bochechas 

foram ressaltadas com blush espalhado suavemente com um pincel. No tórax, além da 

manta acrílica, colocou-se um saquinho de tecido com areia para dar peso ao simulador. 

Foi introduzido na parte interior da cabeça e tórax arame galvanizado para dar firmeza ao 

boneco. No abdômen foi fixado o “coto umbilical” de tecido de malha algodão. Nele foi 

fixado um clamp umbilical. Com este dispositivo pode-se demonstrar os cuidados com o 

coto umbilical, assim com sua “queda”. Uma fralda descartável infantil foi colocada no 

simulador.  
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Figura 8. Confecção da boneca-bebê Paulinha 

    

                

                 Fonte: acervo da autora 

Manejo do simulador: 

Este manequim deverá ser pego ao colo nas posições consideradas adequadas à 

amamentação. As posições que a mãe poderá assumir também poderão ser demonstradas. 

Com isto estaremos: 

 Facilitando o processo de amamentação, através do fluxo adequado de leite. 

  Evitando mastite e abscesso, ingurgitamento mamário e diminuição da produção de 

leite.  

 Prevenindo o desmame precoce. 

  Promovendo a segurança do Rn. 

 Evitando esforço desnecessário. 
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  Proporcionando conforto ao Rn e à mãe durante a mamada. 

Este manequim também permite a demonstração de orientações e de técnicas de 

cuidados com o Rn como: assepsia do coto e da pele em torno do coto umbilical, finalidade 

do clamp de segurança, forma adequada de segurar o Rn e da técnica do banho (sem o uso 

de água pois o simulador não foi confeccionado com material impermeável), troca de 

roupas e de fraldas. Porém, este não é o objetivo desta pesquisa. 

Figura 9. Boneca-bebê Paulinha 

 

       Fonte: acervo da autora 

 

5.2.4 Útero com placenta para demonstração da relação entre amamentação e 

prevenção de hemorragia pós-parto 

 

Objetivo: 

 Explicar como a amamentação precoce previne hemorragias pós-parto. 

Material Utilizado: 

- Agulha e linha de crochê.  

- Tecido de malha. 

- Agulha e linha de costura. 

- Máquina de costura. 

- Colchete de pressão. 

- Velcro. 

- Tesoura. 

- Manta acrílica. 

- Alfinetes. 
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Confecção: 

O útero e a placenta foram confeccionados em crochê. O cordão umbilical foi feito 

em tecido de malha contendo em sua extremidade um clamp umbilical. 

Figura 10. Confecção do útero e placenta 

 

Fonte: acervo da autora 

Manejo do simulador: 

 Para a demonstração da dequitação a placenta e o cordão umbilical deverão estar 

dentro do útero. A enfermeira colaboradora deverá retirar a placenta do interior do útero e 

o local onde a placenta estava implantada deverá ser mostrado. Neste momento deverá ser 

explicada a relação entre a amamentação precoce e a profilaxia de hemorragia pós-parto.  

A placenta com o cordão umbilical também poderá servir para demonstração da 

laqueadura do coto umbilical. 

Figura 11. Placenta e útero 

   

Fonte: acervo da autora 
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5.3 Avaliação e validação dos simuladores realísticos de baixa fidelidade para 

orientação do aleitamento materno 

 Os dispositivos foram avaliados e validados pelas puérperas. Para as atividades 

foram utilizadas palestras, realizadas pelas enfermeiras colaboradoras, sem o uso dos 

simuladores para o grupo controle e com o uso dos simuladores para o grupo experimento. 

Para a realização das palestras foi elaborado um planejamento, segundo o quadro 4. 

 

Quadro 4. Planejamento para a realização das palestras sobre aleitamento materno 

1ª DIA – PALESTRA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO  

                                

Resultados esperados: Promoção da autoeficácia em amamentar. 

 

TEMA OBJETIVO ESTRATÉGIA DURAÇÃO 

    

Apresentação dos temas Apresentar os temas que 

serão abordados acerca do 

Aleitamento Materno. 

Exposição oral. 03 minutos. 

Tipos de mamilos Esclarecer que todos os tipos 

de mamilos possibilitam a 

amamentação. 

Exposição oral. 05 minutos. 

“Pega” adequada Mostrar a “pega” adequada. Exposição oral. 10 minutos. 

    

Posição adequada do Rn 

para a amamentação 

Mostrar posição adequada do 

Rn, durante a amamentação. 

Exposição oral. 05 minutos. 

    

Ordenha manual Mostrar a técnica de ordenha 

por extração manual. 

Exposição oral. 07 minutos. 

Amamentação precoce 

relacionada a prevenção 

de hemorragias pós-

parto 

Explicar como a 

amamentação precoce 

previne hemorragias pós-

parto. 

Exposição oral. 10 minutos. 

    

Avaliação da palestra Verificar o feedback das 

puérperas sobre as 

informações recebidas. 

Conversa. 10 minutos. 

 

 
2ª DIA – ORIENTAÇÕES SOBRE ALEITAMENTO MATERNO COM USO DE SIMULADORES  

 

Resultados esperados: Promoção da autoeficácia em amamentar. 

 

TEMA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGIA DURAÇÃO 

Apresentação 

dos 

simuladores 

realísticos de 

baixa 

fidelidade 

 

Apresentar os simuladores 

realísticos de baixa 

fidelidade que serão 

utilizados para as 

orientações acerca do 

Aleitamento Materno. 

Exposição dos simuladores: 

avental com mamas, bebê- 

fantoche Nina, boneca-bebê 

Paulinha e útero com placenta. 

03 minutos. 
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Tipos de 

mamilos 

Esclarecer que todos os 

tipos de bicos possibilitam 

a amamentação. 

Demonstração utilizando o 

avental com mamas e o bebê- 

fantoche Nina, de como fazer a 

“prega” para auxiliar a “pega” no 

mamilo invertido ou o plano. 

05 minutos. 

“Pega” 

adequada 

Demonstrar “pega” 

adequada. 

 

Utilização do avental com mamas 

e do bebê-fantoche para a 

demonstração da “pega” 

adequada.  

10 minutos. 

Posição 

adequada do 

Rn para a 

amamentação 

Demonstrar posição 

adequada do Rn, durante a 

amamentação. 

Colocar a boneca-bebê na posição 

adequada para a amamentação. 

05 minutos. 

Ordenha 

manual 

Ensinar técnica de ordenha 

por extração manual. 

Utilização do avental com mamas 

para ensinar a técnica de ordenha 

manual. 

07 minutos. 

Amamentação 

precoce e 

prevenção de 

hemorragias 

pós-parto 

Explicar como a 

amamentação precoce 

previne hemorragias pós-

parto. 

 

Demonstração, por meio do útero 

e placenta artesanais, do que 

ocorre quando há a dequitação, e 

como a amamentação precoce 

atua na profilaxia de hemorragia 

pós-parto. 

10 minutos. 

Avaliação da 

palestra 

Verificar o feedback das 

puérperas sobre as 

informações recebidas. 

Roda de Conversa. 10 minutos. 

  Fonte: a própria autora. 

 

5.3.1 Análise do perfil da amostra 

No processo de validação dos simuladores realísticos de baixa fidelidade foi 

relevante o julgamento das puérperas, visto que a finalidade era que o material fosse 

adequado para o público-alvo. Durante o estudo não houve perdas.  

 A priori foi realizada a análise descritiva dos dados relacionados ao perfil sócio 

demográfico dos participantes da pesquisa. Posteriormente, foi aplicada estatística 

inferencial para o tratamento das variáveis e comprovação da hipótese da pesquisa. 

Os resultados apresentados no quadro 5 referem-se ao perfil sócio demográfico da 

amostra. A identificação foi feita pela letra P, significando “Puérpera”, seguida de 

numeração crescente.  

  

Quadro 5. Perfil das puérperas que participaram do processo de validação da tecnologia 

educacional do tipo simuladores realísticos de baixa fidelidade. São Gonçalo – RJ, 2015 

CÓDIGO DA 

RESPONDENTE 

IDADE ESCOLARIDADE OCUPAÇÃO PARIDADE 

P1 14 6º ano Do lar I 
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P2 26 12º ano Agente 

administrativo 

II 

P3 21 12º ano Recepcionista  II 

P4 19 9º ano Estudante II 

P5 19 9º ano Auxiliar de 

serviços gerais 

I 

P6 23 9º ano Auxiliar de 

serviços gerais 

II 

P7 23 7º ano Do lar III 

P8 30 12º ano Operadora de 

telemarketing 

II 

P9 26 9º ano Do lar II 

P10 21 8º ano Do lar III 

P11 18 10º ano Estudante I 

P12 21 8º ano Do lar  II 

P13 17 10º ano Do lar I 

P14 27 11º ano Do lar II 

P15 22 16º ano Do lar I 

P16 18 5º ano Do lar II 

P17 23 8º ano Do lar  I 

P18 38 12º ano Trabalhadora 

doméstica 

IV 

P19 18 5º ano Do lar I 

P20 19 8º ano Do lar I 

P21 20 10º ano Operadora de 

caixa 

I 

P22 37 17º ano Psicóloga I 

P23 22 12º ano Do lar I 

P24 13 8º ano Estudante I 

 Fonte: dados da pesquisa, 2015 
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A análise das variáveis foi realizada com recurso à estatística descritiva do SPSS 

que se encarrega do levantamento dos dados, assim como de sua organização, classificação 

e descrição em tabelas, gráficos ou outros recursos visuais e dos parâmetros 

representativos destes dados. 

A distribuição de frequências por idade estão demonstradas no gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Distribuição de frequência por idade das puérperas que participaram da 

pesquisa. São Gonçalo – RJ, 2015                                   

  
Fonte: dados da pesquisa, 2015 

 

De acordo com o gráfico 1, a faixa etária da amostra está entre 13 e 38 anos. A 

faixa etária predominante encontra-se entre 18 e 23 anos. Destacou-se a presença de duas 

puérperas acima de 35 anos, constituindo uma característica incomum ao perfil da clientela 

habitual atendida na maternidade cenário.  

O gráfico 2 refere-se à escolaridade das puérperas do estudo. A escolaridade variou 

entre o 5º ano e o ensino superior. No gráfico a escolaridade foi expressa em número de 

anos de escolaridade. Uma puérpera declarou ter cursado faculdade de administração de 
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empresas por 4 anos, tendo estudado 16 anos. Outra puérpera declarou ter cursado 5 anos 

de psicologia, tendo estudado 17 anos no total.  

 

 

Gráfico 2. Distribuição de frequência por escolaridade das puérperas que participaram da 

pesquisa. São Gonçalo – RJ, 2015 

 

 
           Fonte: dados da pesquisa, 2105 

 

O gráfico 3 representa a ocupação das puérperas. Neste estudo “do lar” foi 

compreendido como uma ocupação, o que faz sentido porque, pelas questões de gênero, 

acredita-se que a mulher em casa não se ocupa e espera-se tenha maior disponibilidade de 

tempo, não se levando em consideração todos os afazeres domésticos realizados. Porém, 

no que tange à amamentação, para a ação de amamentar, a mulher tem que se liberar das 

atividades para oferecer o seio ao seu filho.  

Em relação à classificação “doméstica” importante enfatizar que é a categoria 

analítica daquela que trabalha fora do lar na qualidade de trabalhadora em outro lar, que 

não o seu.  
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Ainda no gráfico 3 observou-se a presença de três estudantes com idades entre 13 e 

19 anos, que manifestaram vontade de amamentar seus filhos mesmo almejando dar 

continuidade aos estudos. Embora haja na amostra uma puérpera com formação em 

administração de empresas, a mesma foi incluída em ocupação “do lar”, pois é onde se 

ocupa.  

 

Gráfico 3.  Distribuição de frequência segundo a ocupação das puérperas que participaram 

da pesquisa. São Gonçalo – RJ, 2015 

 
 

           Fonte: dados da pesquisa,2015 

 

Para a realização de testes estatísticos, a variável “ocupação” foi dividida em dois 

grupos: grupo 1= “do lar” e grupo 2 = “fora do lar”, gerando uma nova variável 

denominada “ocupação binária” (OCUPBINARIA). Entende-se, nesta pesquisa, por 

ocupação binária as mulheres que trabalham no lar e fora do lar, ilustradas no gráfico 4. 
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Gráfico 4.  Distribuição de frequência de acordo com a ocupação binária das puérperas 

que participaram da pesquisa. São Gonçalo – RJ, 2015 

 
 Fonte: dados da pesquisa, 2015.  

 

 

  As puérperas que declararam trabalhar fora do lar, estando as estudantes incluídas 

nesta categoria, demonstraram o desejo de continuar o aleitamento materno e para isto 

foram orientadas sobre as técnicas de ordenha manual e armazenamento do leite materno.  

Quanto à paridade, todas as puérperas que participaram da pesquisa relataram 

disponibilidade para a amamentação, independente de terem tido ou não vivências 

anteriores acerca do aleitamento materno. A distribuição de frequência conforme a 

paridade das puérperas estão explicitadas no gráfico 5.  
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Gráfico 5.  Distribuição de frequência conforme a paridade das puérperas que participaram 

da pesquisa. São Gonçalo – RJ, 2015.  

 
Fonte: dados da pesquisa, 2015.  

 

 A fim de testar se as variáveis IDADE, ESCOLARIDADE, OCUPAÇÃO, 

OCUPAÇÃO BINÁRIA e PARIDADE interferem na amamentação, foi realizado o teste 

de Mann-Whitney, conforme indicado no quadro 6. 

 

Quadro 6. Demonstrativo do teste de hipóteses aplicado aos grupos controle e 

experimento, testando a interferência das variáveis: idade, escolaridade, ocupação binária e 

paridade na amamentação. São Gonçalo – RJ, 2015 

Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

A distribuição da IDADE é a 

mesma entre as categorias de 

GRUPOS 

Teste U de Mann-Whitney 

de amostras 

independentes 

0,551 Reter a 

hipótese 

nula 

A distribuição da Teste U de Mann-Whitney 0,671 Reter a 
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ESCOLARIDADE é a mesma 

entre as categorias de GRUPOS 

de amostras 

independentes 

hipótese 

nula 

A distribuição da OCUPAÇÃO é a 

mesma entre as categorias de 

GRUPOS 

Teste U de Mann-Whitney 

de amostras 

independentes 

0,671 Reter a 

hipótese 

nula 

A distribuição da OCUPAÇÃO 

BINÁRIA é a mesma entre as 

categorias de GRUPOS 

Teste U de Mann-Whitney 

de amostras 

independentes 

0,319 Reter a 

hipótese 

nula 

A distribuição da PARIDADE é a 

mesma entre as categorias de 

GRUPOS 

Teste U de Mann-Whitney 

de amostras 

independentes 

0,052 Reter a 

hipótese 

nula 

  São exibidas significâncias assintóticas. O nível de significância é 0,05. 

  A exata significância é exibida para este teste. 

 

Segundo o teste de Mann-Whitney de amostras independentes, a distribuição de 

IDADE é a mesma entre as categorias de GRUPOS controle e experimento (p = 0,551), a 

distribuição da ESCOLARIDADE também é a mesma entre as categorias de GRUPOS 

controle e experimento (p = 0,671), assim como a OCUPAÇÃO (p= 0,671), a 

OCUPAÇÃO BINÁRIA (p= 0,319) e a PARIDADE (p= 0,052). Portanto, neste estudo as 

variáveis: idade, escolaridade, ocupação e ocupação binária não foram estatisticamente 

significativas para a amamentação. 

A variável PARIDADE teve um resultado limítrofe no nível de significância 0,05 

(p=0,052), o que nos remete a associar paridade com amamentação. Geralmente a paridade 

confere experiência em aleitamento materno. Contudo, pode-se parir várias vezes e não 

amamentar nenhuma vez.  O resultado pode representar a disponibilidade das participantes 

em relação à amamentação. 

 

5.3.2 Validação da tecnologia educacional do tipo simuladores realísticos de baixa 

fidelidade 

No primeiro dia de validação da tecnologia educacional do tipo simuladores 

realísticos de baixa fidelidade, a enfermeira colaboradora ministrou palestra convencional 

da Instituição às doze puérperas constituintes do grupo controle, internadas em duas 

enfermarias de Alojamento Conjunto sobre tipos de mamilos, “pega” adequada, posição 
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adequada do Rn para a amamentação, ordenha manual e amamentação precoce relacionada 

a prevenção de hemorragias pós-parto.  

Observou-se que a enfermeira colaboradora dominou o conteúdo da palestra, porém 

teve dificuldades para interagir com as puérperas, devido ao pouco interesse demonstrado 

pelas mesmas. Algumas puérperas se ocuparam de outras atividades como troca de fraldas 

e a maioria dos acompanhantes se distraiu com os seus aparelhos telefônicos móveis. A 

dúvida mais frequente foi em relação à “pega” adequada e profilaxia de hemorragia 

relacionada ao aleitamento materno. Para que as informações transmitidas fossem 

compreendidas pelas puérperas, a enfermeira colaboradora fez demonstrações com gestos. 

Entretanto, para explicar a “pega” adequada houve a necessidade de demonstração com um 

recém-nato. Uma respondente achou a palestra interessante, porém sugeriu que fosse 

utilizado um simulador.  

... a sugestão é precisa-se de um boneco para realizar... (P3) 

 

 Durante a palestra de técnicas para facilitar a amamentação nos mamilos planos e 

invertidos, a enfermeira perguntou quem não tinha “bico” no peito ou tinha o “bico” do 

peito pra dentro e se todas estavam conseguindo amamentar. Somente uma puérpera se 

pronunciou, com expressão de tristeza, dizendo estar com dificuldades na amamentação. 

O meu mamilo é pra dentro, ele (o bebê) quase não pega. (P6) 

 Alguns termos utilizados pela enfermeira colaboradora foram inadequados ao 

entendimento de algumas puérperas como “Rn”, “lateralizar”, “protuso” e “vínculo 

afetivo”, sem explicação posterior do significado. 

 Ao final da palestra houve troca de saberes entre a enfermeira colaboradora e as 

puérperas, principalmente nas questões onde as crenças e a bagagem cultural estão 

presentes como o “resguardo”, a hidratação com “canjica” (mingau de milho branco) e 

outros líquidos para ter mais leite, a crença de que meninos mamam mais do que meninas, 

assim como as experiências das mulheres da família e do círculo de amizade das puérperas 

que dizem que amamentar “seca” a mulher. Uma acompanhante comentou: 

Na roça a gente não fazia nada. (Acompanhante da P6) 

 

Costumam dizer que os meninos mamam mais.  (P6)  

 

Durante a roda de conversa foram evidenciadas algumas dúvidas em relação ao 

manejo do aleitamento materno. Foi observado um bebê chorando muito, sugando só o 
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mamilo. A enfermeira colaboradora auxiliou a puérpera para a “pega” e a posição 

adequada. Neste momento a puérpera exclamou: 

Isto eu não entendi na hora! (P1)  

Todas as puérperas foram orientadas com seus respectivos bebê ao seio para a 

amamentação, inclusive respeitando-se o seu direito de não amamentar. Logo após foram 

distribuídos impressos com a escala de Likert. 

Palestra é meio chato (P5) 

Os impressos com a escala de Likert foram distribuídos e a pesquisadora orientou 

sobre o preenchimento. 

No segundo dia do processo de validação foi realizada palestra com o uso dos 

simuladores realísticos para doze puérperas do grupo experimento, internadas em duas 

enfermarias de Alojamento Conjunto sobre tipos de mamilos, “pega” adequada, posição 

adequada do Rn para a amamentação, ordenha manual e amamentação precoce relacionada 

a prevenção de hemorragias pós-parto. 

A enfermeira colaboradora apresentou os temas que seriam abordados e iniciou as 

atividades. 

Ao ser colocado o avental com as mamas, as puérperas riram: 

É engraçado! (Risos) (P22) 

Foram apresentados todos os tipos de mamilos e para demonstrar a “pega” 

adequada, a enfermeira colaboradora utilizou o bebê-fantoche Nina. 

Pra dar de mamar a gente tem que colocar o bebê no colo e deixar 

ele pegar o bico. (P13) 

A “pega” adequada foi demonstrada, assim como a técnica para ajudar o bebê 

abrindo sua boca auxiliando a “pega” não só no mamilo, mas na aréola também.  

... ele (o bebê) fica procurando depois ele acha. (P13) 

As posições adequadas para a amamentação foram demonstradas com a boneca-

bebê Paulinha. Ao perguntar qual a posição mais adequada para a mulher amamentar a 

maioria respondeu sentada 

Sentada é melhor que a gente não dorme. (P18) 

Eu pensava que a gente só podia amamentar sentada. Gostei! 

(P14) 
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Ao ouvir a enfermeira citar os benefícios da amamentação para o bebê, uma 

puérpera disse que sempre fora ensinada a amentar para o bebê não ficar doente. 

Ele (o bebê) não pega nem resfriado! (P18) 

 Quando o assunto é benefícios da amamentação para a mulher, os comentários se 

concentram no emagrecimento. A enfermeira dá explicações sobre a involução uterina. 

Pra gente é bom que emagrece, minha mãe que fala. (P20) 

A gente volta ao corpo normal rapidinho! (P14) 

Depende, minha irmã não voltou! (P19) 

A enfermeira colaboradora fala sobre profilaxia de hemorragia pós-parto, utilizando 

a boneca-bebê Paulinha, o útero e a placenta. Neste momento ela simula o parto normal e 

demonstra a dequitação. Explica sobre a liberação de ocitocina a partir do estímulo da 

sucção do bebê e como a ocitocina atua no processo de involução uterina. Na 

demonstração da parição as puérperas ficam atentas. 

Eu posso engravidar de novo se eu tiver amamentando? (P19) 

 O benefício da contracepção natural é explicada, esclarecendo as dúvidas. 

Para abordar a frequência da amamentação, a enfermeira colaboradora citou o 

termo “livre demanda” e explicou que significa oferecer o seio ao bebê em todos os 

momentos que ele desejar. 

Ao abordar o tema “ordenha manual” a técnica foi realizada no simulador avental 

com mamas e as formas corretas para o armazenamento foram ensinadas.  

As puérperas foram orientadas a colocarem os seus bebês no seio para amamentar e 

a enfermeira colaboradora propôs uma dinâmica de perguntas e respostas. 

- Todos os tipos de mamilo podem amamentar? 

O maior acho que é melhor pra amamentar mas acho que todos dá. 

(P21) 

Acho que todos. Se Deus fez é pra amamentar. (Acompanhante da 

P20) 

- Posição? 

O corpinho do bebê tem que ficar colado com o nosso. A 

barriguinha dele. (P18) 

A criança pendurada pode? Meu sobrinho só mama assim. (P16) 
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 A enfermeira explicou que o bebê pode ficar na posição vertical mas a mãe precisa 

apoiá-lo com os braços. E utilizou a boneca-bebê Paulinha para a demonstração. 

- E a boquinha? 

Na parte mais escura do peito todo. (P19) 

- E se ele (o bebê) pegar só o “biquinho”? 

Tem que abrir a boca dele pra ele pegar a parte escura. A aréola. 

(P15) 

- E pra interromper a mamada se for preciso? 

A gente coloca o dedo mindinho no cantinho da boquinha dele pra 

ele soltar. (P6) 

- O leite materno é suficiente para o bebê? 

É. Tem as vitaminas e água (P16) 

- Como a gente faz pra ajudar o leite a sair? 

Fazendo massagem. (P13) 

A acompanhante comentou:  

Toda vez que eu amamentava sentia uma cólica... (acompanhante 

da P24) 

À cada resposta das puérperas a enfermeira colaboradora fez comentários sobre o 

tema. 

Após a dinâmica os impressos com a escala de Likert foram distribuídos e o seu 

preenchimento orientado.  

A escala de Likert avalia o nível de concordância das respondentes segundo a 

compreensão, atratividade e aplicação, conforme o quadro 7. 

 

Quadro 7. Itens avaliativos da escala de Likert. São Gonçalo – RJ, 2015 

1- COMPREENSÃO: refere-se ao nível de entendimento da 

informação. 

I PA A TA 

1.1- Compreendi os benefícios da amamentação.  1 2 3 4 

1.2- Entendi como se deve realizar a “pega” adequada relacionada 

entre a boca do bebe e o seio materno. 

1 2 3 4 

1.3- Observei qual deve ser a posição adequada que o bebê deve 

ficar durante a amamentação. 

1 2 3 4 

1.4- Compreendi que há relação entre a amamentação e a 1 2 3 4 



76 

 

contração uterina favorecendo a diminuição sangramento vaginal. 

1.5- Compreendi a técnica de ordenha manual para o esvaziamento 

das mamas. 

1 2 3 4 

1.6- Eu compreendi a informações de forma clara.  1 2 3 4 

2- ATRATIVIDADE: refere-se a capacidade da atividade causar 

impacto e interesse. 

I PA A TA 

2.1- A atividade foi interessante e esclarecedora. 1 2 3 4 

2.2- As informações foram inovadoras e posso aplicá-las 

imediatamente. 

1 2 3 4 

2.3- Os assuntos abordados são úteis no meu dia-a-dia de 

maternidade. 

1 2 3 4 

2.4- As informações fornecidas esclareceram minhas dúvidas. 1 2 3 4 

2.5- O assunto foi apropriado para o meu entendimento sobre 

amamentação. 

1 2 3 4 

2.6- A atividade fez pensar outra forma de amamentar. 1 2 3 4 

3- APLICAÇÃO: refere-se à utilização das informações obtidas. I PA A TA 

3.1- Realizei com facilidade a “pega” adequada para 

amamentação. 

1 2 3 4 

3.2- A estratégia de palestra conseguiu ensinar amamentação 

claramente. 

1 2 3 4 

3.3- As informações foram adequadas não precisando 

demonstração. 

1 2 3 4 

3.4- As informações não provocaram dúvidas. 1 2 3 4 

 

  Valoração: 1 = Inadequado (I), 2 = Parcialmente adequado (PA), 3 = Adequado (A),  

  4 = Totalmente adequado (TA) 

 

Ao final dos itens avaliativos, na escala de Likert, um campo foi destinado a 

comentários e sugestões das puérperas. 

No grupo experimento uma puérpera comentou: 

Achei muito interessante e esclarecedor a forma em que as 

informações foram aplicadas. Tirou minhas dúvidas e me ensinou 

muito. A equipe está de parabéns! (P13) 

 Referindo-se à comentário, outra puérpera escreveu: 

Nenhum, foi tudo esclarecido. (P20) 
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 Uma terceira fez um coraçãozinho e escreveu: 

Gostei do atendimento, gostei das explicações. Gostei de tudo. 

 

Os dados coletados a partir da escala de Likert foram analisados no programa SPSS 

e dispostos em tabelas. Na tabela 1 foram dispostos os níveis de concordância segundo a 

compreensão, atratividade e aplicação dos escores atribuídos pelas puérperas, comparando-

se as respostas dos grupos em relação aos itens avaliativo. 

Os resultados indicam que a maioria das puérperas julgou a palestra convencional 

da Instituição inadequada ao aprendizado sobre aleitamento materno, visto a frequência de 

145 para os escores negativos (I+PA).  

O nível de concordância das puérperas do grupo experimento foi significativo. A 

maioria das respostas foi favorável (TA+A= 187). Todos os itens avaliativos alcançaram 

frequência de respostas positivas (TA+A) maior que 70%. Portanto, os simuladores 

realísticos de baixa fidelidade foram considerados validados. 

 

Tabela 1. Níveis de concordância segundo a compreensão, atratividade e aplicação dos 

escores atribuídos pelas puérperas do grupo controle e do grupo experimento. São 

Gonçalo- RJ, 2015 

 

 GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTO 

ITEM  I PA I+PA A TA A+TA I PA I+PA A TA A+TA 

1.1 0 4 4 6 2 8 0 0 0 1 11 12 

1.2 1 8 9 3 0 3 0 0 0 2 10 12 

1.3 1 8 9 3 0 3 0 0 0 1 11 12 

1.4 5 6 11 1 0 1 0 0 0 1 11 12 

1.5 3 5 8 4 0 4 0 1 1 2 9 11 

1.6 0 9 9 2 1 3 0 1 1 0 11 11 

2.1 0 9 9 3 0 3 0 0 0 1 11 12 

2.2 1 7 8 4 0 4 0 0 0 4 8 12 

2.3 1 3 4 8 0 8 0 0 0 2 10 12 

2.4 3 9 12 0 0 0 0 0 0 2 10 12 

2.5 2 4 6 6 0 6 0 0 0 1 11 12 
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Fonte: dados da pesquisa, 2015 

 

 Para testar a hipótese de que o uso da tecnologia educacional do tipo simuladores 

realísticos de baixa fidelidade facilitou o aprendizado de puérperas, em alojamento 

conjunto, acerca do manejo do aleitamento materno foi utilizado o teste de Mann-Whitney 

cujos resultados foram demonstrados no quadro 8. 

  

Quadro 8. Resultados dos testes de Mann-Whitney comparando os grupos controle e 

experimento em relação aos itens avaliativos da escala de Likert 

HIPÓTESE NULA Sig. DECISÃO 

A distribuição de Q1.1 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,001 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q1.2 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q1.3 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q1.4 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q1.5 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q1.6 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q2.1 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

2.6 4 7 11 1 0 1 0 1 1 4 7 11 

3.1 6 5 11 1 0 1 0 2 2 3 7 10 

3.2 5 6 11 1 0 1 0 0 0 2 10 12 

3.3 6 6 12 0 0 0 0 0 0 2 10 12 

3.4 2 9 11 1 0 1 0 0 0 2 10 12 

 

TOTAL 

40 105 145 44 3 47 0 0 5 30 

 

157 

 

187 
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A distribuição de Q2.2 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q2.3 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q2.4 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q2.5 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q2.6 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q3.1 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q3.2 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q3.3 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

A distribuição de Q3.4 é a mesma entre as categorias 

de GRUPOS. 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula 

  São exibidas significâncias assintóticas. O nível de significância é 0,05. 

  A exata significância é exibida para este teste. 

 

De acordo com os resultados do teste de Mann-Whitney o nível de significância 

obtido foi muito significante para o item avaliativo Q1.1 (p= 001) e extremamente 

significante para os demais itens avaliativos (p˂ 0,001), sendo assim pode-se inferir que a 

tecnologia educacional do tipo simuladores realísticos de baixa fidelidade facilitou o 

aprendizado de puérperas, em alojamento conjunto, acerca do manejo do aleitamento 

materno, confirmando-se a hipótese inicial. 

 

 

 

 

 

 



80 

 

CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

  
 Neste capítulo são discutidos os resultados obtidos na pesquisa dados identificados 

na literatura sobre as dificuldades das puérperas em relação ao aleitamento materno, a 

elaboração das tecnologias educacionais do tipo simulador realísticos de baixa fidelidade 

para orientação acerca do aleitamento materno, assim como o seu processo de validação. 

 

6.1 As dificuldades das puérperas em relação ao aleitamento materno 

A primeira etapa do estudo foi procurar evidências científicas sobre as dificuldades 

encontradas pelas puérperas sobre questões que permeiam o aleitamento materno. A 

identificação das dificuldades encontradas pelas puérperas em amamentar é essencial para 

a elaboração de intervenções4.  

Embora o corte temporal tenha sido de 2003 à 2014, os achados de 2003 à 2007 não 

eram condizentes com o objeto do estudo sendo, assim, excluídos. Os artigos utilizados 

foram publicados entre 2008 e 2014. Alguns artigos publicados em 2015, foram utilizados 

neste capítulo a fim de corroborar com os achados da pesquisa.  

Todos os autores são enfermeiros o que confirma o papel importante desse 

profissional no processo de ensinar-cuidar4. Embora a maioria dos artigos tenha sido 

publicada em periódicos da região Sudeste (07) os autores são oriundos do Nordeste.  

Um estudo relaciona o incentivo à amamentação aos fatores associados ao 

aleitamento materno nas diferentes regiões do Brasil e mostra nos resultados que nas 

regiões Norte e Nordeste as mães são mais jovens, com menor nível de escolaridade e 

renda familiar. Na região Centro-oeste as mães também são mais jovens, entretanto 

possuem maior renda familiar e nível de escolaridade mais elevado. Já na região Sudeste as 

mães têm maior renda familiar, maior nível de escolaridade e idade mais elevada59. O que 

ocorre é uma desigualdade de acesso à educação e à saúde entre as regiões Norte e 

Nordeste e as regiões mais ricas como a região Sudeste o que impacta diretamente na 

situação de morbimortalidade materno-infantil.  
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O Ministério da Saúde vem implementado ações programáticas a fim de reduzir as 

taxas de mortalidade materno-infantil, ampliando a atenção ao pré-natal e parto e 

favorecendo o aleitamento materno nas regiões mais pobres do país60. As autoridades de 

saúde recomendam a promoção do aleitamento materno através da implementação de 

ações e políticas para prevenir o desmame precoce61.Esse artigo foi publicado em 2004 e 

diz que são inúmeras as evidências científicas que trazem os benefícios da amamentação 

para a criança e que não é ampla a literatura sobre as vantagens do aleitamento materno 

para a mulher. Dez anos depois uma pesquisa traz o mesmo resultado56, mostrando que a 

maioria das ações para o incentivo do aleitamento materno, ao longo dos anos, estão sendo 

concentrados nas vantagens para o bebê. Porém, as vantagens para a mulher são pouco 

divulgadas. Durante a validação dos simuladores, nesta pesquisa, pode-se observar, pelas 

falas das puérperas que o benefício mais conhecido é o de emagrecimento. Isso demonstra 

a necessidade de intensificar informações a respeito dos benefícios do aleitamento materno 

para a mulher nas pesquisas, nas campanhas do governo e na educação em saúde durante o 

ciclo gravídico-puerperal. 

Os benefícios da amamentação são abordados sob o ponto de vista biológico e 

psicossocial. O sucesso na promoção do aleitamento materno é decorrente dos esforços 

governamental através de políticas públicas61. Todavia, ainda há muitos obstáculos à 

amamentação. Em uma pesquisa57, o autor cita como dificuldades apresentadas pelas 

puérperas acerca da amamentação: a dor ocorrida devido a liberação de ocitocina durante a 

ejeção do leite promovendo a contração uterina e consequente desconforto durante a 

amamentação, o ingurgitamento mamário, desconhecimento da técnica de ordenha manual, 

“pega” inadequada do bebê no seio materno, posição inadequada do bebê para a 

amamentação e o mito do “leite fraco”. O que corrobora com a prática vivenciada pela 

pesquisadora na assistência às puérperas. Muitas mulheres sentem-se desestimuladas a 

amamentar seus filhos em função dessas dificuldades e do desconhecimento sobre a sua 

anatomia e a fisiologia da lactação. Entretanto, além das dificuldades fisiológicas, as 

psicossociais também têm forte influência na amamentação. Algumas mulheres optam pelo 

aleitamento materno exclusivo por questões econômicas, referindo a prática como 

“barata”, o que impacta na economia familiar. Outras, pela pressão psicológica que sofrem 

por familiares e amigos, relacionando a responsabilidade da qualidade de vida do filho à 

sua decisão em amamentá-lo. Observamos as que decidem não amamentar seus filhos por 
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medo em afetar a estética das mamas ou por ter vivência ou experiência anterior negativa 

relacionada à amamentação. Neste sentido a educação em saúde é essencial para minimizar 

o abandono do aleitamento materno, havendo a necessidade de uma reavaliação das 

atividades educativas durante o pré-natal e puerpério, levando em consideração a realidade 

de cada mulher. Diante deste fato, as palestras que estavam sendo ministradas 

habitualmente na maternidade cenário foram reavaliadas e reformuladas, considerando-se o 

perfil da clientela atendida. 

O estudo encontrou na literatura formas variadas de tecnologias educacionais 

utilizadas para a orientação do aleitamento materno: palestras, folhetos, cartões postais, 

livretos, filmagens durante o aleitamento materno, software educativo, vídeos sobre 

aleitamento materno, pôsteres e aconselhamento, entre outros58.  A efetividade das ações 

está no uso adequado das diversas formas de comunicação utilizadas e do perfil da 

clientela para a qual está sendo direcionada. É importante que o enfermeiro, enquanto 

educador, conheça a sua clientela e tenha uma escuta sensível em relação a mesma. É 

comum vermos profissionais discorrer sobre benefícios do aleitamento materno quando a 

mãe diz que não consegue amamentar. Esta atitude do profissional impede que a mulher 

fale a respeito de si e das dificuldades vivenciadas.  É essencial que o profissional 

estabeleça uma relação de confiança com a mãe, escutando o que ela tem a dizer, 

interpretando e respeitando seus motivos. O enfermeiro, a partir do conhecimento do perfil 

da clientela pode criar formas de acessar comunicação, conferindo mais autonomia à 

puérpera, potencializando as ações para o cuidado, e contribuindo para o êxito da 

amamentação. Neste caminhar, os simuladores criados para as puérperas da maternidade 

canário constituíram-se importante estratégia para o manejo clínico da amamentação, 

permitindo ao enfermeiro atuação eficaz na orientação de questões acerca do aleitamento 

materno. Os simuladores realísticos criados pela pesquisadora para as puérperas do estudo, 

propiciaram melhor entendimento da prática da amamentação. Vale ressaltar que a 

inserção desse recurso material na maternidade cenário será um facilitador para a 

orientação sobre o aleitamento materno. 
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6.2 Elaboração da tecnologia educacional do tipo simuladores realísticos de baixa 

fidelidade 

Para a criação de um material educativo é necessário uma busca de evidências 

científicas na literatura, a fim de saber o que outros autores disseram sobre o tema proposto 

e principalmente para conhecer os sujeitos aos quais se direciona o material 62. Durante a 

etapa de elaboração dos simuladores realísticos de baixa fidelidade, considerei as 

dificuldades apresentadas pelas puérperas acerca do aleitamento materno evidenciadas na 

literatura. Então, após conhecê-las, estabeleci possibilidades artesanais de baixo custo, 

porém que me permitissem interlocução para troca de saberes. Quando o artefato 

facilitador dista muito do cotidiano das mulheres elas pouco se lembram do processo de 

aprendizagem. O impacto é momentâneo pelo deslumbre do material oferecido. Mas, 

quando os artefatos são de uso comum (avental, crochê, bonecos) elas se identificam com 

os materiais e isso guarda aprendizado significativo. Na criação dos simuladores deste 

estudo, considerei a facilidade para a percepção da mensagem a ser transmitida pelos 

produtos evitando a limitação de aprendizado para alguma participante. Foram idealizados 

produtos simples, de fácil entendimento e com materiais e técnicas conhecidos pelo 

público-alvo. 

A aplicação da simulação no processo de cuidar-educar favorece a participação ativa 

de puérperas e acompanhantes. Entretanto, um estudo56 vem de encontro a esta pesquisa 

afirmando que o sucesso do uso de simuladores não depende somente da qualidade da 

simulação, mas também de quem o manipula, da melhor forma de explorar a tecnologia e 

do nível de experiência anterior sobre o tema abordado. Esses fatores são determinantes 

para a criação de condições favoráveis a um aprendizado eficaz63. Por esse motivo reforço, 

pela minha vivência, que os enfermeiros precisam criar espaços de educação em saúde e 

validar, através de estudos, seus dispositivos de aprendizagem. Quer sejam os métodos, 

quer sejam os materiais, ou suas estratégias de cuidar-educar, ele necessita deter 

conhecimento e habilidades para desempenhar seu papel de educador e interferir no 

contexto onde está inserido.   

Por meio da técnica da observação foi possível constatar que dos simuladores 

apresentados o que causou mais impacto foi o útero com a placenta, despertando o 

interesse das puérperas para a palestra. A enfermeira colaboradora simulou um parto 

normal demonstrando a expulsão do feto, a dequitação e todo o processo de involução 
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uterina, assim como sua relação com a amamentação, tornando a atividade mais atrativa. 

Esse tipo de estratégia utilizada pela enfermeira colaboradora estabeleceu um ambiente 

descontraído para o aprendizado. A fisiologia do parto e lactação provoca dúvidas por 

envolver partes internas do corpo. O recurso teatral com a utilização dos simuladores 

favoreceu a intervenção direta e eficaz nas dificuldades apresentadas pelas puérperas em 

relação a amamentação.   

Os produtos desta pesquisa possuem aspectos diferentes em sua confecção, dos 

encontrados na literatura ou no comercio30. A intenção de patente levou-me a abster 

detalhes dos simuladores, porém, foram desenhados para suprir as lacunas encontradas na 

orientação ao aleitamento materno levando a uma prática de aprendizagem interativa. A 

interação enfermeiro-puérpera durante as orientações e as experiências oriundas dessa 

interação são fundamentais para o ensino-aprendizagem. Com a tendência crescente de 

tecnologias educacionais, prima a necessidade de criar produtos funcionais, de baixo custo 

e com características adequadas à clientela a qual se destina, enfatizando a importância de 

avaliar essas tecnologias junto às puérperas, visando um produto final. Os simuladores 

realístico desta pesquisa propiciam ao enfermeiro interação com as puérperas durante as 

atividades de perguntas e respostas, dinâmicas teatrais, representação com fantoche, 

atividades e relatos de experiências das participantes. 

Uma pesquisa mostra que os produtos resultantes dos trabalhos de conclusão 

apresentados nos programas de mestrado profissional da área de enfermagem no Brasil, no 

período de 2006 à 2012 foram: avaliação de serviços e programas de saúde, elaboração de 

protocolo assistencial ou voltado ao ensino, implantação da sistematização da assistência 

de enfermagem, cartilhas educativas, proposição de ações de educação permanente, 

elaboração de instrumento para coleta de dados clínicos na área hospitalar ou na atenção 

básica, instrumento de medida da carga de trabalho, elaboração de manual com rotinas de 

enfermagem, implementação de serviço ou programa, elaboração de mapa de risco 

ocupacional e elaboração de CD criativo64. Observa-se que dentre os produtos não foram 

encontrados simuladores realísticos, talvez porque a ideia de simuladores remeta à 

tecnologia dura, como os simuladores realísticos de alta fidelidade. Os simuladores 

realísticos de baixa fidelidade constituem-se produtos inovadores, economicamente mais 

viáveis, que propiciam a interface entre saúde e educação. Neste contexto, o enfermeiro, na 

maternidade, utilizando esse tipo de tecnologia educacional, partindo do seu compromisso 
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com o cuidado, assumiu a tarefa de transformar a prática relacionada à saúde articulando-a 

com a educação, entendendo o ambiente de alojamento conjunto como um espaço de 

aprendizagem fortalecendo a autonomia das puérperas no autocuidado. 

 

6.3 Validação dos simuladores realísticos de baixa fidelidade 

 A integralidade nas práticas de saúde não deve estar restrita somente às iniciativas 

das instituições de saúde, cabendo a todos os componentes da sociedade a articulação dos 

saberes e recursos disponíveis de acordo com suas necessidades e realidades concretas65. A 

prática de orientação ao aleitamento materno deve ser um apoio à mulher que amamenta, 

partindo-se das necessidades dessa mulher. As práticas pré-estabelecidas podem não 

contemplar essas necessidades. A participação da família e da sociedade é crucial no apoio 

ao aleitamento materno, favorecendo a promoção e manutenção da amamentação.  

 O processo de construção de tecnologias educacionais implica na interação das 

pessoas envolvidas, diminuindo a distância entre a intervenção pontual da assistência e o 

cuidado contínuo onde ocorrem as trocas de saberes e a escuta dos desejos e necessidades 

do outro65. A construção compartilhada do conhecimento favorece a interação entre o saber 

popular e o científico 21,65. A valorização da singularidade da mulher assegura laços de 

confiança entre o enfermeiro e a puérpera. O enfermeiro tem mais credibilidade quando se 

coloca em posição de igualdade e troca experiências com sua clientela, fornecendo-lhe 

dados que possam enriquecer o seu conhecimento. 

 Partindo dessa premissa, o processo de validação dos simuladores realísticos 

utilizados para a orientação do aleitamento materno, teve como avaliadores as próprias 

puérperas. Estudos de validação tornam-se mais eficazes quando submetidos à avaliação 

do público alvo. Os integrantes da amostra devem apresentar perfil convergente aos que se 

destinam a tecnologia educacional21. Na presente pesquisa os simuladores foram 

desenvolvidos para mulheres no puerpério e a amostra foi composta por puérperas 

internadas no alojamento conjunto. A orientação das puérperas foi realizada nas 

enfermarias de alojamento conjunto, espaço propício às intervenções visto que há uma 

homogeneidade de casos por enfermarias separadamente (pré-parto, puerpério e 

ginecologia). 

 Um estudo realizado no norte do Rio Grande do Sul sobre perfil epidemiológico de 

puérperas tem resultados parecidos com os resultados deste estudo apontando uma faixa 
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etária predominante de puérperas jovens, seguida de puérperas adolescentes66. A gravidez 

na adolescência tem ocorrido de maneira significativa em nossa sociedade. Na amostra 

destaca-se a presença de três adolescentes, o que requereu uma abordagem apropriada por 

parte da pesquisadora devido as características da própria idade como, por exemplo, a 

inserção de elementos gráficos na escala de Likert a fim de facilitar o entendimento dessas 

puérperas sobre o que a valoração da sua opinião. 

No Brasil, anualmente, aproximadamente 1 milhão de adolescentes entre 10 e 19 

anos passam por período de gravidez66. A idade materna nos reporta à ideia de imaturidade 

para as questões que permeiam a maternidade inclusive a amamentação. Todavia, neste 

estudo o manejo clínico da amamentação não foi influenciado pela idade. 

Em relação ao nível de escolaridade o maior número de puérperas estudou por 9 à 

12 anos, o que se relaciona à condição social66. Acredita-se que mulheres com maior grau 

de instrução têm melhor condição social, com maior acesso a informações e melhor 

entendimento e percepção sobre o aleitamento materno. Nesta pesquisa tanto as mães com 

menor escolaridade quanto as de maior nível escolar demonstraram interesse no assunto 

amamentação e se mostraram receptivas ao aprendizado. Talvez pelas experiências 

anteriores positivas que cada uma traz sobre aleitamento materno. 

O estudo sobre o perfil epidemiológico de puérperas no Rio Grande do Sul 

apresenta dados semelhantes aos desta pesquisa, contendo puérperas que trabalham fora de 

casa em variadas funções, e “do lar”, em proporções quase homogêneas66. Independente da 

ocupação da mulher, todas referiram intenção em amamentar seus filhos, demostrando 

motivação. Verificou-se que as mães que trabalham no lar ou fora dele tem a mesma 

percepção sobre a prática da amamentação, salvo algumas preocupações das que trabalham 

fora do lar com o armazenamento do leite materno. Todas as dúvidas em relação as formas 

de armazenamento foram esclarecidas pela enfermeira colaboradora. 

Quanto à paridade, estudos apontam que as primíparas são mais suscetíveis a iniciar 

o aleitamento materno, porém, o mantém por menor tempo devido à inexperiência e 

consequentemente mais dúvidas e dificuldades67. O número de paridades confere pensar 

que a mulher experienciou aleitar em algum momento. Entretanto, neste estudo verificou-

se que independentemente do número de filhos, tal variável não interferiu na 

amamentação. Tanto as multíparas quanto as primíparas e secundíparas demonstraram 
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desejo em amamentar, interesse no assunto e percepção sobre as questões do aleitamento 

materno. 

Para que tivesse confiabilidade os simuladores foram validados em relação à 

compreensão, atratividade e aplicação. Um estudo68 ressalta que nem sempre as 

tecnologias são validadas, sendo os materiais entregues à população sem passar por um 

prévio processo de validação. Assim sendo, tornou-se relevante que a tecnologia 

educacional a ser utilizada tivesse sido validada pelo público para a qual será direcionada, 

conforme descrito na literatura21. A participação das puérperas no processo de validação 

pôde elevar a credibilidade e a aceitação dos simuladores por parte das mesmas. Despir-se 

de preconceitos e admitir outros saberes é fundamental ao enfermeiro no papel de 

educador. Desta forma, durante as atividades de validação, todas as falas das puérperas 

foram ouvidas e complementadas com explicações pertinentes, construindo-se desta forma 

o conhecimento compartilhado entre as participante e as pesquisadoras. Durante um 

processo de validação é recomendável que seja utilizada a triangulação de métodos, a fim 

de se alcançar a captação dos dados46, o que corrobora com o método utilizado nesse 

estudo que, além da gravação de áudio, foram utilizadas as técnicas de observação e do 

questionário, cujos instrumentos utilizados foram o roteiro de observação e a escala de 

Likert. Na validação dos simuladores, a utilização da técnica de gravação de áudio e da 

observação propiciou à pesquisadora captar situações que o questionário não permite como 

emoções, expressões corporais e atitudes durante a dinâmica. Após as atividades foi 

possível o cruzamento dos dados obtidos e a validação dos produtos da pesquisa. 

Outros estudos demonstram que como educador, o enfermeiro deve estar inserido 

no processo de criação, desenvolvimento e avaliação do material educacional contribuindo, 

desta forma, para a promoção do aleitamento materno4,58,61. A pesquisa promoveu 

orientações sobre aleitamento materno no espaço do alojamento conjunto, envolvendo 

enfermeiros, puérperas e acompanhantes, utilizando produtos criados e desenvolvidos pelo 

enfermeiro, o que facilitou o manejo dos simuladores. Contudo a mulher só amamenta 

quando se dispõe a amamentar. 

Não foi realizada análise não paramétrica para a variável “desejo de amamentar” 

sendo este fato uma limitação do estudo, porém, para o produto desta pesquisa não há 

interferência de significância, visto que a puérpera poderia não desejar amamentar, mas 

desejar aprender a amamentar. O desejo de amamentar tem que ser explicitado pela 
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mulher, sem gerar sofrimento biológico e/ou psíquico como seria o caso das portadoras de 

HIV e/ou as que tiveram Rn com patologias que os impedissem de amamentar. A respeito 

desse grupo a orientação, caso a puérpera deseje, deve respeitar sua singularidade. 

 Outra limitação encontrada nesta pesquisa foi o curto período de tempo para o 

treinamento da equipe multidisciplinar para o manejo dos simuladores realísticos. Porém, o 

treinamento para os membros da equipe multiprofissional será realizado, quando a 

orientação sobre o aleitamento materno às puérperas utilizando os simuladores realísticos 

de baixa fidelidade for implementada na instituição cenário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tecnologia educacional do tipo simuladores realísticos de baixa fidelidade é ação 

inovadora para puérperas em alojamento conjunto. Para essas puérperas foi relevante, 

segundo as mesmas, o uso dos simuladores nas palestras, o que sustenta a necessidade do 

uso desse tipo de tecnologia para o processo ensino-aprendizagem na orientação sobre o 

aleitamento materno. 

Os resultados obtidos atingiram os objetivos do estudo e culminaram na elaboração 

e validação do produto da pesquisa: simuladores realísticos de baixa fidelidade. 

Para colocar-se em uso uma tecnologia educacional é preciso antes buscar 

evidências científicas para embasar a pesquisa, elaborar a tecnologia educacional eleita e 

validá-la. 

O estudo desenvolvido permitiu identificar na literatura as dificuldades das 

puérperas acerca das questões que permeiam o aleitamento materno.  

De acordo com os resultados apresentados, a enfermagem tem dois grandes 

desafios para alcançar os objetivos dos programas de incentivo ao aleitamento materno. O 

primeiro está na dificuldade em compreender os motivos pelos quais as mulheres deixam 

de amamentar e isto envolve crenças, influências de familiares, e falta de conhecimento 

sobre aleitamento materno. O segundo desafio é a superação dessas dificuldades através 

da valorização do saber de cada puérpera, respeitando sua singularidade. Cabe ressaltar 

que o aleitamento materno além de ser fisiológico é também histórico, social e cultural 

sendo influenciado diretamente por crenças e tabus, o que determina a construção de 

significados e percepções particulares para cada mulher e adotados socialmente.  

Neste sentido, a transmissão do conhecimento científico por si só não promove o 

aleitamento materno. É necessário que o profissional busque o conhecimento popular para 

que através da troca de saberes tenha mais credibilidade diante das puérperas.  

Reforça-se a importância da orientação sobre aleitamento materno para que as 

puérperas se apropriem de conhecimentos que promovam o controle de sua saúde.  

Dado que as puérperas são alvo deste estudo é de suma importância que se levante 

os benefícios do aleitamento materno para a mulher, desta forma sensibilizando-a para a 

prática, que até então era vista somente como responsabilidade da mãe para a saúde da 

criança. 
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O estudo permitiu aumentar o conhecimento das puérperas sobre o aleitamento 

materno, reduzindo as dificuldades para o sucesso da amamentação, podendo ser aplicado 

em outros cenários e para outros públicos, principalmente em outras fases do ciclo 

gravídico puerperal. É recomendável que profissionais da equipe multidisciplinar sejam 

treinados para o uso dos simuladores contribuindo para a promoção do aleitamento 

materno na instituição.  

Ao final desse estudo pôde-se confirmar a hipótese de que o uso da tecnologia 

educacional do tipo simuladores realísticos de baixa fidelidade foi inovadora e facilitou o 

aprendizado de puérperas, em alojamento conjunto, acerca do manejo do aleitamento 

materno. 

Ressalta-se que a educação para saúde é um processo que requer do profissional 

atitude e sensibilidade na busca de estratégias de aprendizagem que irão interferir na 

adoção de conhecimentos da população. Este estudo revela que não é apenas o uso da 

tecnologia educacional que irá promover mudanças, mas a sua interação com a clientela, a 

significância da aprendizagem e a comunicação que se estabelece através da tecnologia 

educacional eleita.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Organização dos dados coletados: perfil das participantes  

 

CÓDIGO DA 

RESPONDENTE 

IDADE ESCOLARIDADE OCUPAÇÃO PARIDADE 

P1     

P2     

P3     

P4     

P5     

P6     

P7     

P8     

P9     

P10     

P11     

P12     

P13     

P14     

P15     

P16     

P17     

P18     

P19     

P20     

P21     

P22     

P23     

P24     
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APÊNDICE B – Roteiro de Observação 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ALOJAMENTO CONJUNTO 

 

1- Observar a atuação da enfermeira colaboradora durante as palestras com a utilização dos 

simuladores realísticos de baixa fidelidade e sem a utilização dos mesmos, em relação ao 

domínio do conteúdo transmitido e interação com as puérperas. 

1.1- A enfermeira colaboradora dominou o conteúdo da palestra?  

1.2- Conseguiu interagir com as puérperas?  

2- Observar quais as dúvidas mais frequentes durante a apresentação. 

3- Descrever o interesse das puérperas em relação à palestra e em relação à aparência dos 

simuladores realísticos de baixa fidelidade. 

4- Observar se as mensagens transmitidas pela enfermeira foram compreendidas. 

5- Houve troca de saberes entre a enfermeira e as puérperas? 

6- Observar se a linguagem usada pela enfermeira foi adequada ao nível de conhecimento 

da puérpera. 

7- Observar o feedback das puérperas à atividade realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

APÊNDICE C – Escala de Likert da palestra sem o uso dos simuladores 

 

ESCALA DE LIKERT - PALESTRA SEM O USO DOS SIMULADORES 

 

Data: ____/____/_____. 

Código da Respondente: P_____  

Idade: ____________ 

Escolaridade: _______________________ 

Ocupação: __________________________ 

Paridade: ________________ 

 

Instruções:  

Não preencha o cabeçalho acima. 

Marque um X no número que achar que expressa a sua opinião, sobre cada afirmação. 

Caso queira, poderá justificar a sua escolha, no final da folha, no espaço destinado a 

observações. 

 Sua opinião é muito importante! 

 

Valoração: 

1 = Inadequado                               2 = Parcialmente adequado  

3 = Adequado                                 4 = Totalmente adequado  

 

1- COMPREENSÃO: refere-se ao nível de entendimento da informação. 

1.1- Compreendi os benefícios da amamentação.  1 2 3 4 

1.2- Entendi como se deve realizar a “pega” adequada relacionada entre a 

boca do bebe e o seio materno. 

1 2 3 4 

1.3- Observei qual deve ser a posição adequada que o bebê deve ficar 

durante a amamentação. 

1 2 3 4 

1.4- Compreendi que há relação entre a amamentação e a contração uterina 

favorecendo a diminuição sangramento vaginal. 

1 2 3 4 
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1.5- Compreendi a técnica de ordenha manual para o esvaziamento das 

mamas. 

1 2 3 4 

1.6- Eu compreendi a informações de forma clara.  1 2 3 4 

    

2- ATRATIVIDADE: refere-se a capacidade da atividade causar impacto e interesse. 

2.1- A atividade foi interessante e esclarecedora. 1 2 3 4 

2.2- As informações foram inovadoras e posso aplicá-las imediatamente. 1 2 3 4 

2.3- Os assuntos abordados são úteis no meu dia-a-dia de maternidade. 1 2 3 4 

2.4- As informações fornecidas esclareceram minhas dúvidas. 1 2 3 4 

2.5- O assunto foi apropriado para o meu entendimento sobre amamentação. 1 2 3 4 

2.6- A atividade fez pensar outra forma de amamentar. 1 2 3 4 

 

3- APLICAÇÃO: refere-se à utilização das informações obtidas. 

3.1- Realizei com facilidade a “pega” adequada para amamentação. 1 2 3 4 

3.2- A estratégia de palestra conseguiu ensinar amamentação claramente. 1 2 3 4 

3.3- As informações foram adequadas não precisando demonstração. 1 2 3 4 

3.4- As informações não provocaram dúvidas. 1 2 3 4 

 

Comentários e sugestões (pode usar o verso da folha) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Escala de Likert da palestra com o uso dos simuladores 

 

ESCALA DE LIKERT - ORIENTAÇÕES COM USO DE SIMULADORES 

 

Data: ____/____/_____. 

Código da Respondente: P_____ 

Idade: ____________ 

Escolaridade: _______________________ 

Ocupação: __________________________ 

Paridade: ________________ 

 

Instruções:  

Não preencha o cabeçalho acima. 

Marque um X no número que achar que expressa a sua opinião, sobre cada afirmação. 

Caso queira, poderá justificar a sua escolha, no final da folha, no espaço destinado a 

observações. 

 Sua opinião é muito importante! 

Valoração: 

1 = Inadequado                               2 = Parcialmente adequado  

3 = Adequado                                 4 = Totalmente adequado  

 

1- COMPREENSÃO: refere-se ao nível de entendimento da informação. 

1.1- Compreendi os benefícios da amamentação com as demonstrações 

utilizando os simuladores.  

1 2 3 4 

1.2- Entendi como se deve realizar a “pega” adequada relacionada entre a 

boca do bebe e o seio materno visualizando demonstração com o bebê-

fantoche Nina e o avental com mamas. 

1 2 3 4 

1.3- Observei qual deve ser a posição adequada que o bebê deve ficar 

durante a amamentação utilizando a boneca Paulinha e o avental com 

mamas. 

1 2 3 4 
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1.4- Compreendi que há relação entre a amamentação e a contração uterina 

favorecendo a diminuição sangramento vaginal observando demonstração do 

útero com placenta. 

1 2 3 4 

1.5- Compreendi a técnica de ordenha manual para o esvaziamento das 

mamas realizada no avental com mamas.  

1 2 3 4 

1.6- Eu compreendi a informações de forma clara, utilizando-se os 

simuladores. 

1 2 3 4 

2- ATRATIVIDADE: refere-se a capacidade da atividade causar impacto e interesse. 

2.1- A atividade foi interessante e esclarecedora. 1 2 3 4 

2.2- As informações foram inovadoras e posso aplicá-las imediatamente. 1 2 3 4 

2.3- Os assuntos abordados são úteis no meu dia-a-dia de maternidade. 1 2 3 4 

2.4- As informações fornecidas esclareceram minhas dúvidas. 1 2 3 4 

2.5- O assunto foi apropriado para o meu entendimento sobre amamentação. 1 2 3 4 

2.6- A atividade fez pensar outra forma de amamentar. 1 2 3 4 

3- APLICAÇÃO: refere-se à utilização das informações obtidas. 

3.1- Realizei com facilidade a “pega” adequada para amamentação. 1 2 3 4 

3.2- A estratégia de uso de simuladores conseguiu ensinar amamentação 

claramente. 

1 2 3 4 

3.3- As informações com demonstração nos simuladores foram adequadas. 1 2 3 4 

3.4- As informações com o uso de simuladores não provocaram dúvidas. 1 2 3 4 

 

 

Comentários e sugestões (pode usar o verso da folha) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



108 

 

APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as puérperas que 

receberam orientações sobre aleitamento materno com uso de simuladores realísticos de 

baixa fidelidade 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                                 Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúden 

 

Título do Projeto: “Tecnologia educacional utilizada para orientação do aleitamento 

materno: simuladores realísticos de baixa fidelidade” 

 

Pesquisador responsável: Carla Moema Fontoura Abissulo 

Telefones para contato: (21) 98640-9846  E-mail: carla_moema16@hotmail.com  

Orientadora: Prof.ª Dra. Zenith Rosa Silvino  E-mail: zenithrosa52@gmail.com 

Coorientadora: Prof.ª Dra. Helen Campos Ferreira E-mail: helen.campos@gmail.com  

 

Nome do voluntário:______________________________________________________ 

Idade:_______ anos  RG: __________________________ 

 

A Sra. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Tecnologia 

educacional utilizada para orientação do aleitamento materno: simuladores realísticos de 

baixa fidelidade”, de responsabilidade da pesquisadora Carla Moema Fontoura Abissulo.  

O estudo pretende utilizar materiais educativos confeccionados artesanalmente, 

para contribuir para a orientação de puérperas no Alojamento Conjunto, sobre aleitamento 

materno. O objetivo será validar simuladores realísticos de baixa fidelidade 

enquanto tecnologias educacionais inovadoras utilizadas na orientação do aleitamento 

materno. Serão realizadas atividades de orientação às puérperas no Alojamento Conjunto, 

com foco no Aleitamento Materno, a fim de validar os produtos. 

                                                           
nComitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro 

Rua Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo, Centro - Niterói – Rio de Janeiro - CEP 24.030-215 

Tel. (21) 26299189  -  976212867    

E-mail: etica@vm.uff.br   Site: www.cep.uff.br 

 

mailto:carla_moema16@hotmail.com
mailto:zenithrosa52@gmail.com
mailto:helen.campos@gmail.com
mailto:etica@vm.uff.br
http://www.cep.uff.br/
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Uma enfermeira colaboradora fará palestra com demonstrações sobre o aleitamento 

materno. O uso de gravador de voz se faz necessário por tratar-se de validação de materiais 

educativos. Perguntas, reações e comportamentos deverão ser registrados, para que, 

posteriormente, se faça a coleta e análise dos dados. Todo o material registrado pelo 

gravador de voz será transcrito e guardado por cinco (5) anos, sendo incinerado após esse 

período.  

  Após a palestra será aplicado um questionário com perguntas sobre o que foi 

abordado na palestra.  

 As profissionais tomarão todos os cuidados para não causarem nenhum tipo de 

constrangimento às pacientes e acompanhantes durante as palestras.  

 O benefício relacionado à sua participação será o de ampliar os conhecimentos das 

puérperas e acompanhantes acerca de temas relacionados ao aleitamento materno.  

 Em caso de dúvidas, a pesquisadora estará disponível para esclarecimentos por 

meio do contato acima fornecido.  

 A sua participação é voluntária e o consentimento de participação poderá ser 

recusado ou retirado se desejar, sem prejuízo ao seu tratamento. As informações que a 

senhora dará, serão confidenciais e seu nome não será divulgado. A senhora não receberá 

nenhuma espécie de compensação financeira para participar desta pesquisa. A senhora 

receberá uma cópia deste consentimento. 

Eu, __________________________________________________________________             

RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito.  Estou ciente de que poderei 

desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

  

São Gonçalo, _____ de ____________ de _______. 

 

Participante da pesquisa: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Pesquisadora responsável pela pesquisa:________________________________________ 
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APÊNDICE F – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido para as puérperas que 

receberam orientações sobre aleitamento materno com uso de simuladores realísticos de 

baixa fidelidade 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                                 Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde1 

 

Título do Projeto: “Tecnologia educacional utilizada para orientação do aleitamento 

materno: simuladores realísticos de baixa fidelidade” 

 

Pesquisador responsável: Carla Moema Fontoura Abissulo 

Telefones para contato: (21) 98640-9846  E-mail: carla_moema16@hotmail.com  

Orientadora: Prof.ª Dra. Zenith Rosa Silvino  E-mail: zenithrosa52@gmail.com 

Coorientadora: Prof.ª Dra Helen Campos Ferreira E-mail: helen.campos@gmail.com  

 

Nome do voluntário:______________________________________________________ 

Idade:_______ anos  RG: ___________________________________________ 

Nome do responsável:____________________________________________________ 

RG do responsável: ______________________________________________________ 

 

Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Tecnologia 

educacional utilizada para orientação do aleitamento materno: simuladores realísticos de 

baixa fidelidade”, de responsabilidade da pesquisadora Carla Moema Fontoura Abissulo.  

O estudo pretende utilizar materiais educativos confeccionados artesanalmente, 

para contribuir para a orientação de puérperas no Alojamento Conjunto, sobre aleitamento 

materno.  

___________________________ 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro 

Rua Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo, Centro - Niterói – Rio de Janeiro - CEP 24.030-215 

Tel. (21) 26299189  -  976212867    

E-mail: etica@vm.uff.br   Site: www.cep.uff.br 

 

mailto:carla_moema16@hotmail.com
mailto:zenithrosa52@gmail.com
mailto:helen.campos@gmail.com
mailto:etica@vm.uff.br
http://www.cep.uff.br/
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O objetivo será validar simuladores realísticos de baixa fidelidade 

enquanto tecnologias educacionais inovadoras utilizadas na orientação do aleitamento 

materno. Serão realizadas atividades de orientação às puérperas no Alojamento Conjunto, 

com foco no Aleitamento Materno, a fim de validar os produtos. 

Uma enfermeira colaboradora fará palestra com demonstrações sobre o aleitamento 

materno. O uso de gravador de voz se faz necessário por tratar-se de validação de materiais 

educativos. Perguntas, reações e comportamentos deverão ser registrados, para que, 

posteriormente, se faça a coleta e análise dos dados. Todo o material registrado pelo 

gravador de voz será transcrito e guardado por cinco (5) anos, sendo incinerado após esse 

período.  

  Após a palestra será aplicado um questionário com perguntas sobre o que foi 

abordado na palestra.  

 As profissionais tomarão todos os cuidados para não causarem nenhum tipo de 

constrangimento às pacientes e acompanhantes durante as palestras.  

 O benefício relacionado à sua participação será o de ampliar os conhecimentos das 

puérperas e acompanhantes acerca de temas relacionados ao aleitamento materno.  

 Em caso de dúvidas, a pesquisadora estará disponível para esclarecimentos por 

meio do contato acima fornecido.  

 A sua participação é voluntária e para participar desta pesquisa, o seu responsável 

deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem 

receberá nenhuma espécie de compensação financeira para participar desta pesquisa. O 

assentimento de participação poderá ser recusado ou retirado se desejar, sem prejuízo ao 

seu tratamento. As informações que você dará, serão confidenciais e seu nome não será 

divulgado. Você receberá uma cópia deste assentimento. 

Eu, ___________________________________________________________________             

RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito.  Estou ciente de que poderei 

desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

  

São Gonçalo, _____ de ____________ de _______. 
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Participante da pesquisa: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Responsável pela participante da pesquisa:_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Pesquisadora responsável pela pesquisa: ________________________________________ 
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APÊNDICE G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as puérperas que 

receberam orientações sobre aleitamento materno por meio de palestras 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                                 Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde1 

 

Título do Projeto: “Tecnologia educacional utilizada para orientação do aleitamento 

materno: simuladores realísticos de baixa fidelidade” 

 

Pesquisador responsável: Carla Moema Fontoura Abissulo 

Telefones para contato: (21) 98640-9846  E-mail: carla_moema16@hotmail.com  

Orientadora: Prof.ª Dra. Zenith Rosa Silvino  E-mail: zenithrosa52@gmail.com 

Coorientadora: Prof.ª Dra Helen Campos Ferreira E-mail: helen.campos@gmail.com  

 

Nome do voluntário:______________________________________________________ 

Idade:_______ anos  RG: __________________________ 

 

 

A Sra. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Tecnologia 

educacional utilizada para orientação do aleitamento materno: simuladores realísticos de 

baixa fidelidade”, de responsabilidade da pesquisadora Carla Moema Fontoura Abissulo.  

Serão realizadas atividades de orientação às puérperas no Alojamento Conjunto, 

com foco no Aleitamento Materno, a fim de informar às puérperas aspectos relacionados 

ao tema. 

Uma enfermeira colaboradora fará palestra sobre o aleitamento materno. O uso de 

gravador de voz se faz necessário por tratar-se de validação de materiais educativos.  

___________________________ 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro 

Rua Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo, Centro - Niterói – Rio de Janeiro - CEP 24.030-215 

Tel. (21) 26299189  -  976212867    

E-mail: etica@vm.uff.br   Site: www.cep.uff.br 

 

mailto:carla_moema16@hotmail.com
mailto:zenithrosa52@gmail.com
mailto:helen.campos@gmail.com
mailto:etica@vm.uff.br
http://www.cep.uff.br/
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Perguntas, reações e comportamentos deverão ser registrados, para que, posteriormente, se 

faça a coleta e análise dos dados. Todo o material registrado pelo gravador de voz será 

transcrito e guardado por cinco (5) anos, sendo incinerado após esse período.  

  Após a palestra será aplicado um questionário com perguntas sobre o que foi 

abordado na palestra.  

 As profissionais tomarão todos os cuidados para não causarem nenhum tipo de 

constrangimento às pacientes e acompanhantes durante as palestras.  

 O benefício relacionado à sua participação será o de ampliar os conhecimentos das 

puérperas e acompanhantes acerca de temas relacionados ao aleitamento materno.  

 Em caso de dúvidas, a pesquisadora estará disponível para esclarecimentos por 

meio do contato acima fornecido.  

 A sua participação é voluntária e o consentimento de participação poderá ser 

recusado ou retirado se desejar, sem prejuízo ao seu tratamento. As informações que a 

senhora dará, serão confidenciais e seu nome não será divulgado. A senhora não receberá 

nenhuma espécie de compensação financeira para participar desta pesquisa. A senhora 

receberá uma cópia deste consentimento. 

Eu, ___________________________________________________________________             

RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito.  Estou ciente de que poderei 

desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

  

São Gonçalo, _____ de ____________ de _______. 

 

Participante da pesquisa: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Pesquisadora responsável pela pesquisa:________________________________________ 
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APÊNDICE H – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido para as puérperas que 

receberam orientações sobre aleitamento materno por meio de palestras 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                                 Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde1 

 

Título do Projeto: “Tecnologia educacional utilizada para orientação do aleitamento 

materno: simuladores realísticos de baixa fidelidade” 

 

Pesquisador responsável: Carla Moema Fontoura Abissulo 

Telefones para contato: (21) 98640-9846  E-mail: carla_moema16@hotmail.com  

Orientadora: Prof.ª Dra Zenith Rosa Silvino  E-mail: zenithrosa52@gmail.com 

 Coorientadora: Prof.ª Dra Helen Campos Ferreira E-mail: helen.campos@gmail.com  

 

Nome do voluntário:______________________________________________________ 

Idade:_______ anos  RG: ___________________________________________ 

Nome do responsável:____________________________________________________ 

RG do responsável: ______________________________________________________ 

 

 

Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Tecnologia 

educacional utilizada para orientação do aleitamento materno: simuladores realísticos de 

baixa fidelidade”, de responsabilidade da pesquisadora Carla Moema Fontoura Abissulo.  

Serão realizadas atividades de orientação às puérperas no Alojamento Conjunto, 

com foco no Aleitamento Materno, a fim de informar às puérperas aspectos relacionados 

ao tema. 

___________________________ 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro 

Rua Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo, Centro - Niterói – Rio de Janeiro - CEP 24.030-215 

Tel. (21) 26299189  -  976212867    

E-mail: etica@vm.uff.br   Site: www.cep.uff.br 

 

mailto:carla_moema16@hotmail.com
mailto:zenithrosa52@gmail.com
mailto:helen.campos@gmail.com
mailto:etica@vm.uff.br
http://www.cep.uff.br/
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Uma enfermeira colaboradora fará palestra com demonstrações sobre o aleitamento 

materno. O uso de gravador de voz se faz necessário por tratar-se de validação de materiais 

educativos. Perguntas, reações e comportamentos deverão ser registrados, para que, 

posteriormente, se faça a coleta e análise dos dados. Todo o material registrado pelo 

gravador de voz será transcrito e guardado por cinco (5) anos, sendo incinerado após esse 

período.  

  Após a palestra será aplicado um questionário com perguntas sobre o que foi 

abordado na palestra.  

 As profissionais tomarão todos os cuidados para não causarem nenhum tipo de 

constrangimento às pacientes e acompanhantes durante as palestras.  

 O benefício relacionado à sua participação será o de ampliar os conhecimentos das 

puérperas e acompanhantes acerca de temas relacionados ao aleitamento materno.  

 Em caso de dúvidas, a pesquisadora estará disponível para esclarecimentos por 

meio do contato acima fornecido.  

 A sua participação é voluntária e para participar desta pesquisa, o seu responsável 

deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem 

receberá nenhuma espécie de compensação financeira para participar desta pesquisa. O 

assentimento de participação poderá ser recusado ou retirado se desejar, sem prejuízo ao 

seu tratamento. As informações que você dará, serão confidenciais e seu nome não será 

divulgado. Você receberá uma cópia deste assentimento. 

 

Eu, __________________________________________________________________             

RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito.  Estou ciente de que poderei 

desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

  

 

São Gonçalo, _____ de ____________ de _______. 

 

 

Participante da pesquisa: ____________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

Responsável pela participante da pesquisa: ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Pesquisadora responsável pela pesquisa: ________________________________________ 
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APÊNDICE I – Publicações pesquisadas de acordo com o cruzamento de descritores, nº 

de referências encontradas, nº de referências após filtragem, de acordo com os critérios de 

inclusão, nº de referências selecionadas no estudo e base de dados 

Cruzamento de 

descritores 

Nº de 

referências  

encontradas 

Nº de referências 

após filtragem, de 

acordo com os 

critérios de 

inclusão. 

Nº de 

referências 

Selecionadas 

Base de  

Dados 

Aleitamento 

materno and 

Educação em saúde 

1.215 134 02 LILACS: 02 

 

Aleitamento 

materno and 

Tecnologia 

71 21 04 LILACS: 03 

MEDLINE: 

01 

CINAHL: 01 

Aleitamento 

materno and 

Estudos de 

validação 

06 02 02 LILACS: 02 

 

Aleitamento 

materno and 

Período pós-parto 

25 18 05 LILACS: 05 

CINAHL: 02 

 

Educação em saúde 

and Tecnologia 

 

706 107 00 --------------- 

Educação em saúde 

and Estudos de 

validação 

13 13 00 ---------------- 

Educação em saúde 

and Período pós-

parto 

07 07 02 LILACS: 02 

Tecnologia and 

Estudos de 

validação 

27 22 00 --------------- 

Tecnologia and 

Período pós-parto 

02 02 00 --------------- 

Estudos de 

validação and 

Período pós-parto 

00 00 00 ---------------- 

Fonte: MEDLINE, LILACS e CINAHL
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APÊNDICE J - Artigos selecionados segundo o ano de publicação, a autoria, o título e a 

fonte 

 

Nº de  

ordem 

Ano de 

publicação 

Autores Título Fonte 

01 2010 Junges CF, Ressel 

LB, Budó MLD, 

Padoin SMM; 

Hoffmann IC, 

Sehnem GD. 

Percepções de puérperas 

quanto aos fatores que 

influenciam o 

aleitamento materno 

Rev. Gaúcha 

Enferm. 

02 2008 Oliveira PMP, 

Rebouças CBA, 

Pagliuca LMF. 

Literatura de cordel 

como meio de promoção 

para o aleitamento 

materno 

Esc. Anna 

Nery. Rev. 

Enferm. 

03 2013 Oliveira PMP, 

Pagliuca LMF. 

Avaliação de tecnologia 

educativa na modalidade 

literatura de cordel sobre 

amamentação 

Rev Esc  

Enferm USP 

04 2009 Oliveira PMP, 

Rebouças CBA, 

Pagliuca LMF. 

Construção de uma 

tecnologia assistiva para 

validação entre cegos: 

enfoque na amamentação 

REBEn 

 
 

05 2011 Joventino ES, 

Dodt RCM, 

Araujo TL, 

Cardoso MV 

LML, Silva VM, 

Ximenes LB. 

 

Tecnologias de 

enfermagem para 

promoção do aleitamento 

materno: revisão 

integrativa da literatura 

Rev. Gaúcha 

Enferm. 

06 2013 Dodt RCM, 

Ferreira AMV, 

Nascimento LA, 

Macêdo AC, 

Joventino ES; 

Ximenes LB. 

Influência de estratégia 

de educação em saúde 

mediada por álbum 

seriado sobre a auto-

eficácia materna para 

amamentar 

Texto & 

Contexto 

Enferm 

07 2013 Rodrigues AP, 

Nascimento LA, 

Oriá MOB. 

Validação de um álbum 

seriado para promoção da 

auto-eficácia em 

amamentar 

Acta Paul 

Enferm 

08 2012 Dodt RCM, 

Ximenes LB, Oriá 

Validação de álbum 

seriado para promoção 

Acta Paul 

Enferm 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Junges,%20Carolina%20Frescura%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ressel,%20L%C3%BAcia%20Beatriz%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ressel,%20L%C3%BAcia%20Beatriz%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bud%C3%B3,%20Maria%20de%20Lourdes%20Denardin%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Padoin,%20Stela%20Maria%20de%20Mello%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Hoffmann,%20Izabel%20Cristina%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Sehnem,%20Graciela%20Dutra%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Joventino,%20Emanuella%20Silva%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Dodt,%20Regina%20Cl%C3%A1udia%20Melo%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Araujo,%20Thelma%20Leite%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cardoso,%20Maria%20Vera%20L%C3%BAcia%20Moreira%20Leit%C3%A3o%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cardoso,%20Maria%20Vera%20L%C3%BAcia%20Moreira%20Leit%C3%A3o%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ximenes,%20Lorena%20Barbosa%22
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MOB. do aleitamento materno 

09 2014 Silva 

NM, Waterkempe 

R, Silva 

EF, Cordova 

FP, Bonilha ALL. 

Conhecimento de 

puérperas sobre 

amamentação exclusiva 

Rev. Bras. 

Enferm. 

10 

 

 

 

2009 Silva VMM da, 

Joventino ES, 

Arcanjo DS; 

Veras JEGLF, 

Dodt RCM; Oriá 

MOB, Ximenes 

LB. 

Conhecimento de 

puérperas acerca da ama 

mentação - estudo 

descritivo 

OBJN 

11 2010 Azevedo DS, Reis 

ACS, Freitas LV, 

Costa PB, 

Pinheiro PNC, 

Damasceno AKC. 

Conhecimentos de 

primíparas sobre os 

benefícios do aleitamento 

materno 

Rev RENE 

12 2009 Barreto CA, Silva 

LR, Christoffel 

MM. 

Aleitamento materno: a 

visão das puérperas 

Rev. 

Eletrônica 

Enferm. 

13 2009 Rosa CD, 

Almeida CB, 

Barros PFS, 

Coutinho RMC. 

Prática da amamentação 

em puérperas na Unidade 

de Alojamento Conjunto 

Rev Inst 

Ciênc Saúde 

14 2012 Acosta DF; 

Gomes VLO, 

Kerber NPC, 

Costa CFS. 

Influências, crenças e 

práticas no autocuidado 

das puérperas 

Rev Esc 

Enferm USP 

15 2010 Strapasson MR, 

Nedel MNB 

Puerpério imediato: 

desvendando o 

significado da 

maternidade 

Rev. Gaúcha 

Enferm. 

16 2014 Wu D, Hu J, 

McCoy T, Efird J. 

The effects of a 

breastfeeding self-

efficacy intervention on 

short-term breastfeeding 

outcomes among 

primiparous mothers in 

Wuhan, China 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Nichelle%20Monique%20da%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Nichelle%20Monique%20da%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Waterkemper,%20Roberta%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Waterkemper,%20Roberta%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Eveline%20Franco%20da%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Eveline%20Franco%20da%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cordova,%20Fernanda%20Peixoto%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cordova,%20Fernanda%20Peixoto%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bonilha,%20Ana%20Lucia%20de%20Lourenzi%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Barreto,%20Cristina%20Alencar%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Leila%20Rangel%20da%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Leila%20Rangel%20da%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Christoffel,%20Marialda%20Moreira%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Christoffel,%20Marialda%20Moreira%22
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APÊNDICE K - Fluxograma do processo de seleção dos artigos científicos 
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ANEXO A – Termo de Autorização da Instituição para a Realização de Pesquisa 
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ANEXO B- Parecer Consubstanciado do CEP 
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