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RESUMO 

 O estudo teve como objeto o manejo clínico da amamentação nas maternidades 

públicas do Município de Niterói e sua interface com as ações do profissional enfermeiro. 

Foram objetivos: avaliar a compreensão dos enfermeiros em relação ao manejo clínico da 

amamentação no espaço da rede hospitalar; discutir o saber/fazer do enfermeiro no manejo 

clínico da amamentação no cotidiano assistencial hospitalar junto à mulher nutriz. A partir de 

referencial teórico específico, o trabalho enfocou a necessidade do profissional enfermeiro 

estar preparado para prevenir, reconhecer e resolver eventuais dificuldades na interação nutriz 

e filho, especialmente no que se refere à amamentação, assim evitando o desmame precoce ou 

o início da alimentação complementar, quando ainda se faz importante o aleitamento 

exclusivo. Metodologia: Estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, tendo 

como cenários três maternidades públicas de Niterói, onde foram coletados os dados da 

pesquisa, que teve como sujeitos 59 enfermeiros que, voluntariamente concordaram em 

participar e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Consentido, como preceitua a 

Resolução CNS-466/12. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense sob protocolo nº CAAE 0199.0.258.000-11. Conclusão: Foi possível constatar 

que os participantes deste estudo promovem e apóiam o aleitamento materno através do 

manejo clínico da amamentação, que é feito de forma humanizada e com aconselhamento. E 

ainda, que é importante a capacitação profissional para que aprendam técnicas inovadoras 

para o atendimento das mães, bebês e família que poderão refletir a melhora constante da 

assistência à mulher/nutriz e seu filho.   

Palavras-chave: Aleitamento materno; Enfermagem; Manejo Clínico 

 



 

 

ABSTRACT 

 

   The study had as its object the clinical management of breastfeeding in public maternity 

hospitals of Niterói and its interface with the actions of the professional nurse. Objectives 

were: to evaluate nurses' understanding regarding the clinical management of breastfeeding in 

the hospital network space; discuss the knowledge / nurses in the clinical management of 

breastfeeding in hospital care routine along the lactating woman. From specific theoretical 

framework, the study focused on the need of the professional nurse be prepared to prevent, 

recognize and resolve any difficulties in nursing mother and child interaction, especially with 

regard to breastfeeding, thus avoiding early weaning or early complementary feeding when 

still makes important exclusive breastfeeding. Methodology: A descriptive, exploratory study 

with a qualitative approach with the following scenarios three public hospitals of Niterói, 

where the survey data, as subjects had 59 nurses who voluntarily agreed to participate and 

signed the consent form Consent were collected, as the resolution prescribes CNS-466/12. 

The study was approved by the Ethics Committee in Research of the Faculty of Medicine of 

the Antonio Pedro University Hospital, Universidade Federal Fluminense under Protocol 

CAAE 0199.0.258.000-11. Conclusion: It was found that the study participants promote and 

support breastfeeding through the clinical management of breastfeeding, which is done in a 

humane manner and with counseling. And yet, it is important vocational training to learn 

innovative techniques for the care of mothers, babies and families may reflect the constant 

improvement of care for women / nursing mother and her son. 

Keywords: Breastfeeding; nursing; Clinical management 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objeto o manejo clínico da amamentação nas 

maternidades públicas da cidade de Niterói (RJ) e sua interface com as ações do profissional 

enfermeiro.    

A amamentação é uma prática que traz benefícios à mulher nutriz e ao recém-

nascido: proporciona à mãe a redução do sangramento pós-parto e a involução uterina mais 

rápida, aumenta o espaçamento entre as gestações desde que seja praticada a amamentação 

exclusiva/predominante sob livre demanda, permite a recuperação do peso pré-gestacional 

mais rapidamente devido ao consumo calórico, diminui a incidência de câncer de ovário e de 

anemia e ajuda no combate à osteoporose.   

Em relação ao bebê, contribui para a diminuição da desnutrição, dos índices de 

morbidade e mortalidade infantil, para a interação mãe-bebê, protege a criança em relação a 

diarréias, distúrbios respiratórios, otites e infecção urinária, proporciona melhor 

desenvolvimento cognitivo, protege contra botulismo, doenças alérgicas, meningite 

bacteriana, enterocolite necrotizante, bacteremias, síndrome da morte súbita do lactente, 

linfomas, leucemias, diabetes mellitus, osteoporose, doença cardiovascular na vida adulta,  

melhora a acuidade visual e a resposta às imunizações, evitando a internação hospitalar 

(GIUGLIANI, 1994; REA, 1998; MACHADO et al., 2012).   
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Ademais, o aleitamento gera economia para a família, já que esta não precisará ter 

despesas com a alimentação desse bebê. Partindo do princípio de que somos a única espécie 

entre os mamíferos em que a amamentação não depende só do instinto, subentende-se que 

seja uma técnica que precisa ser aprendida e praticada, visto que nem sempre seu início 

acontece sem dificuldades que, se não forem superadas, poderão resultar em desmame 

precoce. 

Com o intuito de orientar a mulher nutriz, há profissionais de saúde no campo da 

lactação, a exemplo dos enfermeiros1

O enfermeiro deve estar preparado para prevenir, reconhecer e resolver dificuldades na 

interação nutriz e filho, especialmente no que se refere à amamentação. É preciso, portanto, 

ter um olhar atento para que essas dificuldades sejam precocemente identificadas e resolvidas 

evitando, assim, o desmame precoce ou o início da alimentação complementar, quando ainda 

se faz importante o aleitamento exclusivo (BRASIL, 2009). 

, que estão presentes nesses espaços de atenção à saúde 

materna e infantil, e possuem competências e habilidades específicas no manejo clínico da 

amamentação. Sendo assim, criar uma relação de confiança/vínculo entre nutriz e profissional 

é importante para que se obtenha sucesso no processo de amamentação, possibilitando o 

alcance de objetivos importantes, como o de tornar a mulher independente quanto ao cuidado 

do bebê. 

Segundo consta na Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 19862

                                                           
1 No presente estudo, será utilizado o termo “enfermeiro”, independente de gênero, ainda que a maioria desses 
profissionais sejam do sexo feminino. 

, cabe ao enfermeiro 

enquanto integrante da equipe de saúde, prestar assistência de enfermagem à gestante, à 

parturiente e à puérpera. Nesse sentido, é consenso entre os profissionais de saúde que a 

amamentação deve ser iniciada na primeira hora de vida, mas, segundo a Pesquisa Nacional 

de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) de 2006, numa análise de dados 

2 Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87 de 25/06/1986 
publicado no DOU de 26.06.86. Seção I - fls. 9.273 a 9.275. 
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envolvendo 5.056 crianças, isso acontece com 42,9% das crianças alguma vez amamentadas, 

podendo ser observado um aumento de 30% na pesquisa na PNDS realizada em 1996 

(BRASIL, 2009). Segundo Edmond3

A Pesquisa Nacional de Prevalência de Aleitamento Materno em Municípios 

Brasileiros, realizada pelo MS em 2008, publicada em 2010, revela que a duração média do 

aleitamento materno exclusivo (AME) em crianças que nasceram em Hospital Amigo da 

Criança (HAC) foi de 60,2 dias, contra 48,1 dias, no caso daquelas que não nasceram nessas 

instituições (BRASIL, 2011). Também a chance de quem nasce em HAC aumenta em 9% 

para a amamentação na primeira hora de vida; em 6% para a amamentação no primeiro dia 

em casa, após a alta da maternidade; em 13% para o AME em menores de 2 meses; em 8% 

para o AME em menores de 3 meses; e em 6% para o AME em menores de 6 meses 

(BRASIL, 2009; 2011). 

 (2006) apud PNDS 92006, p. 200), um estudo com 

10.947 crianças que sobreviveram às primeiras 24 horas, mostrou uma redução de 22% na 

mortalidade neonatal quando associada à prática de amamentação na primeira hora, 

comparativamente com aquelas que iniciaram a amamentação após 24 horas. Esses são dados 

que confirmam a importância da amamentação na primeira hora de vida.   

A Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, do Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde 

(MS), responde pela elaboração das diretrizes políticas e técnicas para a atenção integral à 

saúde da criança de 0 a 10 anos de idade. Suas linhas de ação prioritárias estão relacionadas 

com o compromisso assumido pelo Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

em especial as metas 4 (reduzir a mortalidade infantil) e 5 (melhorar a saúde das gestantes), 

com o Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, com o Pacto pela Saúde e, mais 

                                                           
3 EDMOND, K. M. et al. Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality. Pediatrics, [S.l.], 
v. 117, n. 3, p. 380-386, 2006. 
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recentemente, com o Programa de Aceleração e Crescimento na Saúde (PAC Saúde) 

(BRASIL, 2009). 

Cabe à Área Técnica discutir, propor e apoiar a implementação de estratégias nos 

estados e municípios visando reduzir a mortalidade infantil e neonatal, e promover a saúde 

integral das crianças, sempre focada nas prioridades de saúde do Governo, e tendo como 

princípios norteadores a universalidade, a equidade, a assistência integral, o controle social, a 

intersetorialidade e o monitoramento/avaliação, entre outros. Sendo suas linhas de cuidado 

interligadas, é preciso ter em vista o incentivo e a qualidade do acompanhamento do 

crescimento e do desenvolvimento da criança; a vigilância da mortalidade infantil e fetal; a 

prevenção de violência e promoção da cultura de paz; a promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno e a atenção à saúde do recém-nascido. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

A motivação para abordar este assunto decorreu da vivência, enquanto acadêmica de 

enfermagem, no ensino teórico e prático no Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense (UFF) onde, no 

papel de educadora em saúde na área do aleitamento materno, tive meu primeiro contato com 

a amamentação, vivência essa que me fez refletir sobre a importância da capacitação 

científica e técnica para desenvolver tal papel a contento, o que amparou a minha iniciativa de 

produzir um estudo que, por sua relevância, pudesse contribuir para o aprimoramento da 

assistência de enfermagem, tendo em vista a importância da atuação de um profissional 

capacitado para ajudar a díade mãe-bebê nesse período que, às vezes, pode ser de extrema 

dificuldade. 
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Portanto, o trabalho se justifica não só pela importância da temática, mas também por 

incentivar o enfermeiro no sentido do aprimoramento do seu habitus profissional no que se 

refere ao manejo clínico da amamentação, no caso presente, no espaço da rede hospitalar, isto 

porque - não é demais lembrar - ele é figura importante na equipe de saúde, cabendo-lhe o 

papel de educador de quem está sob seus cuidados, visando resgatar e/ou preservar sua 

qualidade de vida. Sendo assim, precisa estar atualizado no que diz respeito às inovações 

tecnológicas que envolvem a questão ora abordada, para ser capaz de ajudar a mulher nutriz a 

superar quaisquer problemas relacionados com a amamentação, assim contribuindo para 

evitar o desmame precoce do recém nascido. 

Certamente, espera-se que ao final do estudo surjam contribuições importantes que, 

somadas às já existentes em outros trabalhos científicos, possam ajudar a entender cada vez 

melhor a problemática da amamentação, sendo que essas contribuições deverão abranger a 

pesquisa, o ensino e a assistência no campo da Enfermagem. 

O presente estudo traz ainda como contribuição a possibilidade de discussão das 

práticas assistenciais em relação ao manejo clínico da amamentação, de acordo com as reais 

necessidades das mulheres, a partir da identificação das suas dificuldades em relação à prática 

da amamentação sob a ótica dos enfermeiros, desta forma objetivando aumentar e assegurar a 

prática do aleitamento materno no município de Niterói, bem como viabilizar a melhoria na 

assistência em serviço e a integração com a equipe multidisciplinar das Unidades nele 

localizadas, tendo em vista um cuidar integral e com equidade para as crianças/lactentes e 

para as mulheres puérperas assistidas nessa região, podendo se propagar para outras 

localidades. 

Diante do exposto, foram estabelecidas duas questões norteadoras para o estudo:  

• O que exatamente os enfermeiros compreendem por manejo clínico da 

amamentação no espaço da rede hospitalar?  
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• Qual é a relação entre o saber / fazer do enfermeiro no manejo clínico da 

amamentação no seu cotidiano assistencial à mulher nutriz na rede hospitalar?   

Para responder as questões acima, foram determinados como objetivos: 

• Avaliar a compreensão dos enfermeiros em relação ao manejo clínico da 

amamentação no espaço da rede hospitalar. 

• Discutir o saber/fazer do enfermeiro no manejo clínico da amamentação no 

cotidiano assistencial hospitalar junto à mulher nutriz. 

 

O tema enfocado vincula-se à linha de pesquisa: Atenção Integrada à Saúde da Mulher 

e da Criança inserida no Programa de Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da 

UFF, e esta pesquisa faz parte do estudo intitulado: “Um Estudo de Caso sobre o Manejo 

Clínico da amamentação nas maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do 

Rio de Janeiro”. 

A viabilidade técnica e científica está ligada ao Grupo de Pesquisa Maternidade: 

Saúde da Mulher e da Criança, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) 

da UFF, com a inserção da temática nos debates de estudos inerentes à saúde materna, 

objetivando demarcar o papel da mulher frente à sua prática de amamentação e também a 

formação profissional na atenção à saúde da mulher, com foco no manejo clínico da 

amamentação, numa visão crítica do saber fazer e do saber pensar. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Há classificações quanto ao aleitamento materno que são importantes e devem ser 

levadas em consideração, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde (BRASIL, 

2009, p. 12): 

• Aleitamento materno exclusivo – quando a criança recebe somente leite 
materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros 
líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de 
reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. 
• Aleitamento materno predominante – quando a criança recebe, além do leite 
materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de 
frutas e fluidos rituais. 
• Aleitamento materno – quando a criança recebe leite materno (direto da 
mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos. 
• Aleitamento materno complementado – quando a criança recebe, além do 
leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de 
complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, além 
do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento 
complementar. 
• Aleitamento materno misto ou parcial – quando a criança recebe leite 
materno e outros tipos de leite. 

 

A orientação dada pela OMS é no sentido de que o aleitamento materno exclusivo 

ocorra, no mínimo, até os seis meses de vida, sendo complementado por dois anos ou mais. 

Porém, segundo Souza (2008) e Martucheli (2010), esse quadro ainda não condiz com os 

índices ideais, evidenciando o desmame precoce e um risco maior para a ocorrência da 

desnutrição e da morbimortalidade infantil no país. 

Apontar as diferenças entre os leites materno, animal e artificial, é importante para 

incentivar a prática do aleitamento materno. Segundo Parizotto e Zorzi (2008, p. 467), 
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O leite materno contém vitaminas e água suficientes; propriedades antiinfecciosas e 
fatores de crescimento; proteínas e minerais em quantidades adequadas e de fácil 
digestão; quanto aos lipídios, é suficiente em ácidos graxos essenciais, lipase para 
digestão; ferro em pouca quantidade e boa absorção. Por sua vez, o leite animal 
contém proteínas e minerais em excesso e de difícil digestão; ausência de 
propriedades antiinfecciosas e fatores de crescimento; água insuficiente; deficiência 
em vitamina A e C; quanto aos lipídios, é deficiente em ácidos graxos essenciais e 
não apresenta lipase; ferro em pouca quantidade e má absorção. E, por fim, o leite 
artificial não contém propriedades antiinfecciosas e fatores de crescimento; 
quantidade insuficiente de água; vitaminas e ferro adicionados, e, o último com má 
absorção; parcialmente modificado em proteínas e parcialmente correto quanto a 
minerais; quanto aos lipídios, é deficiente em ácidos graxos essenciais e não 
apresenta lípase.  
 

Nos estudos de Ramos (2003) e Giugliani (2004), estão explícitos diversos motivos 

comuns que contribuem para a interrupção da amamentação, tais como as dificuldades que as 

nutrizes passam devido às técnicas incorretas de amamentação, incluindo trauma mamilar, 

mamilo dolorido, ingurgitamento mamário, hipogalactia, mastite, abscesso mamário, a 

presença de candidíase, mamilos invertidos ou planos, gemelaridade e pouca sucção do bebê. 

Na ocorrência dessas dificuldades, um profissional habilitado deve atuar junto à nutriz no 

intuito de orientá-las para que possa superar o problema, encorajando-a a não optar pelo 

desmame por conta da dor, impaciência e/ou por não saber manejar a situação.  

Há estratégias que vem sendo implementadas com o objetivo de proteger, promover e 

apoiar o aleitamento. Dentre elas, é possível citar:  

• A Rede Amamenta e Alimenta Brasil, que incentiva o aleitamento materno na Atenção 

Básica, pautada nos princípios da educação permanente e levando em consideração a 

visão dos profissionais, considerando as especificidades regionais e locais;  

• A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), que ocorre na atenção hospitalar, cujo 

objetivo é resgatar o direito da mulher de aprender e praticar a amamentação com 

sucesso, através do apoio dos profissionais de saúde atuantes nas unidades hospitalares 

e das mudanças nas rotinas das instituições, que devem cumprir os Dez Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno (BRASIL, 2009, p. 170), descritos a seguir, e que 

devem ser praticados em toda instituição com atendimento obstétrico e neonatal: 
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1. Ter uma política de aleitamento materno, escrita que seja rotineiramente 
transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde; 
2. Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para 
implementar esta política; 
3. Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento 
materno; 
4. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o 
nascimento; 
5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a 
ser separadas dos seus filhos; 
6. Não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a 
não ser que haja indicação médica; 
7. Praticar o alojamento conjunto - permitir que mães e bebês permaneçam juntos - 
24 horas por dia; 
8. Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda; 
9. Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas; 
10. Promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar as mães 
a esses grupos na alta da maternidade.  

 

• O Método Canguru, praticado também na área hospitalar, atua na assistência perinatal 

humanizada com atenção ao cuidado ao recém-nascido de baixo peso; promove a 

interação mãe-bebê e influencia no aumento nos índices de aleitamento materno nessa 

população. 

• A Rede Brasileira de Banco de Leite Humano (BLH) que coleta, processa e distribui o 

leite humano, vai além ao dar assistência a lactantes que possam ter dificuldades com a 

amamentação em qualquer momento.   

• A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL), criada 

pela Lei 11.265 de 2006, a partir do Código Internacional de Substitutos do Leite 

Materno, regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de 

primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos.  

• Houve a ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses, em 2008, e vem sendo 

estimulada a criação de Salas de Apoio à Amamentação na empresas para que as 

mulheres trabalhadoras possam fazer a ordenha e estocagem do leite de forma segura, 

durante as horas de trabalho, a fim de que este possa ser oferecido à criança no período 

de ausência materna. 
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• Ações de cunho social, como a Semana Mundial de Amamentação, comemorada desde 

1992 com mobilização da mídia; o Dia Nacional de Doação de Leite Humano 

comemorado em 1º de outubro, desde 2003, que visa aumentar a doação de leite 

humano no país; o envolvimento de órgãos como a Empresa Brasileira de Correios e o 

Corpo de Bombeiros nas respectivas Unidades da Federação, em movimentos para a 

promoção do aleitamento materno.   

• O monitoramento das ações e práticas de amamentação do país, constituindo um 

componente de importância da Política de Incentivo ao Aleitamento Materno (SOUZA 

et al., 2010, p. 40). 

A importância do Hospital Amigo da Criança (HAC) vem sendo demonstrada em 

estudos como o de Venâncio et al. (2002), que declaram que só o fato de a criança nascer em 

um HAC já vai gerar uma influência significativa na prática do aleitamento materno exclusivo 

e do aleitamento materno, se comparada aos nascimentos em hospitais tradicionais. Com isso, 

os autores corroboram que entre os fatores que podem levar ao desmame precoce, também se 

encontra a instituição em que ocorreu o nascimento. 

A IHAC foi criada em 1990 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), tendo como finalidades promover, proteger e 

apoiar a prática do aleitamento materno, visando a redução do desmame precoce e suas 

consequências, propiciando à criança o melhor início de vida possível e resgatando o direito 

da mulher de aprender e praticar a amamentação com sucesso. 

Segundo dados do Ministério da Saúde (2010), inserida desde 2002 na Estratégia 

Global para a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância da OMS e UNICEF, 

a IHAC já foi adotada por mais de 20.000 hospitais em cerca de 156 países, incluindo o 

Brasil, onde foi implementada em 1992 pelo referido Órgão governamental, sendo o primeiro 
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Hospital Amigo da Criança (HAC) credenciado naquele ano em Recife (Pernambuco), 

seguido por São Paulo e Ceará, em 1993. 

O Brasil conta hoje com cerca de 5.340 estabelecimentos de saúde, das quais são 

credenciados na IHAC, 333 hospitais (aproximadamente 6,2%). Atualmente, 23% dos partos 

realizados por ano ocorrem em hospitais credenciados na IHAC, de acordo com dados 

preliminares de nascimento de 2009. A administração da maioria dos hospitais brasileiros 

credenciados na IHAC é realizada pelo poder público (federal, estadual ou municipal), 

seguido de entidades beneficentes (BRASIL, 2011).    

No caso daqueles hospitais que não conseguiram ainda atender ao preconizado, é 

necessário mobilizar seus profissionais de saúde e funcionários para que promovam a 

reorientação de condutas e rotinas existentes nas respectivas instituições, a fim de que possam 

ser reconhecidos como Hospitais Amigos da Criança (HAC), fortalecendo a importância do 

saber fazer do profissional de saúde acerca do manejo clínico da amamentação, com base na 

Política Nacional de Aleitamento Materno vigente no país. 

Nesse sentido, a capacitação e o treinamento do profissional visam propiciar o 

aprendizado de técnicas e o desenvolvimento de atitudes positivas para o atendimento às 

mulheres e seus bebês. Os cursos de capacitação são ministrados com um conteúdo teórico, 

seguido de prática em aconselhamento em amamentação, revisão da anatomia das mamas, 

fisiologia da lactação e conhecimento e domínio das técnicas para o manejo da lactação e 

amamentação, que utilizarão tanto para o atendimento a clientela quanto para treinamento de 

suas equipes (OMS/UNICEF, 2009). 

Sendo assim, o manejo clínico da amamentação na rede hospitalar, contemplando os 

Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno da IHAC, visando o desenvolvimento de 

habilidades e competências clínicas de seus profissionais de saúde, poderão ser norteados por 
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ações e técnicas utilizadas pelos profissionais no atendimento às gestantes internadas e 

mulheres no pré parto e puerpério, como as explicitadas a seguir: 

• Realizar orientações individuais ou em grupo sobre as vantagens e a importância do 

aleitamento materno para a saúde do bebê e da mãe;  

• Realizar orientações para aleitamento materno exclusivo, livre demanda, massagem 

das mamas, ordenha manual, pega e posição; 

• Ajudar as mães a iniciarem o aleitamento materno na primeira hora de vida, colocando 

o bebê em contato pele a pele, com posicionamento correto no colo e pega da aréola, ainda na 

sala de parto; 

• Auxiliar as mães a iniciarem a amamentação, colocando-as em posição que promova 

relaxamento e conforto até o final da mamada, já no alojamento conjunto; 

• Mostrar como posicionar o bebê no colo para facilitar a pega: “barriga com barriga” 

explicando que o bebê tem que ficar de frente para a mama para conseguir abocanhar a maior 

parte da aréola, seja na sala de parto ou no alojamento conjunto;  

• Explicar que a pega correta da aréola fará com que o bebê sugue o peito com mais 

eficiência, isto é, que ele conseguirá extrair a quantidade de leite necessária para sua 

alimentação;  

• Explicar que a freqüência das mamadas fará com que produzam leite suficiente para 

seus filhos; 

• Ensinar a realizar a ordenha manual, tanto para manejo da lactação visando evitar 

problemas nas mamas, quanto para estímulo e manutenção da lactação; 

• Mostrar os sinais de que o bebê está sugando a quantidade de leite suficiente, e 

também os sinais de urinação e evacuação freqüentes do bebê; 

• Orientar a não deixarem os bebês dormirem por mais de 3h, acordando-o para 

amamentá-lo se necessário, assim evitando a hipoglicemia. Segundo a OMS (2012), a 
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hipoglicemia caracteriza-se pelos níveis de glicose plasmática inferiores a 45mg/dL, ou do 

sangue total abaixo de 40mg/dL em RN a termo ou RN prematuros. 

• Explicar para as mães cujos bebês estão internados na UTI neonatal, a importância do 

esvaziamento total da mama em horários regulares para manter a produção láctea, facilitando 

o aumento desta produção quando o bebê começar a sugar o seio; 

• Incentivar, ajudar e apoiar a realização da ordenha manual pelas mães, tanto para 

alívio como para coleta de leite materno para seus filhos. É importante que elas saibam 

realizar este procedimento para terem autonomia após a alta hospitalar, pois poderão 

necessitar desta técnica devido à estase láctea nas mamas, para a coleta de leite para os bebês 

quando retornarem ao trabalho e continuidade de manutenção de lactação em sua residência; 

• Observação da mamada, quando o profissional perceberá: interação mãe e filho, pega 

da aréola, posição, reflexos do bebê, sucção, tempo gasto para a mamada. Poderá, neste 

momento, fazer alguma intervenção caso seja necessário, explicando o motivo para a mãe; 

• Ensinar às mães e aos familiares a alimentação por copinho, para que utilizem por 

ocasião do seu retorno ao trabalho, se for o caso, ou para complementar com seu leite 

posteriormente, se necessário; 

• Orientar quanto à utilização do leite materno no manejo de mamilos doloridos e 

fissuras mamilares, desencorajando o uso de pomadas ou medicamentos desnecessários; 

• Colocar-se disponível para solucionar problemas ou dúvidas, auxiliar para amamentar, 

acordar o bebê, etc; 

• Não oferecer qualquer bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que 

haja indicação médica;  

• Não oferecer bicos artificiais para crianças amamentadas e orientar mães e familiares 

sobre os motivos pelos quais não devem oferecê-los; 
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• Orientar as mulheres nutrizes sobre grupo de apoio à amamentação, bancos de leite 

humano, Unidades Básicas de Saúde (UBS) existentes próximo às suas residências, por 

ocasião da alta hospitalar, propiciando o conhecimento de pessoas que poderão ajudá-las, caso 

tenham quaisquer dificuldades (GIUGLIANI, 1994; SANCHES, 2004; OMS/UNICEF, 2009). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DO ESTUDO  

 

Trata-se de estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa. Em relação à 

pesquisa descritiva, conforme Figueiredo (2004), a sua fundamentação pauta-se no seu 

principal objetivo, qual seja, a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno; ou então, no estabelecimento de relações entre as variáveis obtidas por meio da 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, valendo-se, sobretudo, dos 

procedimentos de amostragens. Em Figueiredo (2008) encontra-se que o analítico busca 

avaliar hipóteses de associações entre exposição ou características e evento. 

A pesquisa exploratória, segundo Piovesan e Temporini (1995),  objetiva conhecer a 

variável do estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere. É um 

tipo de estudo que permite conhecer a realidade conforme ela é, e não como o pesquisador 

pensa que seja, assim possibilitando-lhe descobrir coisas novas, podendo modificar seu modo 

de pensar. A entrevista nesta modalidade de pesquisa torna-se de difícil realização visto que 

necessita da experiência do entrevistador, sendo exigido dele fazer o entrevistado sentir-se à 

vontade e fornecer as informações necessárias, evitando induzir o participante a manifestar 

idéias que não são as suas. 
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Minayo (2010) afirma que a abordagem qualitativa é aplicada ao estudo da história, 

das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, construindo seus artefatos e a 

si mesmos, sentem e pensam. O método qualitativo fundamenta-se em informações deduzidas 

das interações interpessoais e da co-participação dos informantes. A pesquisa qualitativa no 

campo da enfermagem, permite compreender holisticamente o homem, além de possibilitar a 

exploração e o aprofundamento das situações decorrentes da assistência. 

 

3.2 CENÁRIOS DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Município de Niterói, pertencente à Região Metropolitana II 

do Estado do Rio de Janeiro, que apresenta 133,916 km2 de extensão territorial, uma 

população absoluta de 487.562 habitantes e um total de 131.106 de mulheres em período fértil 

(IBGE, 2010).   

Os cenários foram três maternidades públicas do município de Niterói:  

 Maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL);  

 Maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP); e  

 Maternidade Municipal Doutora Alzira Reis Vieira (MMDARV).  

Destaca-se que as duas primeiras recebem a classificação de alto risco, e a terceira, de 

risco habitual/baixo risco, possuindo uma unidade intermediária neonatal. 

Foi solicitado aos diretores das referidas instituições a respectiva autorização 

(APÊNDICES A, B, C) para a entrada no cenário do estudo a fim de que fosse possível 

realizá-lo, sendo-lhes também fornecidas cópias: da aprovação da pesquisa pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro, da 

Universidade Federal Fluminense, sob nº CAAE 0199.0.2.258.000-11, datada de julho de 
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2011 (ANEXO A); do projeto de pesquisa para ciência do seu teor e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D) previsto na Resolução CNS-466/12.  

Após aprovação formal dos diretores dos hospitais (ANEXOS B, C e D), as 

respectivas autorizações foram apresentadas àquele CEP sob a forma de adendo, aprovado em 

14/12/2012.   

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO / EXCLUSÃO  

 

A população do estudo foi composta por 59 enfermeiros, a partir de convite da 

pesquisadora para serem entrevistados com base em roteiro de entrevista semiestruturada 

elaborado previamente (APÊNDICE E). Os critérios de inclusão foram: que trabalhassem em 

unidades de alojamento conjunto, centro obstétrico, enfermarias de gestantes e unidade 

neonatal, e quisessem participar voluntariamente da pesquisa. Foram excluídos os que 

estivessem ausentes da Instituição no momento da entrevista, e os que mesmo tendo 

concordado em participar, pedissem para encerrar a entrevista durante a sua realização, fato 

este que não ocorreu.  

 

3.4 COLETA DE DADOS 

  

 Seguindo as orientações da Declaração de Helsinki e da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa, os dados só foram coletados após assinatura dos participantes no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento contendo informações detalhadas a 

respeito da pesquisa, bem como a identificação dos pesquisadores e da Instituição envolvida, 

a garantia da confidencialidade das informações prestadas e de sua utilização apenas de forma 

agregada, da não obrigatoriedade da participação no estudo, e ainda, de que poderiam desistir 

da participação na pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal. O documento em questão foi 
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elaborado em duas vias, sendo uma para ser entregue ao participante da pesquisa, e outra para 

ficar arquivada com o pesquisador, conforme determina a Resolução CNS-466/12.   

Sendo assim, todos os 59 participantes receberam esclarecimentos acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa; tiveram 

liberdade de se recusar a participar ou mesmo de retirar o consentimento em qualquer fase da 

pesquisa sem penalização alguma ou qualquer prejuízo, garantindo-se-lhes a 

confidencialidade das informações que fornecessem, conforme preconiza a Resolução CNS-

466/12 já citada.  

Para tanto, foram identificados com um código alfanumérico composto pela letra “E” 

(referente a “Enfermeiro”) seguida de um algarismo arábico, conforme a ordem cronológica 

de realização das entrevistas. Exemplo: E1 – 1ª entrevistada, E2 – 2ª entrevistada, e assim, 

sucessivamente.  

 As entrevistas abrangeram o período de junho de 2012 a junho de 2013 e ocorreram 

em salas isoladas, providas com mesa e cadeiras a fim de garantir a privacidade e o conforto 

dos participantes da pesquisa, conforme determinado ou disponibilizado pela Instituição. 

Todas foram gravadas em aparelho digital, mediante autorização prévia dos entrevistados, e 

apagadas após serem transcritas na íntegra pela pesquisadora, e validadas em seu conteúdo 

pelos respectivos participantes. 

A gravação eletrônica é considerada o melhor meio para preservar o conteúdo da 

entrevista, visto que reproduz com precisão as respostas obtidas em cada pergunta. Segundo 

Figueiredo (2004), é uma técnica que permite o contato do pesquisador com todo o conteúdo 

fornecido pelo informante, que ainda pode alterar as respostas após escutar suas próprias 

palavras gravadas, possibilitando maior fidedignidade das informações obtidas.   
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3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A técnica escolhida para a coleta de dados seguiu um roteiro preestabelecido, já 

citado, elaborado com perguntas fechadas e abertas, permitindo ao entrevistador fazer 

perguntas específicas, mas deixando o entrevistado livre para responder em seus próprios 

termos. Foram feitas perguntas pertinentes ao manejo clínico da amamentação. 

As entrevistas foram realizadas por uma equipe composta por duas enfermeiras do 

Banco de Leite Humano/HUAP, e duas alunas do curso de graduação em Enfermagem da 

UFF, participantes do grupo de pesquisa Saúde da Mulher e da Criança/UFF. 

Conforme Ribeiro4

Através do uso da técnica de entrevista, é possível adquirir uma grande quantidade de 

informação, obter respostas não só pela linguagem verbal, mas também pela corporal; com 

isso, as respostas ficam mais explícitas, até porque no decorrer da entrevista pode haver 

necessidade de esclarecimento acerca das questões. Sendo assim, a entrevista torna-se mais 

flexível, possibilitando captar um maior número de respostas. 

 (2008, p.141) apud Britto (2011, p. 239), a entrevista é a técnica 

mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito do seu objeto, pois 

permite conhecer atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento do 

entrevistado, possibilitando ir além das descrições das ações ao incorporar novas fontes para a 

interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores.     

Quando comparadas aos questionários, percebe-se que elas não excluem o público 

impossibilitado de ler e, segundo Gil5

                                                           
4 RIBEIRO, Elisa Antônia. A perspectiva da entrevista na investigação qualitativa. Evidência: olhares e 
pesquisa em saberes educacionais, Araxá/MG, n. 04, p.129-148, maio de 2008. 

 (1999, p.118) apud Britto (2011, p.242), é muito mais 

fácil o partcipante deixar de responder um questionário do que deixar de ser entrevistado. 

5 GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 202 p. 
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O pesquisador que escolhe a entrevista como técnica deve estar preparado para essa 

prática, caso contrário, sua pesquisa estará fadada ao fracasso, visto que não terá validação 

científica e não contribuirá para melhor atender à sociedade. 

Ressalta-se que para a validação do roteiro de entrevista e o treinamento das 

entrevistadoras, foi realizado um teste piloto em uma das maternidades, escolhida 

aleatoriamente, teste este que não resultou em modificações no conteúdo do documento. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA  

 

 Tendo em vista o cumprimento das exigências éticas contidas na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos, a 

presente pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética CEP da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antonio Pedro, vinculado à Universidade Federal 

Fluminense (UFF), sendo aprovada sob Protocolo nº: CAAE 0199.0.258.000-11.  

O cronograma de atividades (APÊNDICE F) foi atendido, destacando-se que a 

pesquisa não apresentou conflitos de interesse nem acarretou qualquer risco para os 

participantes.  

 

3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após a transcrição das entrevistas e a validação pelos participantes do material 

coletado, teve início a análise desse material, sendo utilizada a seguinte estratégia: preparação 

e descrição do material bruto, transcrevendo as entrevistas na íntegra, reduzindo os dados e 

agrupando-os de acordo com os pontos de convergência. Conforme Figueiredo (2004), na 

estruturação para a análise dos dados, ocorre uma etapa denominada fundamentação teórica, 
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na qual os dados já coletados e analisados são fundamentados teoricamente com o auxílio de 

referenciais bibliográficos, tendo como objetivo ratificar e entender os resultados encontrados. 

São, então, criados indicadores de variáveis através das informações que foram colhidas, dos 

fatos e das opiniões. 

A leitura minuciosa dos dados obtidos visou facilitar a compreensão e a interpretação 

dos mesmos que, em seguida, foram qualitativamente processados com base na seqüência de 

análise proposta por Bardin (2009), explicitada a seguir:  

1) Pré-análise: etapa em que é realizada a leitura do material a fim de identificar 

as unidades de registro como  objetivo de sistematizar as idéias iniciais. 

2) Exploração do material: fase em que se desenvolvem as operações de 

codificações, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas. No 

caso presente, as unidades de registro foram agrupadas de acordo com os temas emergidos;  

3) Tratamento e interpretação dos resultados: pode ser uma fase simples ou 

complexa. Permite estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais 

condensam e põem em relevo as informações fornecidas para análise. (BARDIN, 2009) 

Uma das técnicas de análise de conteúdo é a análise temática que, tradicionalmente, 

trabalha com textos escritos, a exemplo de transcrições de entrevistas, além de anotações 

feitas em diários de observação, textos que depois de devidamente manipulados e analisados 

pelo pesquisador, fornecem respostas às perguntas da pesquisa. Trata-se de análise que 

abrange as fases acima descritas.  

De acordo com Bardin (2009), a interpretação dos dados obtidos, levada a efeito à 

luz do referencial teórico utilizado no estudo, apontou as categorias de análise, cujos subsídios 

foram considerados relevantes para a pesquisa, tendo em vista o tema enfocado. Essas 

categorias encontram-se na apresentação dos resultados, a seguir.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MATERNIDADES DA PESQUISA 

 

Participaram como cenários do estudo, três maternidades, todas localizadas no 

município de Niterói, tendo as seguintes características: 

 Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) – Classificação Alto Risco 

A Maternidade e a Unidade Terapia Neonatal recebem gestantes, parturientes, 

puérperas e recém nascidos de alto risco não somente do município de Niterói, mas também 

dos demais municípios da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, referenciados 

pela Rede através dos Centros de Regulação de Leitos. A unidade dispõe de um Banco de 

Leite Humano (BLH/HUAP) que realiza ações visando a promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno, tendo como principal produto o leite humano pasteurizado para ser 

distribuído aos recém-nascidos prematuros internados na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN). Atualmente o HUAP encontra-se em fase de credenciamento para HAC.   

A maternidade possui 21 leitos obstétricos, sendo 12 para Alojamento Conjunto (AC), 

06 para gestantes de alto risco e 03 para intercorrências obstétricas. O Centro Obstétrico 

possui 02 salas para pré-parto/parto e 01 sala de cirurgia. A equipe de enfermagem é 

composta por 10 enfermeiros, sendo 04 diaristas (1 gerente de enfermagem, 1 coordenador de 

assistência, 1 de manhã e 1 à tarde), 6 plantonistas (em regime de revezamento 12h x 60h) e 

25 técnicos de enfermagem. 
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A Unidade Neonatal possui 01 Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 08 leitos, 

podendo ter 02 extras; 01 Unidade Intermediária (UI) com 07 leitos e 01 espaço denominado 

Mãe Canguru com capacidade para 04 pares de mãe-bebê serem acomodados em poltronas 

reclináveis (tipo “cadeira do papai”). A equipe de enfermagem é composta por 12 

enfermeiros, sendo 02 diaristas (1 gerente de enfermagem e 1 coordenador de assistência), 10 

plantonistas (em regime de revezamento 12h x 60h) e 36 técnicos de enfermagem. 

 Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) – Classificação Alto Risco 

A maternidade é constituída pelo Complexo Materno Infantil e pela Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) localizada no 2º andar e pela Unidade de Intermediária 

Neonatal (UIN), localizada no 3° andar, recebendo gestantes, parturientes, puérperas e recém- 

nascidos de alto risco não somente do município de Niterói, mas de outros municípios da 

Região Metropolitana II  do Estado do Rio de Janeiro, referenciados pela Rede através dos 

Centros de Regulação de Leitos. 

A maternidade possui 64 leitos obstétricos distribuídos da seguinte forma: 32 para 

AC e 32 para gestante de alto risco. O Centro Obstétrico possui 02 salas para pré-parto com 

04 leitos, 02 salas de parto e 01 sala de cirurgia. 

A equipe de enfermagem é composta por enfermeiros: 06 diaristas (1 gerente de 

enfermagem, 1 coordenador de assistência, 2 de manhã e 2 à tarde) e 63 plantonistas (em 

regime de revezamento 12h x 60h, 12h x 36 ou 24h semanais) e 119 técnicos de enfermagem. 

A Unidade Neonatal é composta por 16 leitos, sendo 07 mais 01 extra na UTI, e 07 

mais 01 extra na UIN. Considera-se ideal a proporção de 02 enfermeiros plantonistas para 04 

técnicos de enfermagem durante as 24h. Todavia, no momento, a equipe encontra-se reduzida 

no que se refere ao quantitativo de enfermeiros. 
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A equipe de enfermagem é composta por 14 enfermeiros: 01 diarista, sendo este 

coordenador de assistência e 13 plantonistas (em regime de revezamento 12h x 60h, 12h x 

36h ou 24h semanais) e 28 técnicos de enfermagem.  

 Maternidade Municipal Doutora Alzira Reis Vieira (MMDARV)- Classificação 
Risco Habitual 

 
A unidade recebe gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos de risco 

habitual do município de Niterói. Possui 21 leitos, sendo 18 para AC e 03 para pré-

parto/parto/puérperio. O Centro Obstétrico possui 01 sala de parto e 01 sala de cirurgia, com 

um espaço para Unidade Intermediaria Neonatal. Possui uma sala de amamentação e coleta de 

leite humano ordenhado para doação, vinculada ao Banco de Leite Humano do HUAP 

(BLH/HUAP). Este espaço também é utilizado para o atendimento das mulheres nutrizes e 

seus recém-nascidos no que diz respeito ao manejo clínico da amamentação. A maternidade 

implementa normas e realiza cursos de capacitação das equipes através da IHAC, porém, até o 

momento não foi solicitada a avaliação para o credenciamento para HAC. 

A equipe de enfermagem é composta por 16 enfermeiros, sendo 04 diaristas (1 

gerente de enfermagem, 2 coordenadores de assistência e 1 de manhã), 12 plantonistas (em 

regime de revezamento 12h x 60h ou 24h semanais), 30 técnicos de enfermagem e 22 

auxiliares de enfermagem. 

 

4.2  CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

Os participantes do estudo tinham idades entre 24 e 56 anos, sendo 2 gerentes, 2 

coordenadores de assistência e 55 enfermeiros assistenciais, que exerciam suas funções nos 

espaços das maternidades (alojamento conjunto, enfermaria de gestante e centro obstétrico) e 

das unidades neonatais (unidade de terapia intensiva, unidade intermediária e berçário). 
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Dentre eles, 9 eram diaristas e 50, plantonistas com carga horária e escalas de serviço, de 

acordo com a Instituição à qual pertenciam. Seguem-se quadros demonstrativos a respeito. 

 

Quadro 1 - Classificação de acordo com a idade dos profissionais 

Idade Quantidade de profissionais 

23 – 34 anos 26 

35 – 46 anos 22 

47 – 58 anos 11 

 

 
Quadro 2 - Classificação de acordo com o sexo dos profissionais 

Sexo Quantidade de profissionais 

Feminino 57 

Masculino 2 

 

 

Quadro 3 - Classificação de acordo com o tempo de trabalho 
do profissional na Unidade 

 
Tempo de trabalho na Unidade Quantitativo de profissionais 

0 - 11 meses 12 

1 - 5 anos 25 

6 - 10 anos 12 

11 - 15 anos 2 

16 – 20 anos 2 

21 – 25 anos 2 

26 – 30 anos 4 

 

 
 

Quadro 4 - Classificação quanto à realização de curso  
sobre aleitamento materno 

 
Realizaram cursos Quantitativo de profissionais 

Sim 37 
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Não 22 

 

 

Quadro 5 - Classificação de acordo com o tipo de curso 
realizado sobre aleitamento materno 

 
Tipo de Curso Quantitativo de profissionais 

IHAC 23 

IUBAAM 3 

Aconselhamento 3 

Outros 5 

Não especificaram o curso feito 6 

*Há profissionais que citam mais de um curso realizado. 

 

Quadro 6 - Duração das aulas teóricas dos cursos de 
aleitamento materno freqüentados pelos profissionais 

 
Horas de aula teórica Quantitativo de profissionais 

Menos de 10h 4 

De 10 a 20h 8 

21 a 40h 9 

Mais de 40h 5 

Não responderam ou  
não sabiam / não lembravam 

 

10 

 

Quadro 7 - Duração das aulas práticas dos cursos de  
aleitamento materno freqüentados pelos profissionais 

 
Horas de aula prática Quantitativo de profissionais 

Menos de 10h 13 

20 - 40h 2 

Mais de 40h 3 

Não lembravam 11 

Não tiveram 7 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base na análise dos dados coletados nas entrevistas, formou-se uma categoria 

com o objetivo de explicitar melhor o conceito de manejo clínico da amamentação, a partir da 

visão dos enfermeiros das maternidades públicas da cidade de Niterói. Segue-se a discussão 

dessa categoria: 

 

 O CONCEITO DE MANEJO CLÍNICO DA AMAMENTAÇÃO SOB A ÓTICA 
DOS ENFERMEIROS DA REDE DE MATERNIDADES PÚBLICAS DE NITERÓI 

 

Os benefícios psicológicos, fisiológicos, emocionais e financeiros da amamentação 

para a nutriz, demonstrados em diversos estudos, aparecem também nas falas dos nossos 

partcipantes. A compreensão desses fatores, pelos profissionais, é de grande importância visto 

que atualmente esses são menos salientados, já que os estudos focam principalmente os 

benefícios para a criança. 

 

E 09 “... importância... ela se sentir feliz por estar amamentando o 
filho e depois vem todas as questões de saúde, a diminuição da 
hemorragia pós-parto, volta ao peso mais rapidamente, a questão 
corporal que é importante para a mulher, redução do câncer de 
mama, que é uma coisa que ela não tem consciência naquele 
momento.” 
 
E 19 “Ela perde peso mais rápido, aumenta o vínculo mãe e filho, 
não tem custo nenhum, é custo zero, é mais fácil, é mais prático, é 
mais eficiente, é melhor em tudo.” 
 

E 33 “... Como eu posso falar, consegue se satisfazer nutrindo o filho 
e consegue entender isso, elas se sentem importantes no caso de poder 
colaborar com o crescimento, com a saúde, vamos dizer assim.” 
 

E 45 “Pra mãe a satisfação é... de quem quer amamentar, a 
satisfação é impar! Eu acho que não existe nada comparado a isso! A 
afetividade que se cria entre mãe e filho, a cumplicidade.” 
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O conhecimento dos benefícios da amamentação para o recém-nascido são 

necessários para uma atuação eficaz. Essas informações serão fundamentais no momento em 

que ocorrerá o aconselhamento da mãe e familiares sobre a importância da prática. É 

importante se atualizar, para ter embasamento científico e assim disponibilizar de informações 

atuais e corretas.  

E 06 “... ela tem menos intercorrências alimentar, tem menos 
possibilidade de fazer alergia alimentar, diarréia, acho que ela 
desenvolve melhor a parte da fala, é... a musculatura do rosto.” 

 

E 38 “É tudo de bom. O leite da mãe além de alimentar ele, ele vai 
dar todos os anticorpos que ele precisa, todas as vitaminas e 
proteínas que ele precisa. O leite muda conforme a idade dele, para 
adequar à todas as necessidades que ele vai apresentando ao longo 
da vida.” 
 
E 39 “... minha vivência é só de prematuros, então, o bebê internado 
prematuro, que se alimenta do leite materno ele desenvolve muito 
melhor, muito mais rápido. Ele passa mais rápido pelas etapas do 
tratamento do que um bebê com fórmula. ... O leite da mãe é muito 
mais importante que o leite normal.” 
 
E 47 “... tem a prevenção da hipoglicemia, o desenvolvimento do 
vínculo do bebezinho com a mãe, o bebezinho fica mais ativo.” 
 

Giugliani (2000) afirma a importância dos profissionais de saúde no cenário onde 

têm-se mãe e bebê inseridos, ajudando a mulher a superar possíveis obstáculos e conquistar 

uma amamentação adequada. Complementam informando que para a realização dessa tarefa, 

são necessários conhecimentos e habilidades no manejo das diversas fases da lactação, ou 

seja, o profissional precisa dominar o manejo clínico da amamentação e atuar: no 

aconselhamento no pré-natal, na orientação e na ajuda durante o período de estabelecimento 

da lactação, realizando avaliações criteriosas da técnica de amamentação e intervindo 

adequadamente quando surgem problemas relacionados com a lactação.   

Segundos Santos et al. (2009), o manejo clínico refere-se à abordagem prática do 

processo de aleitamento materno segundo as competências clínicas e as habilidades técnicas 
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dos profissionais envolvidos. Com isso compreende-se que o manejo clínico da amamentação 

são ações e práticas assistenciais para o estabelecimento do aleitamento materno, produção 

láctea, tratamento e prevenção de agravos. 

Com isso entende-se que para esse manejo é necessário que o profissional tenha 

conhecimento técnico e científico sobre anatomia e fisiologia da lactação, da sucção, dos 

fatores emocionais e psicológicos que possam interferir, além de técnicas de comunicação, 

saiba orientar sobre posicionamento e pega adequada, extração manual e ordenha do leite 

materno e formas alternativas de oferta do leite materno, que não através de mamadeiras.  

 

E 03 “Eu vejo assim: o profissional ter o conhecimento da anatomia 
da mama, a parte de fisiologia também da mama. Ele ter esse 
conhecimento da parte anatômica e fisiológica, da técnica da 
amamentação, da pega, a pega do neném no seio materno, da posição 
no seio materno. Dele poder identificar uma mama, se a mama ta 
túrgida, se a mama está flácida, se o mamilo é plano ou semiplano, se 
é invertido. É ter esse conhecimento dessa mama.” 
 

E 41 “O manejo clinico da amamentação é você ver a mama, você ver 
a expressão, saber ordenhar, você orientar perante o que você 
identifica ...” 
 

E 50 “Você avalia e você orienta. Avalia o conhecimento dela e o que 
ela já sabe sobre amamentação. E faz a orientação de acordo com o 
que ela já conhece e acrescentando um pouco mais de informações.” 
 

E 58 “E vai desde assim, da gente tentar ensinar a essa mulher como 
funciona a fisiologia da amamentação, pra que ela entenda de forma 
prática. E aí a gente tem que estar adequando essa orientação a 
questão da fisiologia, do funcionamento como é essa produção desse 
leite até chegar ao bebe e a partir daí apoiar... não só orientar, mas 
apoiar também essa mulher na hora da amamentação.”  

 

A oferta de um local tranqüilo e confortável onde a mãe possa realizar a ordenha e 

até mesmo amamentar, facilita o processo de amamentação e passa a confiança de que o 

profissional está disponível para ajudá-la. 
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E 05 “... eu acho até que essa sala aqui, foi muito propicia, porque a 
gente já fazia a ordenha, a massagem, tudo lá na enfermaria. Ai tinha 
a entrada de pessoa ou outra, o local não era adequado. Esse fato que 
eu acho muito interessante, porque a pessoa se sente mais a vontade 
até pra conversar, enquanto você ta com ela ajudando, é o momento 
que ela esta ali livre, se expressando, porque ás vezes você não sabe o 
que tem por trás da dificuldade que ela ta tendo, ou seja, de 
amamentar ou não.” 

 

 O aconselhamento é uma forma de atuação do profissional com a mãe, em que ele a 

escuta, procura compreendê-la e, com seus conhecimentos, oferece ajuda para propiciar que 

ela planeje, tome decisões e se fortaleça para lidar com pressões, aumentando sua 

autoconfiança e auto-estima (BUENO; TERUYA, 2009). Os participantes deste estudo 

percebem a importância da atuação do enfermeiro no aconselhamento da amamentação e 

sabem que as informações transmitidas serão importantes para além do momento da 

internação. Este fato fica explícito em suas falas: 

E 01 “Indispensável na área que eu trabalho.Tem que saber, porque é 
o momento em que eu vou estimular essa mãe, vou garantir o melhor 
tipo de alimentação pra essa criança.” 

 

E 24 “A gente vê que como um simples ato nosso, de orientação, às 
vezes, só de ouvir um manejo, um auxílio em si, essa amamentação 
vira sucesso.” 
 

E 49 “Estimular, orientar, auxiliar, ajudar. E por aí vai. Facilitar que 
essa mãe consiga amamentar com maior facilidade. E que... com 
maior durabilidade, essa amamentação e que leve isso pra casa, né!” 
 

O posicionamento adequado tanto da mãe quanto do bebê, contribui para uma pega 

correta e evita problemas que interfiram na amamentação. Em relação ao posicionamento 

correto da mãe, segundo a IHAC (BRASIL, 2009), ela deve estar confortável e com as costas 

apoiadas; se estiver sentada, deve ter os pés apoiados e, se necessário, com um apoio para as 

mamas. 

E 04 “...para que ela tenha uma boa pega, é necessário que ela esteja 
bem sentada, recostada, com as costas recostadas.” 
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E 15 “Primeiro, é o posicionamento dela, estar num lugar confortável 
para sentir firmeza para poder pegar o bebê. Para ela se sentir bem, 
que não seja um momento doloroso para ela, que acabou de passar 
por um parto.” 
 
E 25 “Então, não adianta você estar toda torta, achando que está 
amamentando direito, porque você não vai conseguir ficar muito 
tempo naquela posição. Então, se você ficar em posição diferente, o 
bebê perde a boa pega e acaba rachando o bico.” 
 
E 46 “Normalmente, a gente põe a paciente sentada o mais 
confortável possível, ereta, fala com ela para não trazer o peito ao 
bebê, sempre o bebê ao peito...” 

 
 Quando se refere ao posicionamento do bebê, seja ao longo do braço da mãe, sob o 

braço da mãe ou ao seu lado, a IHAC (BRASIL, 2009) alerta para o fato de que há quatro 

pontos a serem seguidos em relação ao corpo do bebê: ele deve estar alinhado, com a orelha, o 

ombro e o quadril formando, assim, uma linha reta, evitando que o pescoço fique virado para 

trás ou dobrado para a frente ou para trás; próximo ao corpo da mãe, levando o bebê à mama; 

a cabeça e os ombros devem estar apoiados, e caso seja recém-nascido, o corpo todo deve 

estar apoiado; e o bebê deve estar de frente para a mama, com o nariz apontando para o 

mamilo. A aréola deve ser mais visível acima da boca do que abaixo, a boca deve estar bem 

aberta para a introdução do mamilo, o queixo tocando a mama. O único som que deve ser 

ouvido é o da deglutição. 

E 04 “Esse bebê tem que estar de frente pra ela, barriga com barriga, 
esse bebê tem que estar com a cabecinha na voltinha do braço dela, 
olhando pra ela. E pega. Ele tem que pegar a maior parte da aréola 
dela, para que ele de fato consiga fazer uma boa pega e uma boa 
amamentação.” 
 
E 21 “E a gente tem que sempre tentar ver a questão de não estar 
engolindo ar no momento da amamentação, de não estar fazendo 
nenhum som que indica que está engolindo ar durante a 
amamentação.” 
 
E 40 “Neném de frente pra ela (mãe), bico e aréola toda dentro da 
boquinha do bebê, tentar encostar o queixinho, barriga com barriga.” 
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 É importante só intervir quando necessário, quando se identifica a dificuldade ou até 

quando se é solicitado; elogiar a mãe quando esta faz corretamente, e respeitar sempre os 

conhecimentos dela. 

E 02 “É o posicionamento mesmo, a questão das outras posições para 
amamentar, a questão da pega, se o bebê está com a boquinha bem 
aberta, então é assim que eu faço. Eu aproveito já o que ela tem de 
correto, de posicionamento, que ela trás e que ela sabe, o que ela tem 
como bagagem, e a partir daí eu dou algumas dicas e algumas 
orientações.” 
 
E 05 “Antes de orientar, eu vejo como ela já está fazendo, não intervir 
às vezes sem necessidade, às vezes um toquezinho faz a diferença... eu 
peço pra ela me mostrar como é que ela está amamentando e procuro 
mostrar se tiver com alguma ‘falha’, que a gente perceba que possa 
estar atrapalhando, eu faço a demonstração.” 
 
E 40 “Primeiro, a gente observa, não é? E depois, se tiver que 
corrigir, sugerir, a gente sugere... como eu falei, e se precisar, a gente 
sugere alguma coisa; se não, a gente parabeniza e vamos lá!” 
 

 A pega incorreta gera estresse para a nutriz e para o bebê, contribuindo para mamadas 

ineficientes, desestímulo por parte da mãe em continuar o aleitamento materno e surgimento 

de intercorrências mamárias. 

E 04 “...e se ele pegar só o biquinho, além de possibilidade de fissura, 
ele ainda não faz uma boa amamentação.” 
 
E 12 “Elas seguram o bebê nas costas e não na cabecinha, entre a 
cabeça e o pescoço... para poder facilitar a pega do bebezinho, e o 
bebezinho acaba não conseguindo sugar, aí ele fica ansioso, 
estressado, começa a chorar e dificulta bastante a pega.” 
 
E 24 “São coisas simples que causam fissuras horrorosas, que às 
vezes é só mudar uma posição, melhora.” 
 
E 33 “Então, toda essa parte escura tem que colocar dentro da 
boquinha do neném para evitar rachadura do bico.” 
 

 Os enfermeiros das maternidades públicas de Niterói, possuem conhecimento técnico 

e científico acerca do manejo clínico da amamentação; compreendem que um aconselhamento 

adequado gera benefícios para a mãe e o bebê; humanizam o atendimento, de forma que 
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entendem a mulher como sujeito, possuidora de uma bagagem cultural que deve ser 

respeitada. 

 Em seus depoimentos, trouxeram muito concisamente o posicionamento adequado de 

mãe e bebê, compreendendo que assim é possível evitar um dos fatores que levam ao 

desmame precoce: as fissuras mamárias. Logo, percebem o manejo clínico da amamentação 

como estratégia de combate ao desmame precoce. 

 

o Subcategoria: As ações estratégicas utilizadas pelos enfermeiros da rede de 

maternidades públicas de Niterói 

  

Segundo Bueno e Teruya (2004), existem habilidades necessárias para se aconselhar 

em amamentação, são elas: o uso de uma comunicação não-verbal, manter a cabeça no 

mesmo nível que a mãe, prestar atenção no que ela expõe, remover barreiras que possam 

prejudicar a comunicação, dedicar tempo a ela e ao bebê, tocar, fazer perguntas abertas, 

repetir o que a mãe diz com suas palavras, usar expressões e gestos que indiquem interesse, 

demonstrar empatia e evitar expressões que pareçam julgamentos, aceitar o que a mãe pensa, 

elogiar o que a mãe fizer certo, dar sugestões e não ordens, usar linguagem simples. 

É indispensável o domínio de técnicas de comunicação para se ter uma troca eficaz, a 

empatia, confiança entre profissional e mãe, e estes foram explicitados nas falas dos 

depoentes como estratégias que utilizam para um bom manejo clínico: 

 

E 40 “... é a empatia, ... escuta ativa, ... ouvir mais do que falar, 
devolver aquela, aquela comunicação que a gente não usa 
comunicação verbal, ... mais usar o olhar, a expressão, o contato, o 
posicionamento perto dela.” 
 

E 43 “Não adianta você orientar e a pessoa não está te escutando! 
Tem que ter essa empatia com elas. Isso que é o mais complicado da 
orientação, na minha opinião.” 
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Demonstrar-se disponível para aquela mãe quando ela sentir dificuldade, estar perto 

quando ela precisar, são estratégias utilizadas pelos profissionais, sendo também 

indispensáveis para a criação da confiança da nutriz em relação aos cuidados que recebe. 

 

E 58 “Eu acho que é a estratégia maior para o apoio e para o manejo 
clinico da amamentação, é assim, a paciência e a disponibilidade de 
estar ali ao lado daquela mulher apoiando e orientando ela quanto à 
amamentação.”  
 

A comunicação verbal é uma das estratégias mais utilizadas pelos profissionais, no 

que diz a respeito do manejo clínico. O educar em saúde é uma prática que acompanha o 

enfermeiro: saber se articular, ouvir, compreender o que essa mulher sabe, enxergá-la como 

sujeito, transmitir a informação e permitir que este sujeito reflita e decida o que  julgar 

melhor. 

E 02 “É buscar o que ela sabe e a partir disso você orientar.” 

 

E 03 “... então a estratégia que eu uso é essa, chegar, conversar com 
ela, me apresentar e perguntar se ela precisa de ajuda, de como está 
a relação do bebê com ela, como está a alimentação da criança ...” 
 

E 11 “Educação. Você tem que sempre estar informando. Você não 
pode simplesmente colocar a criança no seio da mãe e falar:” - É 
bom pra criança e bom pra você.” Você tem que informar para a mãe 
porque que é bom. E mostrar pra ela que no momento que ela está 
amamentando, ela vai sentir uma cólica porque o útero dela está 
voltando pro lugar. E isso é importante. A questão de você mostrar 
para ela que o fato de estar com a mama túrgida, ela tem que 
trabalhar pra que isso não aconteça, porque isso pode afetar na 
amamentação. Então todo o momento você tem que educar. Educando 
você faz com que a mãe participe realmente e intensamente sobre o 
que está acontecendo.” 
 

E 31 “Acredito que seja orientação e estimulação do aleitamento 
entre a mãe e a criança.” 
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Muitos profissionais afirmam conseguir mais êxito quando alem da orientação verbal 

usam artifícios visuais. A demonstração de como deve ser feito, ajuda a compreensão do que 

o profissional quer passar como orientação. 

E 01 “Bom quando tinha a foto do bebê, eu utilizava essa foto. Agora 
eu acabo orientando usando meu próprio corpo para mostrar o 
posicionamento, depois coloco na mamãe, e peço pra ela ver a 
diferença, entre a pega anterior e a pega atual.” 
 
E 04 “Orientação. Não só orientar, tem que fazer né, ás vezes você só 
fala e não faz, você tem que falar e fazer. Fazer por exemplo, pegar o 
bebê, botar na mama, articular, entendeu? Com ela, traz ela, “vem 
pra cá”, “senta aqui”, pega uma cadeira, essas coisas. E ás vezes 
você fica só falando, falando, falando e ela não consegue, você tem 
que sentar e bota a criança, tira a roupa da criança, bota. E dessa 
forma você consegue fazer acontecer.” 
 
E 08 “... acho que a mulher precisa do visual não só da orientação 
oral. Pra mim, pelo menos que eu tenha feito, o que dá mais resultado 
é você pegar o bebê e posicionar na forma certa, o certo, pra ela ver 
como se posiciona.” 
 

A falta de materiais, como folders, panfletos, áudio-visual, nas unidades, que auxiliem 

esses profissionais no manejo, é explicitada nas falas dos depoentes, fazendo com que eles 

utilizem outras estratégias. 

 
E 05 “Aqui, a demonstração mesmo, como é que poderia fazer uma 
ordenha, como é que amamenta, é prático mesmo, não tem estratégia 
assim de áudio visual.” 
 

E 13 “Essa questão mesma da observação, de estar sempre 
orientando elas, não tem outra estratégia no momento. Não temos 
bonecos, nem mamas, nem nada assim. São essas palestras que 
acontecem, a nossa observação, o nosso apoio, as próprias 
experiências de uma mãe para a outra, a gente fala, a gente conversa, 
discute. A gente sabe que elas conversam entre elas o dia inteiro, aí a 
tarde a gente joga um assunto ali e faz com que elas troquem 
experiências entre elas mesmos. Elas já estão na enfermaria, a gente 
se mete ali e promove toda essa discussão.” 
 

E 23 “A demonstração e a orientação. Aqui a gente não tem panfleto, 
nada disso, ainda.” 
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O uso de artigos ilustrativos facilitaria o aconselhamento das mães pelos 

profissionais de saúde. Os profissionais que trabalham em unidades que dispõem destes 

materiais, verbalizam quais instrumentos são utilizados. 

 
E 10 “Já utilizei aquela mama que tem até os alvéolos para explicar. 
Já peguei o álbum seriado do ministério também. Recentemente a 
gente fez um folder baseado nesse do ministério. Já reuni as mães no 
corredor dos alojamentos, fui falando, orientando... Mostro também 
uma mãe que está amamentando direitinho para as outras verem que 
também podem, que são capazes de amamentar.” 

 

E 24 “Mas normalmente têm folders, cartazes, mamas, dispositivos, 
né? Que dá para facilitar. Que dá para melhor expor as coisas para 
elas. Usar os folders, dispositivos, cartazes é uma estratégia, com 
certeza.” 

 
 Uma boa comunicação necessita da empatia como aliada para se ter sucesso no 

aconselhamento em amamentação. Mãe e profissional devem trocar idéias, experiências; o 

profissional não pode (e nem deve) assumir a postura de possuidor do conhecimento. Ao 

contrário, deve escutar, concordar se for o caso, compreender e, quando necessário, falar, 

tocar, intervir.  

 Os enfermeiros que participaram deste estudo usam como estratégias para o manejo 

clínico da amamentação a escuta, a orientação, a demonstração e o uso de ilustrações ou 

mamas artificiais, quando possível.  Assim atuando nas maternidades públicas de Niterói, no 

campo da amamentação demonstram estar apoiando e promovendo a amamentação durante a 

internação da mulher / nutriz, orientando-a da melhor forma possível para que a amamentação 

exclusiva durante os seis primeiros meses de vida do bebê se mantenha, após a alta hospitalar, 

e de forma parcial até os dois anos ou mais.   
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5. CONCLUSÃO 

 

 Amamentar não é um processo simples: envolve questões sociais, biológicas, 

psicológicas e culturais. Inicialmente, deve-se respeitar os desejos e decisões maternas, 

porém, cabe aos profissionais de enfermagem orientá-las visando garantir a melhor 

alimentação para o recém-nascido, ou seja, o leite materno. 

 Os benefícios da amamentação são indiscutíveis e cada vez mais, novos estudos são 

desenvolvidos e divulgados, demonstrando as recentes descobertas a respeito. O profissional 

enfermeiro exerce papel fundamental no aconselhamento em amamentação, visto estar 

presente nos cenários onde se encontra o binômio mãe-bebê. 

 É preciso compreender a importância da atuação da enfermagem nesse sentido, uma 

vez que os números relacionados com a prática da amamentação cresceram, mas não 

alcançaram os níveis ideais recomendados pela OMS no que diz respeito ao aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses, e parcial até os dois anos ou mais, como citado. Sendo 

assim, todos os profissionais de saúde – e não só a enfermagem, devem estar empenhados em 

conquistar estes níveis.  

 O manejo clínico da amamentação deve ser iniciado no pré-natal, período em que a 

mulher já vai compreendendo a fisiologia da lactação, os benefícios para si e para o bebê 

durante a amamentação, dos intervalos entre as mamadas, dos sinais de hipoglicemia. A 

mulher já pode chegar na maternidade com esses conhecimentos, e não se pode alegar que o 

grande quantitativo de pacientes impossibilita uma boa educação em saúde. Se a orientação 

correta começar precocemente, as intervenções tenderão a diminuir quando a amamentação 

tiver início. 

 Os enfermeiros das maternidades públicas do município de Niterói possuem 

conhecimento técnico e científico a respeito do manejo clínico da amamentação, dele fazendo 
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uso para o aconselhamento acerca dos benefícios da amamentação para a mãe e seu filho. 

Falam com propriedade acerca do posicionamento correto da criança durante a mamada, 

levando a inferir que consideram o aconselhamento fundamental para evitar problemas que 

possam resultar no desmame precoce. Agindo assim, promovem e apóiam o aleitamento 

materno por meio do manejo clínico da amamentação, feito de forma humanizada, 

respeitando os atores deste momento. Os profissionais não permitem que barreiras como a 

falta de instrumentos  que possam auxiliá-los, prejudiquem o aconselhamento; ao contrário, 

utilizam estratégias como a comunicação verbal, a demonstração nas mães e até no seu 

próprio corpo, e utilizam cartilhas e folders quando disponíveis na Unidade em que atuam.  

 A capacitação desses profissionais é de suma importância para que aprendam técnicas 

para o atendimento das mães, dos bebês e da família. Sendo assim, os cursos de capacitação 

são constituídos de conteúdos teóricos e práticos sobre aconselhamento em amamentação; 

revisam a fisiologia da lactação; abordam a anatomia da mamas e as técnicas para o manejo 

da lactação e da amamentação. Portanto, o conhecimento adquirido nesses cursos será de 

grande valia, visto que servirá para o atendimento de sua clientela e para o treinamento de 

suas equipes. 

 É importante que os profissionais de saúde das maternidades públicas do município de 

Niterói tenham conhecimento amplo da Política Nacional do Aleitamento Materno em vigor, 

que prevê a capacitação daqueles que atuam nas Unidades de Saúde com atenção á saúde da 

mulher e da criança, em todos os níveis, os quais poderão refletir uma  melhor assistência, 

além da possibilidade de participar na elaboração de ações estratégicas facilitadoras do 

aleitamento materno e na construção de políticas públicas que apóiem, promovam e protejam 

o aleitamento materno. 
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APÊNDICES A, B, C - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
ACESSO AO CENÁRIO DA PESQUISA  (*) 

 
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

 

Niterói, 16 de outubro de 2012 

 
Prezado Diretor do Hospital _________________________   

Venho por meio desta apresentar a pesquisa “Um Estudo de Caso Sobre Limites e Possibilidades no 
Manejo Clinico da Amamentação nas Maternidades Públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio De 
Janeiro”, que já tem aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa CMM/HUAP, aprovado em 01/07/2011 com CEP- 
CMM/HUAP nº190/11. 

Entendendo da importância da ampliação da pesquisa no processo de trabalho do manejo clínico da 
amamentação, solicitamos autorização para replicar a pesquisa neste hospital. 

Vale ressaltar que para a realização da pesquisa necessitamos de uma declaração da direção desta 
instituição, para ser reapresentado ao CEP-CMM/HUAP como adendo da pesquisa, com os seguintes termos: 

“Declaro ter lido e concordar com o parecer ético emitido pelo CEP da instituição proponente, conhecer 
e cumprir as Resoluções éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 196/96. Esta instituição está ciente de 
suas co-responsabilidades como instituição co-participante do projeto de pesquisa intitulado O MANEJO 
CLÍNICO DA AMAMENTAÇÃO NA REDE DE MATERNIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 
NITERÓI: UMA CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM, e de seu compromisso no resguardo da segurança e 
bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal 
segurança e bem-estar. 
 
________________________________________________________ 
Data , assinatura e carimbo do responsável institucional 

 
Tal declaração deve ser redigida em papel timbrado da instituição, datada, assinada e carimbada pelo 

Diretor Geral (ou quem for por ele delegado), digitalizada e carregada no sistema. 
Desta forma, assumimos o compromisso de devolver o produto da pesquisa em uma reunião científica 

em sua instituição. 
Certos de seu acolhimento, 

 
Atenciosamente 

 

                                   __________________________________________________________ 
Prof. Dr. Valdercy Herdy Alves 

 
_________________________________________________________ 

Enfª Ms Rosangela de Mattos Pereira de Souza 

 
 
___________________ 
 
( *)  Documento enviado aos Diretores dos Hospitais cujos profissionais participaram do estudo. 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE E -  INSTRUMENTO  DE COLETA DE DADOS 

 
                                                                             QUESTIONÁRIO |___|___|___| 

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

Naturalidade:________________ Função:_____________.  

I. Identificação do questionário 
1. Hospital (HEAL, HUAP, MMARVF)                                                    |___|___|___|___| 

2. Data da entrevista 

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

3. Entrevistador_____________________     

|___|___| 

4. Revisado por___________________________      

|___|___| 

5. Data     

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

6. Data da 

digitação|___|___|/|___|___|/|___|

___| 

7. Digitador _________________________|___|___| 

II. Dados sobre o hospital 
8. Há quanto tempo você trabalha nesta maternidade?                         |___|___| anos 

e/ou|___|___| meses 

9. O hospital possui normas sobre aleitamento materno?             

 0. Não                     1. Sim 

|___| 

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

0. Não (vá à questão 13) 1. Sim, IHAC (   )   IUBAAM (   ) Aconselhamento (   )           

 3. Outro ___________________________________ 

|___| 

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

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

13. O que você entende como manejo clínico da amamentação?  
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14. Para você, quando deve ter início o manejo clínico da amamentação?  

15. Qual a importância da amamentação para a mulher nutriz?  

16. Qual a importância da amamentação para o bebê?  

17. Você demonstra ou ensina às mães como fazer com seus bebês em relação ao 

posicionamento e pega para amamentar?      

0. Não  (vá  à questão 19)                     1. Sim                                                     

 

|___| 

18. Fale como você orienta(ria) uma mãe a amamentar com boa pega. |___| 

19. Você demonstra ou ensina às mães como fazer a extração manual do leite no caso 

de estarem separadas de seus bebês?         

 0. Não  (vá  à questão 21)                                    1. Sim 

 

|___| 

20. Fale como você ensina(ria) uma mãe a fazer a extração manual do leite. |___| 

21. Para você, a oferta de qualquer alimento antes da primeira mamada interfere na 

amamentação? 

0. Não (vá à questão 23)         1. Sim 

 

|___| 

22. Por quê? |___| 

23. Para você, qual a principal causa de dor no mamilo?  |___| 

24. Para você, qual a causa mais comum para a baixa produção de leite materno? |___| 

25. Para você, qual a causa mais comum do ingurgitamento mamário? |___| 

26. Você realiza orientações para aleitamento materno por ocasião da alta hospitalar? 

0. Não (vá à questão 28) 1. Sim 

|___| 

27. Como você realiza estas orientações?  

28. Para você, de que forma a enfermagem pode trabalhar o manejo clinico da 

amamentação? 
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29. Quais as estratégias que você utiliza no manejo clínico da amamentação?  

30.Para você, existe uma rotina para o manejo clínico da amamentação nesta 

maternidade? 

0. Não (encerrar entrevista)     1. Sim 

 

31. Qual/quais rotinas existem para o manejo clinico da amamentação nessa 

maternidade? 
 

 

Muito obrigada!!! 
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 APÊNDICE F – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA PESQUISA 

 
 

ATIVIDADES 

2013 2014 

A 
B 
R 
I 
L 
 

M 
A 
I 
O 

J 
U 
N 
H 
O 

J 
U 
L 
H 
O 

A 
G 
O 
S 
T 
O 

S 
E 
T 
E 
M 
B 
R 
O 

O 
U 
T 
U 
B 
R 
O 

N 
O 
V 
E 
M 
B 
R 
O 

J 
A 
N 
E 
I 
R 
O 

F 
E 
V 
E 
R 
E 
I 
R 
O 

M 
A 
R 
Ç 
O 

A 
B 
R 
I 
L 

M 
A 
I 
O 

 

Escolha do 

tema 

 

X 

             

Procura de 

artigos 

relacionados 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

Construção 

do projeto de 

pesquisa 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

      

Revisão de 

Literatura 

   

X X X X X X X X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Entrega do 

anteprojeto 

   

X 

 

  

   

X 

     

Análise dos 
dados 

          

X 

 

X 

 

X 

 

 

Elaboração 
do relatório 
final 

            X  

Defesa do 
TCC  

            

X 
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A  N  E  X  O  S 
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ANEXO A - APROVAÇÃO DA PESQUISA E DO TERMO DE CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO PELO CEP DA FM/HUAP/UFF 
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ANEXO B -  AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO HEAL 
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO 
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA 
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ANEXO D - AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA  
MATERNIDADE MUNICIPAL ALZIRA REIS VIEIRA FERREIRA 
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