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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO. O aleitamento materno para prematuros é de extrema importância para o 
seu crescimento e desenvolvimento, desta forma, promover e apoiar amamentação e a 
manutenção da lactação junto às mães de recém-nascido pré-termo garantirá a oferta do 
próprio leite materno ordenhado para seu filho. O estudo teve como objeto As estratégias 
utilizadas pelos enfermeiros na UTI Neonatal do Hospital Universitário Antônio Pedro 
(HUAP) no manejo clínico da amamentação junto às mães de recém-nascidos pré-termo 
(RNPT) e como objetivo, compreender o manejo clínico da amamentação realizado pelos 
enfermeiros na UTI Neonatal do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP). MÉTODO: 
pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa, aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antonio Pedro, sob número: 
0199.0.258.000-11 o que permitiu a entrada da pesquisadora no cenário do estudo: a UTI 
Neonatal do HUAP. Os sujeitos foram os enfermeiros nela atuantes. Os dados foram 
coletados entre junho e agosto de 2012, por meio de entrevista semi-estruturada, destacando-
se que os procedimentos éticos previstos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde foram atendidos integralmente. RESULTADOS. Verificou-se que o conhecimento e a 
habilidade dos sujeitos eram insuficientes para manejar adequadamente as inúmeras situações 
que podem servir de obstáculo à amamentação bem-sucedida. Percebeu-se que conhecem e 
utilizam as técnicas de posicionamento e pega no processo de aleitamento materno, contudo, a 
ideia reforçada por eles em relação às orientações que devem ser feitas para tornar mais fácil 
o processo de aleitamento materno, parecem superficiais tendo em vista a complexidade do 
processo. A pesquisa apontou para a necessidade de os enfermeiros posicionarem-se como 
educadores e profissionais responsáveis pelo gerenciamento do cuidado, ou seja, ele deve ser 
capaz de dirigir-se ao paciente e fornecer orientações para que, futuramente, o indivíduo 
torne-se capaz de desenvolver sozinho as habilidades de que necessita para o seu próprio 
cuidado. Como gerente do cuidado, o enfermeiro deve ser capaz de definir estratégias para 
que haja sucesso no processo de aleitamento materno. CONCLUSÕES. Foi possível perceber 
que a atividade de educação em saúde junto aos pacientes é de extrema importância, e que o 
enfermeiro precisa ocupar-se não só de técnicas, mas da organização do seu tempo no 
desempenho de suas atividades, a fim de utilizar seu conhecimento científico para analisar e 
avaliar clinicamente, caso a caso, as situações que envolvem as questões inerentes ao 
aleitamento materno, pois, muitas são as dificuldades que podem emergir desses bebês 
prematuros e de suas mães, e contribuir para o desmame precoce.  
Descritores: Aleitamento materno. Recém-nascido. Prematuro. Enfermagem Neonatal 
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ABSTRACT 

 
INTRODUCTION: Breastfeeding for premature infants is extremely important for their 
growth and development, thereby promoting and supporting the breastfeeding and the 
lactation maintenance among mothers of newborn preterm ensure the offer's own expressed 
breast milk for your son. The study had as its object the strategies used by nurses in the 
Neonatal Intensive Care Unit of the University Hospital Antonio Pedro (HUAP) in the 
clinical management of breastfeeding among mothers of newborn preterm infants (PTI) and 
aimed to understand the clinical management of breastfeeding performed by the nurses in the 
ICU at the University Hospital Antonio Pedro (HUAP). METHOD: A descriptive search, 
exploratory, with a qualitative approach approved by the Ethics Committee of the Medicine 
Faculty at the University Hospital Antonio Pedro, under number: 0199.0.258.000-11 which 
allowed the entry of the researcher in the study setting: the Neonatal ICU on the HUAP. The 
participants were the nurses working in it. The data were collected between June and August 
2012, through semi-structured interview, emphasizing that ethical procedures foreseen in 
Resolution 196/96 of the National Health Council were fully reported. RESULTS: I was 
verified that the subjects knowledge and skill were insufficient to deal with the different 
situations that can serve as a barrier to successful breastfeeding. It was perceived that know 
and use the positioning techniques and attachment during the breastfeeding process, however, 
reinforced the idea by them in relation to the guidelines that must be done to make easier the 
breastfeeding process seem superficial in order to of the process complexity. The research 
pointed to the nurses necessity to place themselves as educators and professionals responsible 
for the care management, ie, they should be able to contact the patient and provide guidance 
for that the in future, the individual becomes able to develop his skills necessary for his own 
care. As a care manager, nurses must be able to define strategies for the breastfeeding process 
success. CONCLUSIONS: It was possible to perceive that the health education activity with 
patients is of utmost importance, and that nurses must not deal only with technical, but with 
the organization of their time on their performed activity, in order, to use their scientific 
knowledge to analyze and evaluate clinically, case to case, situations involving issues related 
to breastfeeding, because there are many difficulties that may emerge from these premature 
babies and their mothers, and contribute to the precocious weaning. 
Keywords: Breastfeeding. Newborn. Premature. Neonatal nursing 
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1 INTRODUÇÃO   

 

A prática do aleitamento materno tem sido amplamente discutida não só no Brasil, 

mas no mundo, e em seu Manual de Aleitamento Materno, o Ministério da Saúde afirma que a 

prática da amamentação é a mais sábia estratégia de promoção à saúde da criança (BRASIL, 

2009). 

É certo que a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi um importante marco para 

o desenvolvimento de políticas públicas de saúde; contudo, o aleitamento materno já se 

apresentava como tema prioritário no Brasil, tanto assim que em 1981 foi criado o Programa 

de Incentivo ao Aleitamento Materno, reconhecido internacionalmente por sua diversidade de 

ação na execução e legislação de programas e estratégias que promovem, protegem e apoiam 

a amamentação, todas normatizadas e implementadas nas três esferas de gestão do SUS: 

federal, estadual e municipal. (SOUZA; ESPIRITO SANTO; GIULIANI) 

  “A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi idealizada em 1990 pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) para promover, proteger e apoiar a amamentação” 

(BRASIL, 2010, p.2).  A UNICEF aponta ainda que na estratégia IHAC preconiza-se a 

implantação dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno nas instituições 

hospitalares com maternidades ou leitos obstétricos. 

De acordo com (BRASIL, 2010, p. 3-4), os “Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno” constituem recomendações que favorecem a amamentação a partir de 

práticas e orientações no período pré-natal, no atendimento à mãe e ao recém-nascido ao 

longo do trabalho de parto e parto, durante a internação após o parto e nascimento e no 

retorno ao domicílio, com apoio da comunidade. 

Destaque deve ser dado ao “Passo 5”, que é  mostrar às mães como amamentar e como 

manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas dos seus filhos, o que vai ao encontro do 

manejo clínico da amamentação. 

De acordo com Nascimento e Issler (2004, p.1), “o aleitamento materno de recém 

nascidos prematuros (RNPT) é complexo, entretanto torna-se possível na medida em que haja 

suporte por parte dos profissionais de saúde”.  A propósito, cabe resgatar o que dispõe o 

Ministério da Saúde a respeito: 
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Alimentar um recém-nascido é um processo complexo que requer a integridade de    
vários componentes. Envolve comportamento, respostas tácteis, controle motor     
função motora oral, controle fisiológico e coordenação sucção–deglutição-   
respiração. (BRASIL, 2009, p. 94) 
 

Segundo Montenegro e Rezende Filho (2011), o leite materno é extremamente 

nutritivo, sendo composto por proteínas, açúcares, gorduras, minerais e vitaminas. Desta 

forma, o aleitamento materno protege as crianças de vários tipos de doenças, tais como 

infecções bacterianas do sistema gastrintestinal, poliomielite, alergias, obesidade e certas 

desordens metabólicas.   

 O aleitamento materno para prematuros é de extrema importância para o seu 

crescimento e desenvolvimento. Vale ressaltar que a composição do leite dessas mães de 

RNPT possui uma significativa alteração em relação ao leite produzido por mães de recém-

nascidos a termo: 
Para a sobrevivência dessas crianças, o aleitamento materno é fundamental, pois o 
leite das mães de prematuros, conforme descrito na literatura, apresenta uma 
diferença na composição do aporte proteico-energético e dos constituintes 
imunológicos, em relação ao produzido pelas mãe de recém-nascidos nascidos a 
termo. (BRAGA; MACHADO; BOSI, 2004, p.1)   

 
Desta forma, promover e apoiar o aleitamento materno e a manutenção da lactação 

junto às mães de RNPT, garantirá a oferta do próprio leite materno ordenhado para seu filho. 

No que diz respeito aos benefícios para a mãe, o aleitamento materno auxilia na 

involução uterina e associa-se a uma menor taxa de câncer de mama, dentre outros, além de 

ser gratuito e seguro, e também favorecer o vínculo entre mãe e bebê (BRASIL, 2009).   

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde preconizam que o 

aleitamento materno seja exclusivo até os seis meses, e a partir desta idade até os dois anos 

seja complementado com alimentação adequada à idade da criança. Desta forma, de acordo 

com Borrozzino et al. (2010), cabe ao enfermeiro exercer papel relevante nesse processo,  

devendo adotar estratégias para que a prevalência do aleitamento materno seja crescente. 

Todavia, deve realizar tal função tendo como base a educação em saúde, de forma a promover 

a autonomia do cliente, confirmando o pensamento de Silva (2011, p. 166) no sentido de que  

 
a educação para a saúde constitui um elemento de fundamental importância ao      
estabelecer um acesso do indivíduo (ser humano) ao conhecimento, capaz de torná-
lo seguro e confiante nas suas tomadas de decisão referentes a tudo que envolve o 
seu cuidado, fortalecendo sua autonomia para a realização do seu 
autoconhecimento, resultando na melhora de sua qualidade de vida. 
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Borrozzino et al. (2010, p.6) afirmam ainda que é papel do enfermeiro 
 

informar as famílias sobre os benefícios do leite materno e fornecer o suporte e 
orientações necessárias para favorecer o sucesso do aleitamento, promovendo o 
cuidado ao binômio mãe-filho, e propondo as intervenções para obter uma lactação 
efetiva e fortalecer o vínculo entre eles.  
 

  
Para Nascimento e Issler (2004), o estímulo à lactação de prematuros parece ser um 

grande desafio para a equipe de saúde, visto que os mesmos ainda não tem o seu sistema 

gastrintestinal totalmente desenvolvido, além de um inadequado controle de sucção, 

deglutição e respiração. Todavia, os profissionais devem ser motivados a pensar nas 

vantagens do leite humano para o RNPT, bem como planejar ações terapêuticas que visem 

auxiliá-lo a receber o leite materno.  A mãe deve ser constantemente motivada a amamentar 

seu filho, com orientações sobre a importância da amamentação para o seu desenvolvimento. 

O apoio da família, neste momento, tem especial importância na relação mãe-bebê, como 

afirmam Serra e Scochi (2004). 

A duração da mamada não é o principal; o interessante é perceber se o bebê está 

recebendo o leite. O horário também não é o mais importante, pois o leite materno deve ser 

oferecido ao bebê sempre que ele quiser e na quantidade que ele quiser. Para Montenegro e 

Rezende Filho (2011), o bebê deve ser amamentado durante 10 minutos em cada mama. Em 

contraponto ao exposto, o Ministério da Saúde recomenda que o bebê seja amamentado sem 

restrição de tempo de permanência na mama (livre demanda), esvaziando-a, sendo-lhe 

oferecida a outra mama posteriormente (BRASIL, 2009). 

Quando um bebê começa a mamar, inicialmente o leite é mais rico em água e lactose, 

mas na medida em que a mamada prossegue, o leite vai adquirindo mais gordura; por isso, a 

importância de esvaziar uma mama para depois oferecer a outra. De acordo com Nascimento 

e Issler (2004), uma estratégia para o ganho de peso do prematuro tem sido o oferecimento do 

leite do final da mamada. 

As diretrizes do Ministério da Saúde evidenciam que, apesar de o bebê já possuir o 

reflexo da sucção, ele precisa aprender a retirar o leite de forma efetiva. O correto manejo 

clínico da amamentação de prematuros parece ser um dos fatores determinantes para que haja 

sucesso do aleitamento materno em recém-nascidos pré-termos (RNPT). A propósito, 

corroborando o pensamento de Nascimento e Issler (2004, p. 5), “o posicionamento correto é 

importante para a técnica da amamentação”.  

A pega e o posicionamento do bebê são muito importantes para o sucesso da 

amamentação, pois quando feitos de maneira errada podem acarretar problemas, tais como: 
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fissuras mamilares, mastites e outros agravos, levando ao desmame precoce. De acordo com 

Matuhara e Naganuma (2010, p.8), “muitos problemas podem ser prevenidos se houver 

orientação adequada nos primeiros dias, destacando-se o ingurgitamento mamário e o mamilo 

fissurado”. 

Apesar das considerações acima, sabe-se que nem sempre os bebês prematuros estão 

aptos a sugar o leite diretamente na mama, visto que podem não possuir uma sucção eficaz, 

Neste caso, deve-se explicar à mãe que ainda assim, o leite materno deve ser oferecido, tendo 

em vista suas múltiplas vantagens já mencionadas. Segundo Nascimento e Issler (2004) 

muitas vezes são necessárias ordenhas manuais e até mesmo alimentação por sonda. Quando 

o leite for administrado sem sonda, deve ser oferecido em copinho para evitar que o bebê 

rejeite a mama. 

 
1.1 PROBLEMA 

 
As estratégias utilizadas pelos enfermeiros no manejo clínico da amamentação 

contribuem para o aleitamento materno de bebês prematuros? 

 

1.2  OBJETO DE ESTUDO 

 
As estratégias utilizadas pelos enfermeiros na UTI Neonatal do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) no manejo clínico da amamentação junto às mães de recém-nascidos 

pré-termo (RNPT). 

 

1.3 QUESTÃO NORTEADORA 

 
De que forma o enfermeiro realiza, junto às mães, o manejo clínico no apoio à 

amamentação de recém-nascidos pré-termo (RNPT) na UTI Neonatal do HUAP? 

 
1.4 OBJETIVOS  

• Geral 

Compreender o manejo clínico da amamentação realizado pelos enfermeiros na UTI 

Neonatal do HUAP. 

• Específicos 

o Identificar o manejo clínico da amamentação realizado pelos enfermeiros junto às 

mães na UTI Neonatal do HUAP. 
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o Analisar o manejo clínico da amamentação realizado pelos enfermeiros junto às 

mães na UTI neonatal do HUAP. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 
O estudo se justifica por ser o manejo clínico da amamentação no processo da lactação 

de mães de bebês prematuros, uma estratégia que favorece a amamentação por ocasião da 

alta, contribuindo para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno junto às mães de 

bebês prematuros internados na UTI Neonatal. 

 

1.6 RELEVÂNCIA 

 
 A relevância de conhecer como os enfermeiros do HUAP realizam o manejo clinico da 

amamentação na UTI Neonatal visa contribuir para a adequação da assistência, ensino, 

pesquisas e referentes ao aleitamento materno de RNPT e manutenção da lactação de suas 

mães nesta unidade. Pretende-se promover o desenvolvimento de estratégias que visem à 

promoção e a manutenção do aleitamento materno do bebê prematuro, tornando esta prática 

viável e possível. Tal prática é aqui apresentada como algo fundamental para o crescimento e 

desenvolvimento do bebê. Este estudo torna-se importante na medida em que permite que 

enfermeiros e acadêmicos de enfermagem tenham uma visão mais ampla quanto à 

importância do manejo clínico da amamentação para a promoção e apoio.   

 

1.7 MOTIVAÇÃO 

 
 A motivação para a realização deste estudo deu-se a partir da observação das 

orientações sobre aleitamento materno transmitidas pelas enfermeiras durante o ensino 

teórico-prático nas disciplinas Saúde da Mulher I e II. Além disso, sempre despertou-me a 

atenção o fato de uma estratégia tão importante para o desenvolvimento da criança ser levada 

a efeito pelo enfermeiro, tendo em vista que a amamentação pode vir acompanhada de 

processos que podem levar ao desmame precoce, mesmo em bebês saudáveis. Desta forma,  

senti-me estimulada a entender as estratégias que este profissional utiliza para motivar as 

mães de prematuros a amamentá-los, tendo em vista todas as dificuldades que emergem deste 

processo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 PANORAMA POLÍTICO  

 
 A Constituição Federal brasileira define a saúde como um Direito de todos e dever do 

Estado, sendo a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) um importante marco no 

desenvolvimento da política de saúde do Brasil, conforme já referido. Apesar da importância 

do SUS, é preciso ter claro que antes mesmo de sua criação, o Brasil já demonstrava grande 

preocupação com a questão do aleitamento materno, tanto assim que o Ministério da Saúde 

elaborou o Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno, tendo como premissa básica a 

proteção, promoção e apoio à amamentação exclusiva até os 6 meses, e complementado até os 

2 anos de idade, objetivando a melhoria da qualidade de vida, a redução da desnutrição e da 

mortalidade infantil e as doenças crônicas não transmissíveis na idade adulta (SOUZA; 

ESPIRITO SANTO; GIULIANI), respondendo à estratégia de Desenvolvimento para o 

Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU).  

 Em 2000, ao identificar os maiores problemas mundiais, a ONU estabeleceu oito 

Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio (ODM) que deveriam ser atingidos por todos 

os países até 2015. Dentre esses objetivos, destacam-se a redução da mortalidade infantil 

(ODM 4) e a melhoria a saúde materna (ODM 5), cujas metas estão descritas no quadro em 

anexo, de acordo com o Relatório Nacional de Acompanhamento/2010 daquela Organização.  

No Brasil, na área da Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família (ESF) vem se 

consolidando desde a sua criação, em 1993, como um dos eixos estruturantes do SUS, 

aprimorando o acesso da população às ações de saúde (BRASIL, 2009). Dentro desse 

processo, o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, o Pacto pela Vida e a 

Política Nacional de Atenção Básica vieram para contribuir como instrumentos para o 

fortalecimento da Saúde da Família no âmbito do SUS. 

Em sua publicação intitulada “Situação Mundial da Infância 2008 – Sobrevivência 

Infantil”, o UNICEF reconheceu a Estratégia Saúde da Família como uma das principais 

políticas adotadas pelo País visando a redução da mortalidade infantil nos últimos anos 

(BRASIL, 2009). Segundo dados do referido Órgão internacional, o Brasil ocupa o segundo 

lugar no ranking de países capazes de atingir a meta de redução da mortalidade infantil em 

dois terços, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da Organização das 

Nações Unidas (ONU), considerando que houve expressiva evolução na redução da 

mortalidade na infância brasileira entre 1990 e 2006, o que permite prever o cumprimento da 
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meta muito antes do pactuado.  Para que isto ocorra, considera-se que o aleitamento materno é 

uma das práticas mais eficazes na promoção da saúde e prevenção de agravos a saúde da 

criança; entretanto, muitas mães podem sentir-se desestimuladas a realizar tal prática, 

principalmente as mães de prematuros, uma vez que muitas são as dificuldades que se lhes 

apresentam para levar a efeito o processo de aleitar (BRASIL, 2009).  

  

2.2 PREMATURIDADE E ALIMENTAÇÃO DO PREMATURO 

 
 O leite materno é considerado um alimento completo. Nele são encontrados todos os 

nutrientes necessários para o crescimento e o desenvolvimento do bebê. Seus benefícios são 

dos mais variados: evita diarréias, infecções respiratórias, diminui o risco de alergias e de 

hipertensão arterial, colesterol alto e diabetes, reduz a chance de obesidade e muitos outros 

(BRASIL, 2009).  Entretanto, a prevalência do aleitamento materno é mais baixa nos recém 

nascidos pré-termo em relação aos nascidos a termo, sendo que nos primeiros é de suma 

importância visto que, apesar de todas as limitações que podem emergir, elas não constituem 

obstáculos para a amamentação.  

 O recém nascido é considerado prematuro quando vem à luz entre 22 e 37 semanas de 

gestação. Embora não haja certeza com relação às causas, de acordo com Silva (2011), alguns 

fatores predispõem a um parto prematuro, tais como: gemelaridade, amniorrex prematura, 

polidramnia, incompetência istmo cervical e infecção do trato urinário.  

 Assim sendo, apesar de alguns recém nascidos pré-termo não apresentarem condições 

de realizar a sucção no primeiro momento, é importante não desistir de amamentá-lo com leite 

humano, tendo em vista os múltiplos benefícios à sua saúde, sobejamente referidos. Ademais, 

segundo o  Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), a partir de 34 semanas, ele já será capaz 

sugar, mesmo que a quantidade ingerida seja insuficiente para atender ao que necessitam. 

Nessa linha de raciocínio, as orientações sobre o aleitamento devem ser fornecidas à mãe 

desde o nascimento, devendo ela ser incentivada a partir do momento em que o recém nascido 

conseguir sugar, ainda que não sugue o suficiente para atingir o peso ideal.   

 Todavia, é importante destacar que de acordo com o Ministério da Saúde (2001), para 

que se obtenha sucesso na amamentação do recém nascido pré-termo, um dos fatores 

principais é a não inserção da mamadeira, cujo uso normalmente causa “confusão de 

mamilo”, prejudicando o processo natural de aleitamento materno.  

 De acordo com Matuhara e Naganuma (2006), no primeiro mês de lactação dos 

prematuros, a composição do leite materno é similar ao colostro, diferentemente do que 
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ocorre com o leite das mães de bebês a termo, que possui concentração maior de proteínas, 

sódio e cloro, e menores de potássio, carboidratos e gorduras, além de fornecer 

aproximadamente 67 kcal/dl, sendo rico em imunoglobulinas, lactoferrina e leucócitos. 

 
2.3 LACTAÇÃO DAS MÃES DE PREMATUROS 

 
 Para Azevedo e Mendes (2008, p. 1), “o nascimento prematuro é uma situação difícil 

para toda a família, interferindo, em relação aos pais, no estabelecimento do apoio e do 

vínculo”. Os autores afirmam que cabe à equipe de enfermagem propiciar esse vínculo, 

estimulando a mãe a pensar o quanto ela é importante nesse processo, e ainda motivando os 

familiares a fornecer-lhe todo o suporte necessário nesse momento, que exige dedicação para 

além dos esforços de toda a equipe visando a manutenção da lactação. 

 A lactação em mulheres-nutrizes de prematuros apresenta-se diferentemente da 

lactação de mães de bebês a termo, visto que a maioria dos bebês pré-termos inicialmente não 

apresentam condições de realizar adequadamente a sucção diretamente das mamas, conforme 

referido. Desta forma, o esvaziamento das mamas deve ser realizado a fim de que haja 

produção láctea, objetivando manter as condições necessárias para que o bebê receba o leite 

assim que tiver condições de sugá-lo, ou mesmo por métodos comuns em UTI neonatal, como 

a administração do leite por sonda ou diretamente na boca através de copinhos (BRASIL, 

2009). Neme (2005) ressalta que o sucesso dessas medidas poderá se alcançado mediante a 

conscientização da mãe sobre o seu papel na terapêutica do filho. 

 A separação de mãe e bebê devido à internação do mesmo, associada à falta de sucção, 

apresenta-se como um dos principais problemas relacionados ao aleitamento do recém 

nascido pré-termo, devendo a mãe ser orientada a realizar ordenha, a fim de que seja 

mantenha a produção láctea (BRASIL, 2009). A ordenha apresenta-se como uma estratégia 

importante para o sucesso da amamentação de prematuros, e deve ser feita o quanto antes, de 

preferência logo após o parto, retirando a maior quantidade possível todas as vezes que a 

criança mama (BRASIL, 2001). É recomendável que a ordenha seja feita mais ou menos a 

cada 3 horas, durante o dia e à noite, a fim de que não evitar a redução da produção láctea.  

 É importante ressaltar que a ordenha deve ser realizada em ambiente tranquilo, de 

forma que a nutriz sinta-se à vontade. Olhar para o bebê aumenta o estímulo da descida do 

leite. 

 Para Matuhara e Naganuma (2006, p. 5), devido à imaturidade, as mamadas de 

prematuros diferem-se dos bebês a termo. Apresentam-se lentas, silenciosas e pouco 
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vigorosas. Segundo os autores, “espera-se que, nas primeiras tentativas, a criança apenas 

lamba o seio, e aos poucos, desenvolva seu próprio ritmo de mamar”, sendo certo que  

“algumas posições podem facilitar a amamentação”. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) concorda que a pega e o posicionamento 

correto podem favorecer a boa sucção, e ainda, evitar problemas decorrentes de pega e 

posicionamento incorreto, tais como: fissuras, mastites etc. 

 Ainda conforme Matuhara e Naganuma (2006, p.5), as posições e  pega corretas para o 

aleitamento materno são as seguintes: 

• Posição sentada, com as costas bem apoiadas, corpo da criança junto ao corpo da mãe, 

ombro da criança descansando na curva do cotovelo da mãe, braço da mãe apoiando as 

costas da criança, a mão livre da mãe direcionando a mama na boca da criança;  

• Posição sentada cruzada (no outro seio); 

• Posição invertida - uma mão sustenta o pescoço do prematuro, enquanto a outra 

sustenta o corpo da criança; 

• Posição de cavaleiro - em posição vertical, a criança apoiada na perna da mãe, uma das 

mãos sustenta seu pescoço e a outra segura a mama direcionada à boca do prematuro.  

Para a pega, deve-se usar o braço que segura a criança, puxando-a para a mama, 

fazendo com que seu lábio inferior fique abaixo do mamilo. A boca da criança deve estar no 

plano em frente ao mamilo e aréola, e a cabeça deve estar levemente apoiada e inclinada para 

trás;  

•  Na boca da criança devem ser colocados o mamilo e o máximo da aréola que for 

possível; 

• Durante a amamentação, os lábios da criança ficam curvados para fora; ocorre, então, 

o fechamento entre a boca e o seio materno. 

 O Ministério da Saúde (2001, p.100) também cita que a perda de calor ocasiona no 

prematuro um gasto de energia para manter o corpo aquecido, o que pode custar a perda de 

peso. Como o objetivo é o ganho, deve-se manter a criança aquecida, a fim de evitar este 

gasto de energia desnecessário. Manter o bebê aquecido junto ao corpo parece ser uma boa 

alternativa, além de proporcionar o aumento do vínculo afetivo entre ambos. 

 
2.4 ANATOMIA DAS MAMAS E FISIOLOGIA DA LACTAÇÃO 

 
 A abordagem da anatomia e da fisiologia da lactação é de extrema importância para 

que se possa compreender todo o processo que envolve o aleitamento materno. Vale ressaltar 
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que o enfoque a seguir, sobre o processo transicional do leite materno, modifica-se a partir do 

momento em que falamos de bebês pré-termo, que serão objeto de comentário mais à frente.  

Neme (2005) define alguns conceitos que contribuem para o entendimento genérico no 

que se refere à anatomia da mama e à fisiologia da lactação, conforme apresentado a seguir.  

As mamas são constituídas estruturalmente por tecido glandular, lobos, lóbulos, 

alvéolos, ductos e seios lactíferos, gordura e tecido de sustentação. São compostas por lobos 

em quantidade de 15 a 20, subdivididos em lóbulos que contém de 10 a 100 alvéolos. A pele 

que cobre a mama modifica-se no centro para formar o mamilo onde estão os ductos 

terminando nos seios lactíferos. Em volta do mamilo existe uma parte da pele mais escura 

chamada aréola, onde se situam as glândulas de Montgomery (pequenas glândulas sebáceas) 

que lubrificam a aréola e os mamilos, mantendo-os suaves e limpos. A inervação sensitiva é 

encontrada especialmente na base do mamilo, local tocado pelos lábios do lactente, 

produzindo maior estimulação a sucção.  

Ainda de acordo com Neme (2005), no período gestacional, a mama apresenta uma 

série de alterações por estímulos hormonais, apresentando crescimento significativo do 

número de lóbulos e elevação do fluxo sanguíneo. O leite materno é produzido pela ação de 

hormônios. Neme (2005)  cita que a prolactina é o hormônio responsável pela produção do 

leite. Durante a sucção, o lactente estimula as terminações nervosas localizadas na base do 

mamilo, enviando estímulo à hipófise que, por sua vez, libera outro hormônio responsável 

pela ejeção ou descida do leite, a ocitocina. Fatores como ansiedade, dor e dúvida, dentre 

outros, podem interferir no reflexo da ocitocina e, consequentemente, na descida do leite. 

O leite é produzido nos alvéolos, de onde é transportado pelos ductos para os seios 

lactíferos. Segundo Montenegro e Rezende Filho (2001), durante os dois primeiros dias após 

o parto, surge a secreção do colostro, substância de coloração amarelada que possui grande 

concentração de proteínas e anticorpos que conferem a primeira imunidade ao recém-nascido; 

a partir do terceiro dia, ocorre um fenômeno conhecido como apojadura, caracterizado pela 

descida do leite. Segue-se a secreção do leite de transição, que dura aproximadamente duas 

semanas, para então iniciar-se o leite maduro. 

Neme (2005, p. 216) explica ainda que “nas duas semanas que se seguem ao parto, 

observa-se um aumento de gordura e lactose, com consequente elevação do valor calórico, ao 

mesmo tempo em que ocorre diminuição das imunoglobulinas e do total de proteínas”. Para 

Matuhara e Naganuma (2006), as variações do leite materno dependem de diversos fatores, 

bem como das características individuais de cada nutriz. Porém, na citação abaixo as autoras 

enfatizam a importância da lactação no recém nascido pré-termo: 
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Há variações nutricionais e imunológicas do leite materno, que dependem do estágio 
da lactação, do horário, do período da mamada, da alimentação e idade maternas, da 
idade gestacional da criança, bem como das características individuais de cada 
nutriz. Porém, o leite materno é apropriado para o bebê, especialmente quando é 
nascido prematuro. (MATUHARA E NAGANUMA, 2006, p.4) 
 

 
2.5 DISTÚRBIOS DA AMAMENTAÇÃO 

 
 As primeiras semanas de amamentação podem ser muito difíceis, principalmente para 

o bebê prematuro, tendo em vista as suas naturais limitações funcionais. Todavia, embora seja 

de conhecimento geral que o aleitamento materno é de suma importância para o bebê e 

também para a mãe, os problemas decorrentes da amamentação geralmente surgem a partir de 

pega ou do posicionamento incorretos. Faz-se necessário, nestes casos, um acompanhamento 

da equipe de enfermagem, evitando que a mãe sinta-se desestimulada a amamentar seu filho 

em função de tais distúrbios.  

 De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, dentre os distúrbios da 

amamentação os mais comuns são os que acometem as mamas, tais como: fissuras ou 

rachaduras, mastites, ingurgitamento mamário, abscessos, bloqueio dos ductos lactíferos e 

pouco leite; contudo, observa-se em mulheres-nutrizes de bebês pré-termos alguns distúrbios 

com maior freqüência, conforme descrito a seguir. 

• Ingurgitamento mamário 

Segundo Matuhara e Naganuma (2006), o ingurgitamento mamário começa com a 

congestão vascular que ocorre pelo esvaziamento insuficiente das mamas, comum entre dois a 

cinco dias após o parto. As mamas podem ficar quentes, pesadas, duras e doloridas; às vezes, 

ficam vermelhas e brilhantes. Para tratar o ingurgitamento mamário, é necessário manter a 

criança sugando quando estiver apta a fazê-lo; se a criança não estiver em condições de sugar, 

deve-se retirar o leite por meio de ordenha para aliviar a dor. Além disso, deve-se colocar 

compressas geladas nas mamas e usar um sutiã firme para elevá-las. 

• Abscessos 

 De acordo com o Ministério da Saúde, os abscessos geralmente são causados pelas 

mastites não tratadas ou pela ordenha ineficaz da mama afetada. Quanto ao diagnóstico, 

 
é feito basicamente pelo quadro clínico: dor intensa, febre, mal-estar, calafrios e 
presença de áreas de flutuação à palpação no local afetado. No diagnóstico 
diferencial do abscesso, devem-se considerar a galactocele, a fibroadenoma e o 
carcinoma da mama. (BRASIL, 2009, p. 46-47) 
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 Para tratar o abscesso serão necessários, além da drenagem cirúrgica, a 

antibioticoterapia, o esvaziamento da mama afetada e a manutenção da amamentação na 

mama sadia.  

• Bloqueio dos ductos lactíferos 

 
 O bloqueio de ductos lactíferos ocorre quando o leite produzido numa determinada 
área da mama, por alguma razão, não é drenado adequadamente. Com freqüência, 
isso ocorre quando a mama não está sendo esvaziada adequadamente, o que pode 
acontecer quando a amamentação é infreqüente ou quando a criança não está 
conseguindo remover o leite da mama de maneira eficiente. Pode ser causado 
também quando existe pressão local em uma área, como, por exemplo, um sutiã 
muito apertado, ou como consequência do uso de cremes nos mamilos, obstruindo 
os poros de saída do leite. (BRASIL, 2009, p. 44-45) 
 

 O tratamento, neste caso, consiste em realizar o esvaziamento das mamas, com a 

remoção dos pontos esbranquiçados no mamilo, oferecer mamadas frequentes em 

posicionamento e pega corretas e aplicar compressas mornas nas mamas. 

• Pouco leite 

Esta é uma das razões mais comuns alegadas pelas mães para introduzir precocemente 

outros tipos de alimentos. Muitos profissionais de Saúde acatam o que as mães dizem e 

indicam suplementos. Geralmente, as mães têm bastante leite, porém, falta-lhes confiança de 

que o seu leite é suficiente para nutrir os filhos. A propósito, o Ministério da Saúde explica: 
   Algumas vezes a criança não consegue leite, embora a mãe esteja produzindo 

quantidade suficiente. Outras, a produção diminui porque a criança não está 
retirando o leite Quase todas as mães PODEM produzir leite em quantidade 
suficiente, se quiserem e se a criança sugar em boa posição. (BRASIL, 2001, p. 72) 

 

2.6 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA LACTAÇÃO  

 

O nascimento de um bebê prematuro causa na família, e principalmente na mãe, 

situações de extrema ansiedade.  De acordo com Borrozzino et al. (2010), isto  se deve ao 

risco de morte, hospitalização, além da frustração de algumas expectativas com relação ao 

parto e à amamentação. Nesse momento, é de extrema importância a presença do enfermeiro, 

com o objetivo de deixar os familiares e a mãe tranquilos em relação ao tempo em que estarão 

sob os cuidados da equipe.  

É sempre importante ressaltar que o estresse pode desencadear muitos problemas que 

certamente irão refletir na qualidade da lactação e até mesmo na produção láctea dessa mãe. 

Assim, cabe ao enfermeiro orientá-la, de forma a esclarecer todas as suas dúvidas, mostrando 

o quanto ela é importante no processo de desenvolvimento de seu filho. 
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A assistência prestada por enfermeiro em uma unidade neonatal deve visar  sobretudo 

a manutenção da lactação; mas para que isso ocorra, o profissional deve estar atento às 

questões que podem levar ao desmame, tais como problemas com a saúde mental das mães, 

problemas com as mamas e impossibilidade do recém nascido de realizar a sucção 

diretamente na mama. O enfermeiro deve atuar de forma a promover o contato entre mãe e 

filho, aumentando o vínculo entre eles.  

Seguem-se algumas orientações que podem ser implementadas a fim de promover um 

aleitamento materno saudável e viável para o  recém nascido pré-termo: 

•  Para  ter uma boa produção de leite, a mãe deverá começar a expressão manual o 

mais cedo possível após o parto. Para manter uma boa produção deverá retirar a maior 

quantidade que conseguir todas as vezes que a criança mamar – isto é, a cada 3 horas, dia e 

noite, ou oito vezes em 24 horas. Não deverá deixar um intervalo muito longo entre as 

retiradas. Se retirar apenas uma ou duas vezes ao dia, ou se deixar um longo intervalo 

noturno, sua produção de leite diminuirá.  

•  Crianças com peso inferior a 1600g geralmente precisam receber alimentação por 

sonda nasogástrica. O leite deverá fluir de uma seringa por gravidade. Não deverá ser forçado 

através do tubo. 

•  Quando a criança pesa 1600g e consegue engolir, a mãe pode dar o leite retirado 

para a criança com um copinho.  

•  Quando pesa 1600g a criança também pode tentar sugar. Isto permite que aprenda a 

sugar e estimula os reflexos de produção do leite. A sucção pode ajudar também a criança a 

digerir o leite e a crescer mais rapidamente. 

•  Ajudar a criança a “pegar” a mama em boa posição. Um recém-nascido de baixo 

peso provavelmente poderá mamar adequadamente, mais cedo, se sugar numa boa posição 

desde o começo. Inicialmente, ele suga algumas vezes, descansa e, então, suga novamente. 

Não se deve retirá-lo da mama enquanto ele descansa.   

De acordo com Borrozzino et al. (2010), algumas intervenções de enfermagem podem 

ser aplicadas no processo de lactação, tais como: 

• Educação e suporte para as mães; 

• Posicionamento do bebê e pega correta;  

• Técnica de relactação;  

• Leite materno via copo ou seringa;  

• Ambiente favorável à amamentação;  
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• Ordenha manual ou bomba mecânica; 

• Leite materno por sonda em bolus intermitente; 

• Contato físico mãe e filho;  

• Mãe-canguru;  

• Estimulação oral precoce (sugar seio da mãe). 
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA  
 

Trata-se de pesquisa do tipo descritivo-exploratória com abordagem qualitativa, uma 

vez que não há pretensão de quantificar dados, e sim identificar fenômenos que traduzam o 

manejo clínico da amamentação, a partir da assistência prestada pelos enfermeiros na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 

Para Figueiredo (2007 p.92), 
As pesquisas descritivas têm como principal objetivo a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relações 
entre variáveis obtidas por meio da utilização de técnicas padronizadas de coleta de   
dados, tais como questionários e a observação sistemática. 

Figueiredo (2007 p.92) afirma que “essas pesquisas são, juntamente com as 

exploratórias, as que habitualmente, são realizadas pelos pesquisadores sociais preocupados 

com a atuação prática.” Para este autor, a pesquisa exploratória proporciona uma 

familiaridade maior com o problema. 

De acordo com Figueiredo e Souza (2005, p.72), “o método qualitativo fundamenta-se 

em informações deduzidas das interações interpessoais e da co-participação dos informantes”. 

Segundo Minayo (1994, p.22) citada por Figueiredo (2007, p.94), 

 (...) a pesquisa qualitativa surge diante da impossibilidade de investigar e 
compreender, por meio de dados estatísticos, alguns fenômenos voltados para a 
percepção, a intuição e a subjetividade. Está direcionada para a investigação dos 
significados das relações humanas, em que suas ações são influenciadas pelas 
emoções e/ou sentimentos aflorados diante das situações vivenciadas no dia-a-dia. 

 
3.1 O MÉTODO 
 
A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada, realizada com os 

enfermeiros da UTI Neonatal do HUAP. 

Segundo Figueiredo (2007, p. 113-114),  
Essa entrevista requer a elaboração de questionamentos básicos (um roteiro 
preliminar de perguntas), apoiado nas questões e teorias descritas no estudo, de 
forma a oferecer um amplo campo de interrogativas, que surgem à medida que se 
recebe as informações do sujeito da pesquisa. 

 

Os dados coletados foram submetidos à análise temática (BARDIN, 2009), visando 

identificar a qualidade da assistência de enfermagem da UTI neonatal do HUAP. 

Segundo Lakatos e Marconi (1991, p.168), 
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Na análise, o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados decorrentes do 
trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas as suas indagações, e procura 
estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas. 
Estas são comprovadas ou refutadas, mediante a análise.   

 

3.2 ASPECTOS ÉTICA DA PESQUISA  

 
 Esta pesquisa é parte do estudo intitulado: “Um Estudo de Caso sobre Limites e 

Possibilidades no Manejo Clínico da amamentação nas maternidades públicas da Região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro”, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antonio Pedro, sob número: 

0199.0.258.000-11, conforme preceitua a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.    

Quanto aos benefícios, o estudo pretende demonstrar as dificuldades no manejo clínico 

da amamentação que emergem da assistência ao recém-nascido pré-termo, realizado pelos 

enfermeiros na UTI neonatal do Hospital Universitário Antônio Pedro, tendo em vista a 

promoção e apoio ao aleitamento materno.  

 
3.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 
A pesquisa foi realizada na UTI neonatal do Hospital Universitário Antônio 

Pedro/UFF, no município de Niterói/ Rio de Janeiro. Destaca-se que esta Maternidade é uma 

referência no atendimento a gestantes de alto risco e a seus conceptos no município de Niterói 

(RJ), atendendo a uma grande demanda de prematuridade espontânea ou induzida. 

 
3.4 SUJEITOS DA PESQUISA  

 
 Participaram da pesquisa 11 enfermeiros da UTI neonatal do HUAP. Como critério de 

inclusão, decidiu-se entrevistar somente os profissionais que integram o quadro funcional do 

Hospital como enfermeiros e atuam como tal, tendo em vista a existência de profissionais com 

formação superior em enfermagem que atuam como técnicos de enfermagem no HUAP. 

Foram excluídos da pesquisa os que não desejaram participar e aqueles em férias ou licença 

para tratamento de saúde. Todos os enfermeiros só foram incluídos na Pesquisa após o aceite 

e mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), 

assim obedecendo às questões éticas da pesquisa. 

3.5 COLETA DE DADOS  
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Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturada 

contendo 32 perguntas (APÊNDICE B) que buscaram traçar o perfil do entrevistado e 

identificar o nível de conhecimento acerca do manejo clínico da amamentação realizado por 

ele no espaço da UTI Neonatal do HUAP. 

Este tipo de entrevista demandou questionamentos (um roteiro preliminar de 

perguntas) apoiados nas questões e teorias descritas no estudo, de forma a oferecer amplo 

campo de interrogativas que surgiram de acordo com as informações fornecidas pelo 

entrevistado.                           

Em sua obra, Gil (2008, p.114) menciona que “as entrevistas individuais são muito 

utilizadas em estudos exploratórios [...] mas também podem ser utilizadas para investigar um 

tema em profundidade, como ocorre nas pesquisas designadas como qualitativas”. 

A coleta de dados ocorreu no período de  junho a agosto de 2012 e envolveu 11 

participantes. Os enfermeiros que aceitaram participar do estudo tiveram a identidade mantida 

em sigilo durante a análise e discussão dos dados obtidos, conforme preconiza a Resolução 

CNS-196/96. Para tal, os participantes foram identificados com a letra “E” referente à 

“Enfermeiro” seguido de um algarismo arábico, de acordo com a ordem de cronológica de 

realização das entrevistas. Exemplo: E1 – 1ª entrevistada, E2 – 2ª entrevistada, E3 – 3ª 

entrevistada, e assim sucessivamente. As entrevistas foram gravadas em MP3 com 

autorização dos participantes e apagadas após serem transcritas. 

A fim de garantir a privacidade dos enfermeiros participantes da pesquisa, foi 

disponibilizada uma sala com mesa e cadeiras para a realização da entrevista e coleta de 

dados, realizadas por duas entrevistadoras.  

De acordo com Gil (2008, p. 119), o método mais confiável para reproduzir com 

precisão as respostas obtidas em cada pergunta é o registro, a partir de anotações ou uso de 

gravador, isto porque “a gravação eletrônica é o melhor método de preservar o conteúdo da 

entrevista. Mas é importante considerar que o uso de gravador só poderá ser feito com o 

consentimento do entrevistado”. Figueiredo (2004, p. 128) concorda com esta idéia e afirma o 

seguinte: 

 Para registrar as informações obtidas durante a entrevista, a técnica mais 
indicada é a da gravação das falas para posterior transcrição e análise, pois permite 
contato do pesquisador com todo o conteúdo fornecido pelo informante. Além 
disso, o entrevistado pode alterar suas respostas após escutar suas próprias palavras 
gravadas, possibilitando uma maior fidedignidade das informações obtidas.  
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  Um ponto importante a ser ressaltado é a postura do entrevistador perante o 

entrevistado ao indagá-lo a respeito de questões delicadas como comportamento sexual, 

desemprego ou problemas financeiros. Gil (2008) recomenda que tais questões devem ser 

introduzidas somente após o entrevistado se mostrar adaptado ao estilo do entrevistador que, 

neste momento, não pode atuar como conselheiro ou terapeuta, mas exclusivamente como 

pesquisador. 

  
3.6  ANÁLISE DOS DADOS 

 
           Após a transcrição das entrevistas, foi realizada leitura minuciosa dos dados 

obtidos, visando facilitar a compreensão e interpretação dos mesmos. Os dados foram 

qualitativamente processados com base na análise temática proposta por Bardin (2010, p. 

120): 1) pré-análise; 2) exploração do material; 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação: 

1)      Pré-análise: Tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as idéias iniciais, de 

maneira a conduzir a um esquema mais preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, 

num plano de análise. 

2)      Exploração do material: É a aplicação sistemática das decisões tomadas. Esta fase 

consiste essencialmente em operações de codificações, decomposição ou enumeração, em 

função de regras previamente formuladas. 

3)      A fase de tratamento e interpretação dos resultados obtidos pode se valer de operações 

estatísticas simples ou complexas, de acordo com a necessidade do estudo. Permite 

estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem 

em relevo as informações fornecidas para análise.              
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS   

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

  O aleitamento materno constitui uma importante estratégia de promoção à saúde da 

criança, contudo, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010, p. 2) informa que a prática do 

aleitamento materno está muito aquém da recomendada e que, segundo pesquisa realizada em 

2008, constatou-se que o tempo mediano de aleitamento materno exclusivo é de apenas 54,1 

dias e o tempo mediano de aleitamento das crianças brasileiras entre 9 e 11 meses é de 341,6 

dias. E é nesse cenário que deve emergir o profissional enfermeiro para que, através da 

educação em saúde e  de seus conhecimentos científicos, possa contribuir para o sucesso da 

prática do aleitamento materno.  

Buscando compreender as estratégias utilizadas pelos enfermeiros da UTI neonatal, 

diante das dificuldades que emergem do recém-nascido pré-termo, foram feitos aos sujeitos 

alguns questionamentos relativos ao manejo clínico da amamentação.  

Os sujeitos da pesquisa foram 11 enfermeiros atuantes na UTI neonatal do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) e tinham idade variável entre 30 e 55 anos. 

A fala dos sujeitos foi o caminho percorrido para identificar e analisar o manejo 

clínico da amamentação em sua prática profissional. Para Giuliani, (2000), os profissionais de 

saúde têm papel de extrema importância na assistência à mulher nutriz; para tal, faz-se 

necessário que o profissional tenha conhecimentos atualizados e habilidades no manejo 

clínico da amamentação e na técnica de aconselhamento, a fim de que possa colaborar com a 

prática do aleitamento materno. 

  Quando questionados se já haviam participado de algum tipo de capacitação ou  

treinamentos sobre aleitamento materno, todos os sujeitos responderam afirmativamente. Tal 

capacitação deu-se no momento em que o HUAP buscava credenciar-se como IHAC. Sendo 

assim, em sua totalidade, referiram ter participado deste  treinamento, e um dos sujeitos 

referiu ter realizado também o treinamento da IUBAAM, que se deu em uma Unidade Básica 

de Saúde na qual trabalhava anteriormente.  
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As categorias temáticas emergem das falas dos sujeitos deste estudo a partir das 

entrevistas, buscando desvelar o manejo clínico da amamentação realizado pelas enfermeiras 

da UTI neonatal. Após a categorização das falas e o agrupamento das unidades temáticas, foi 

iniciada a análise. 

Dos discursos dos enfermeiros emergiram as categorias temáticas:  

•  O manejo clínico da amamentação na ótica dos enfermeiros da UTI neonatal 

o Subcategoria: Pega e Posição: um desafio no manejo clínico da amamentação 

o Subcategoria: Manejo dos principais problemas decorrentes da lactação  

•  A promoção e apoio à amamentação como ação dos enfermeiros da UTI neonatal 

o Subcategoria: Rede de promoção e apoio à amamentação na alta: um caminho 

para o sucesso da amamentação.  

 

1ª Categoria temática: 
O Manejo Clínico da Amamentação na ótica das enfermeiras da UTI neonatal 
 
  Muitos profissionais de saúde hoje mostram-se favoráveis ao aleitamento materno, 

contudo, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) ao reforçar essa ideia, afirma que muitas 

mães apresentam-se insatisfeitas com o apoio recebido em relação à amamentação. Tal 

afirmativa parece ser consequência das discrepantes ou imprecisas informações advindas 

desses profissionais.  

  Torna-se fácil, então, compreender que o sucesso do aleitamento materno, 

principalmente em prematuros depende além da mãe e do bebê, de profissionais capacitados 

para o manejo clínico da amamentação, tendo em vista que a falta de capacitação profissional 

pode culminar em diversas complicações mamárias que, consequentemente, poderão vir a ser 

fatores preponderantes para o desmame precoce. 

Santos, Ferrari e Toneti (2009) descrevem o manejo clínico da amamentação como 

uma abordagem prática do processo de aleitamento materno, segundo as competências 

clínicas e as habilidades técnicas dos profissionais envolvidos. Desta forma, torna-se possível 

compreender que este manejo não se limita às orientações relativas ao aleitamento materno, e 

sim a um conjunto de técnicas que envolvem a compreensão da fisiologia, anatomia, 

psicologia e técnicas de comunicação. 

Ao observar o conceito de manejo clínico da amamentação, percebe-se que muitos 
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profissionais não o fazem, visto que, constantemente, o manejo é referido como um conjunto 

de informações, e não como o ato de manusear clinicamente. Verificou-se, através da fala dos 

sujeitos, que conhecimento e habilidade são insuficientes para manejar adequadamente as 

inúmeras situações que podem servir de obstáculo à amamentação bem-sucedida. Borrozino 

et al. (2010, p. 6), sustenta este pensamento quando refere que é papel do enfermeiro prover 

suporte e orientações necessárias para o sucesso da amamentação: 

 
É papel do enfermeiro, informar as famílias sobre os benefícios do leite materno e 
fornecer o suporte e orientações necessárias para favorecer o sucesso do aleitamento, 
promovendo o cuidado ao binômio mãe-filho, e propondo as intervenções para obter 
uma lactação efetiva e fortalecer o vínculo entre eles.  

 

  A propósito, seguem-se recortes de depoimentos dos sujeitos sobre o significado do 

manejo clínico da amamentação: 

“Com as minhas palavras? O manejo clínico da amamentação é 
uma forma que nós, profissionais de saúde, podemos auxiliar a 
mãe, a mulher... a amamentar o seu bebê.” (E.1)  
 
 “Manejo clínico da amamentação é todo o processo de 
amamentação, tudo. O inicio de você ensinar a mãe a 
amamentar”. (E.2) 
 
“Manejo clínico? Pra mim assim você perguntando, de 
improviso, eu acredito que seja esse o incentivo a amamentação, 
a orientação da mãe como amamentar... a importância!” (E.4) 
 
“O manejo clínico eu desconheço! Não estou associando essa 
frase a alguma coisa que eu faça.” (E.10) 

 

Hoje é consenso a opinião de que o leite materno é particularmente importante na 

alimentação do recém-nascido prematuro. Apesar disso, em geral, é baixa a incidência da 

amamentação de prematuros, especialmente em unidades neonatais de risco. O manejo clínico 

da amamentação em prematuros contribui para que o enfermeiro tenha mais recursos para 

enfrentar o desafio que é tornar factível a oferta de leite materno aos recém-nascidos pré-

termo (GIULIANI; LAMOUNIER, 2004). Nesse aspecto, o profissional de saúde, em especial 

o enfermeiro, parece ser um instrumento que torna possível este processo em prematuros, 

tendo em vista a sua complexidade. Vale ressaltar que apesar de complexo, as dificuldades 

que podem vir a emergir desses bebês normalmente não constituem obstáculo à amamentação, 

desde que o profissional esteja capacitado para avaliar clinicamente caso a caso, e intervir de 

forma a colocar em prática o conhecimento adquirido.  



30 

 

1.1 - Subcategoria:  
Pega e Posição: um desafio no manejo clínico da amamentação 
 

Além de conhecer bem as vantagens da amamentação para a mulher-mãe e o recém-

nascido pré-termo na UTI Neonatal, o enfermeiro deve ter conhecimento sobre o manejo 

clínico da pega e da posição para o aleitamento materno e todas as implicações em torno deste 

tema, a fim de que se obtenham resultados favoráveis no processo de aleitamento. 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009, p.21), “a maneira como mãe e 

bebê se posicionam durante a amamentação e a pega do bebê são muito importantes para que 

o bebê consiga retirar, de maneira eficiente, o leite da mama e também para não machucar os 

mamilos”.  

A posição inadequada da mãe e/ou do bebê na amamentação dificulta o 

posicionamento correto da boca do bebê em relação ao mamilo e à aréola, resultando no que 

se denomina de “má pega”, como explicitado a seguir: 

 A má pega dificulta o esvaziamento da mama, levando a uma 
diminuição da produção do leite. Muitas vezes, o bebê com pega 
inadequada não ganha o peso esperado apesar de permanecer longo 
tempo no peito. Isso ocorre porque, nessa situação, ele é capaz de 
obter o leite anterior, mas tem dificuldade de retirar o leite posterior, 
mais calórico. (BRASIL 2009, p.21) 

 
Observando os recortes de fala a seguir, percebe-se que os sujeitos da pesquisa 

parecem conhecer e utilizar as técnicas de posicionamento e pega no processo de aleitamento 

materno, visto que o manejo clínico da amamentação exige habilidade clínica e capacitação 

técnica; desta forma, entende-se que o conhecimento sobre posição e pega corretos para 

amamentar, constitui fator de extrema importância no processo para que se obtenha sucesso 

no aleitamento materno.  

“Mas ou menos a gente já falou. A posição da mãe, às vezes a 
mãe fica muito pra frente assim (posição encurvada)... e da dor 
nas costas. A gente orienta a se apoiar, as costas, a posicionar o 
neném de frente pra ela – barriga com barriga. Parece que todo 
mundo fala: “barriga com barriga”. Sem forçar, né, sem 
forçar... sem forçar a cabeça. Se não ele bota a cabeça pra trás 
(comprido). Que ai vai ter uma pega melhor, que vai poder 
abocanhar a maior parte da aréola. Não só o bico, que mamar 
só o bico vai ferir, vai machucar. Isso tudo a gente procura 
orientar nessa hora. ”(E. 3) 
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“Primeiro a posição, não é?, que ela seja uma posição mais 
confortável pra poder fazer isso. Tentar trazer o bebê mais 
próximo pra ela. Barriga com barriga, trazendo o rostinho para 
a mama. E aí, ela observando como que o bebê vai pegar a 
mama. O bebê vai ter que abocanhar a aréola pra poder fazer 
uma boa sucção.” (E.4) 

“A gente fala da questão da acomodação do bebê no colo, de 
botar barriga com barriga. Explica que a criança tem que pegar 
a aréola o mais que ela conseguir, para não ficar pegando só no 
bico, para ela não ferir o bico. A questão do posicionamento da 
mãe, que ela tem que ficar sempre recostada, procurando 
conforto para ela. Basicamente, em relação à pega, é isso. 
Geralmente eu peço para ela colocar a barriga do neném com a 
barriga dela, ver se a criança está pegando não só o bico do 
peito, mas toda aquela parte da aréola, e ver como a criança 
está sugando, porque não pode ter fuga de ar ali. Então, peço 
para observar como que está a língua, se realmente está 
sugando direito, se não está pegando só o bico, se está pegando 
tudo e a sucção está sendo satisfatória.”(E 5) 

 
1.2 - Subcategoria:  
Manejo dos principais problemas decorrentes da lactação 

A assistência prestada pelos profissionais que atuam na UTI neonatal visa a 

manutenção da lactação e o sucesso no processo de aleitamento materno. Nesse contexto, o 

enfermeiro exerce papel relevante na promoção do cuidado ao binômio mãe-filho, precisando 

interagir com ambos para propor as intervenções necessárias a fim de obter uma lactação 

efetiva e fortalecer o vínculo entre eles (BORROZZINO et.al, 2010). Desta forma, a 

prevenção e o manejo dos principais problemas decorrentes da lactação, em especial na UTI 

Neonatal onde a mulher/mãe de prematuros vivencia a impossibilidade de amamentar o seu 

bebê devido ao processo de prematuridade, o ingurgitamento mamário, traumas mamilares, 

mastites, entre outros problemas, são fonte de sofrimento para a mulher/mãe que irá iniciar 

posteriormente a amamentação, podendo essas intercorrências determinar o desmame 

precoce.  

Perguntamos, então, aos sujeitos, qual seria a principal causa de dor no mamilo, e a 

maioria deles respondeu que a má pega é a principal causa. Seguem-se depoimentos a 

respeito: 

A dor no mamilo? Eu acho que é a pega errada, não é? Ele só... 
quando ela só pega o bico, não é? Aí machuca. (E.3) 
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“Eu acho que é a pega errada do bebê e a espressão errada do 
seio para retirar o leite. Muitas vezes elas espremem o mamilo 
achando que ela tem que apertar aquilo ali, como se saísse o 
leite só do mamilo. Então eu acho que é esse o motivo.” (E.5) 

 
“É a amamentação inadequada. É o manejo desse mamilo 
inadequado, aquele negócio de ficar puxando o mamilo. 
Principalmente, eu acho essa pega inadequada.” (E.7) 
 
 

Para reforçar esta afirmação, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) refere que a 

causa mais comum de dor para amamentar resulta de lesões nos mamilos por posicionamento 

e pega inadequados.  Contudo, vale ressaltar que para que seja evitado esse tipo de 

intercorrência, o enfermeiro deve empenhar-se no processo avaliativo das mamas dessas 

mães. Além disso, faz-se necessária a observação crítica no momento da mamada, com o 

objetivo de avaliar se a posição de mãe e bebê e a pega do bebê estão favoráveis a uma sucção 

eficaz que permita a extração do leite, sem causar lesão nos mamilos. Não se deve, neste caso, 

intervir somente na lesão já instalada. Ao contrário: o enfermeiro deve ser capaz de utilizar 

estratégias a fim de prevenir esses agravos.   

Em relação à baixa produção de leite, Giuliani (2004) diz que a maioria das mulheres 

apresenta condições biológicas de produzir leite suficiente para atender a demanda de seu 

filho. Entretanto, o não esvaziamento e/ou o esvaziamento inadequado das mamas, interferem 

na produção láctea. Para Giuliani (2004), qualquer fator materno ou da criança que limite o 

esvaziamento das mamas, pode causar uma diminuição na síntese do leite por inibição 

mecânica e química. 

  Os sujeitos referiram que as causas mais comuns são a falta de sucção diretamente ao 

seio. Fatores relacionados a questões emocionais, tais como o estresse e a ansiedade, também 

aparecem com frequência na fala dos sujeitos.  Giuliani (2004, p.154), destaca que os fatores 

para a baixa produção de leite podem ser os mais diversos, sendo necessária a realização de 

história detalhada para que seja possível realizar uma avaliação sobre cada caso. O autor 

explica: 

Mamadas infrequentes e/ou curtas, amamentação com horários predeterminados, 
ausência de mamadas noturnas, ingurgitamento mamário, uso de complementos e 
uso de chupetas e protetores de mamilo também podem levar a um esvaziamento 
inadequado das mamas. Outras situações menos freqüentes associadas com sucção 
ineficiente do bebê (lábio/palato leporino, freio da língua curto, micrognatia, 
macroglossia, atresia de cloana, uso de medicamentos na mãe ou na criança que 
deixe a criança sonolenta, asfixia neonatal, prematuridade, síndrome de Down, 
hipotireoidismo, disfunção neuromuscular, doenças do sistema nervoso central, 
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padrão de sucção anormal), problemas anatômicos da mama (mamilos muito 
grandes, invertidos ou muito planos), doenças maternas (infecção, hipotireoidismo, 
diabetes não tratado, síndrome de Sheehan, tumor pituitário, doença mental), 
retenção de restos placentários, fadiga materna, distúrbios emocionais, uso de 
medicamentos que provocam diminuição da síntese láctea, restrição dietética 
importante, redução cirúrgica das mamas, fumo e gravidez são possíveis 
determinantes da baixa produção de leite. 

 
 Os sujeitos comentaram o assunto, conforme se observa em suas falas: 

 
“A não sucção. Pela experiência que a gente tem, a gente vê que 
quanto mais à criança sugar, mais ela vai produzir leite pouca 
sucção ou a introdução de outros alimentos, de leite artificial. 
Pra mim isso contribui para a baixa produção.”(E.4) 
 
“Eu acho que a ansiedade interfere muito nessa questão de 
baixa produção, e também como no caso da UTI, a demora da 
criança sugar esse leite. Nem sempre essa mãe esta tirando leite 
como deveria tirar, porque às vezes elas vão pra casa e a 
criança fica internada. Elas são orientadas até pra procurar o 
banco de leite e pra retirar o leite em casa, mas muitas delas não 
fazem isso. Então a falta da sucção do bebe e elas estarem 
fazendo a expressão, e essa retirada do leite. Eu acho que 
prejudica.”(E. 5) 
 
“Eu acho que é o estresse da mãe, a ansiedade! Em primeiro 
lugar. E uma orientação ruim. Às vezes a separação do bebê 
também que já gera uma ansiedade mesmo, este estresse. Mas 
pra mim são causas psicológicas mesmo. Em primeiro lugar. É a 
separação, a ansiedade... Assim, no meu ambiente! No local que 
eu trabalho, porque são crianças da UTI. Elas produzem menos, 
com certeza. Primeiro que as crianças não sugam, e elas ficam 
ansiosas. Agora, num ambiente... ( voz calma), no alojamento 
conjunto, num ambiente que ela tem mais possibilidade de 
oferecer, eu acho que a baixa produção...aí eu não tenho assim 
uma opinião formada, não. Mas também é psicológico. Porque 
se a mulher nunca retirou... Nunca diminui a mama, teve nada 
que impeça, eu acho que é psicológica mesmo”. (E. 8) 
 
“Normalmente aqui a gente vê que vai diminuindo. Essas 
crianças como são prematuras, ela não vai logo...sucção ao seio, 
é feito por gavagem simples, isso já tem uma debilidade na 
produção, não é?! Quando você já tem uma produção, você já 
põe logo a criança no seio, você já tem esse aumento por conta 
da ocitocina, aquela coisa toda de produção hormonal. Aqui a 
gente orienta pra mãe, com as vezes a dietinha e de 4ml, 3ml, 
2ml. Ela de 3 em 3 horas deve estar fazendo , mesmo quando não 
está aqui, ela em casa deve estar fazendo a ordenha pra que não 
diminua a produção.”(E. 9) 
 



34 

 

  Ao observar estas explicações, torna-se fácil compreender que os sujeitos enfatizaram 

em suas falas o que normalmente é observado em sua rotina profissional. A mãe de 

prematuros, devido à separação de seus filhos, muitas vezes apresenta um esvaziamento das 

mamas insuficiente para a manutenção da produção láctea. Por esse motivo, é de 

responsabilidade dos enfermeiros orientá-las e ensinar-lhes a realização correta de ordenha 

para que seja mantida a produção láctea. 

O ingurgitamento mamário apresenta-se como sendo outro problema que pode ocorrer 

no processo de aleitamento materno. Para Giuliani (2004, p.148), no ingurgitamento mamário 

algumas alterações podem dificultar a amamentação, isto porque: 

 
a mama encontra-se aumentada de tamanho, dolorosa, com áreas 
difusas avermelhadas, edemaciadas e brilhantes. Os mamilos ficam 
achatados, dificultando a pega do bebê, e o leite muitas vezes não flui 
com facilidade. Costuma ocorrer com mais frequência em torno do 
terceiro ao quinto dia após o parto e geralmente está associado a um 
dos seguintes fatores: início tardio da amamentação, mamadas 
infrequentes, restrição da duração e frequência das mamadas, uso de 
suplementos e sucção ineficaz do bebê.  

 
Os sujeitos relataram que a principal causa de ingurgitamento mamário é o 

esvaziamento insuficiente das mamas. 

 “O mau esvaziamento da mama.” (E.1) 
 
“É falta de amamentação ou de extração do leite... assim. 
Quando a criança não pode ir ao peito ainda. Se ela não estiver 
bem orientada para extrair o leite, mesmo sem a criança estar 
sugando, acho que isso é a maior causa do 
ingurgitamento.”(E.2) 
 
Eu acredito que é a mãe não conseguir esvaziar a mama. Porque 
naquele período que a mamam aumenta o volume, e ela sente o 
peso. E ela não entende, porque o bebe ainda ta começando, 
ainda ta se adaptando, sugando. E elas as vezes não 
compreendem a importância do esvaziando, mesmo que o bebe 
não queira mais. Ela fazer o alívio, pra ela sentir o alívio e pra 
poder manter o mamilo macio, a aréola macia, para o bebê 
poder esvaziar. (E. 6) 
 

As falas dão conta de que o ingurgitamento mamário apresenta-se como uma 

complicação comum em mulheres em período puerperal, principalmente as que tem seus 

bebês internados na UTI neonatal. Contudo, entende-se que é possível prevenir tais agravos, 
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uma vez que o enfermeiro esteja capacitado a avaliar clinicamente as mamas e as 

complicações que podem surgir neste período. 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), a amamentação em livre 

demanda, iniciada, preferencialmente logo após o parto, com técnica correta, e o não uso de 

complementos (água, chás e outros leites), são medidas eficazes na prevenção do 

ingurgitamento. Sendo assim, o enfermeiro deve influenciar a mãe com sua habilidade clínica 

e técnica adequada para a promoção do aleitamento materno. 

Sabe-se que na UTI neonatal, devido a muitas das vezes haver restrição das mamadas, 

as mulheres-mães são levadas a adquirir tais complicações, uma vez que as orientações e 

avaliação das mamas não sejam realizadas pelos enfermeiros ou sejam feitas de maneira 

inadequada. Todavia, o enfermeiro, como o profissional responsável pelo cuidado, deve 

realizar um plano de conduta visando a prevenção desses agravos, uma vez que essas mães 

encontram-se separadas de seus bebês o que, consequentemente, interferirá no esvaziamento 

das mamas, conduta que deve ser observada enquanto os bebês não estiverem aptos a realizar 

a sucção de maneira natural, diretamente no seio materno. 

   

2ª Categoria temática: 
A promoção e apoio à amamentação como ação dos enfermeiros da UTI neonatal 
 

A espécie humana é a única entre os mamíferos em que a amamentação e o desmame 

não são processos desencadeados unicamente pelo instinto. Por isso, eles devem ser 

aprendidos (GIULIANI, 2004). Sendo assim, o aleitamento materno deve ser ensinado às 

mulheres-mães, principalmente as de prematuros, visto que muitas são as dificuldades que 

emergem deste processo, ainda mais em recém-nascidos pré-termos, considerando a 

complexidade do quadro de saúde desses bebês. 

Observou-se, na elaboração deste estudo, que a qualificação dos profissionais constitui 

grande importância para que seja possível a promoção do aleitamento materno em mães de 

bebês prematuros. Nascimento e Issler (2004) reforçam que para que se torne factível o 

trabalho de promoção e apoio ao aleitamento materno em prematuros, os profissionais devem 

estar qualificados para integrar o manejo clínico da amamentação à rotina da UTI neonatal.  

Os sujeitos foram questionados em relação às estratégias utilizadas pelos enfermeiros 

no manejo clínico da amamentação. A ideia reforçada por eles foi em relação às orientações 

que devem ser feitas para tornar mais fácil o processo de aleitamento materno; entretanto, a 

fala dos sujeitos demonstra superficialidade nestas orientações: 
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 “Eu acho que a gente pode fazer TUDO( ênfase) para orientar. 
Graças a Deus... assim (tudo?) Porque hoje em dia, com o banco 
de leite, assim, tirou um pouco essa responsabilidade da gente. A 
gente divide muito com o Banco de Leite. Orienta a ir lá em 
baixo. E a gente sabe que lá dão uma orientação muito boa. Mas 
quando a gente não tinha banco de leite, praticamente a gente 
falava tudo, tudo que a gente sabia, pelo menos. Então a gente 
orientava em todos os sentidos. Desde a primeira mamada, a 
manutenção dessa mamada, o posicionamento .... ( pausa 
grande). Eu acho que a gente pode orientar tudo. Todas as 
dúvidas. Alguma coisa talvez a gente não tenha como orientar. 
Mas assim,  a grosso modo, a gente tem condição de avaliar... 
De dar uma boa orientação.”(E. 2) 
 
“Principalmente nas orientações à mãe. Na ajuda durante a 
internação da criança. E nessa prática de você orientar para 
alta. Eu acho muito importante elas saírem com essa 
orientação”.(E.5) 
 
“Oferecendo orientações, auxiliando na questão da pega. 
(interrupção) (Repetida a pergunta).  É orientando as mães, 
ensinando como se faz a pega, como se esvazia a mama 
adequadamente. Como se alterna uma mama e outra, para que 
elas sejam esvaziadas adequadamente. É basicamente isso o 
nosso papel. Incentivando, ensinando...orientando para que tome 
liquido, não é? Seria isso.” (E.8) 

 

O discurso dos sujeitos aponta para a necessidade de os enfermeiros posiciona-se 

como profissionais responsáveis pelo cuidado. O Enfermeiro é além de educador, é 

responsável pelo gerenciamento do cuidado, ou seja, o enfermeiro deve ser capaz de dirigir-se 

ao paciente e ser capaz de fornecer orientações para que futuramente o indivíduo torne-se 

capaz de desenvolver sozinho, habilidades para o seu próprio cuidado. Como gerente do 

cuidado, o mesmo deve ser capaz de definir estratégias para que haja sucesso no processo de 

aleitamento materno. 

 

2.1. Subcategoria:  
Rede de promoção e apoio à amamentação na alta: um caminho para o sucesso da 
amamentação  

 

Para promover e apoiar a amamentação com eficiência, o profissional de saúde, além 

do conhecimento em aleitamento materno e competência clínica, precisa ter habilidade em se 

comunicar eficientemente com a nutriz, sendo necessário abordar os princípios básicos que 
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implicam em acolher e ajudar a mulher a tomar decisões de forma empática, saber ouvir e 

aprender, desenvolver a confiança e dar apoio (BRASIL, 2009). 

Eles devem dirigir-se às pacientes e, de forma clara e coerente, fornecer as orientações 

necessárias para que haja sucesso no processo de aleitamento materno. Borrozzino et. al 

(2010, p.6) referem que 
É papel do enfermeiro, informar as famílias sobre os benefícios do leite materno e 
fornecer o suporte e orientações necessárias para favorecer o sucesso do aleitamento, 
promovendo o cuidado ao binômio mãe-filho, e propondo as intervenções para obter 
uma lactação efetiva e fortalecer o vínculo entre eles.  

 

Muitos são os aspectos que devem ser abordados no planejamento da alta do paciente, 

tais como: início da amamentação, comportamento normal do bebê, número de mamadas por 

dia, duração das mamadas, uso de mamadeira e chupeta, aspecto do leite, alimentação da 

nutriz e orientações caso a mãe precise retornar ao trabalho, uma vez que será necessário 

armazenar adequadamente o leite para seu filho (BRASIL, 2009). 

As orientações às mães por ocasião de alta hospitalar surgiram sutilmente na fala dos 

sujeitos. As falas ilustram a superficialidade, uma vez que muitos são os aspectos que devem 

ser abordados para que se obtenha sucesso no processo. Tais orientações devem estimular a 

autonomia a fim de encorajá-la a amamentar, mesmo diante das dificuldades que possam 

emergir. 

“A gente chega e conversa com mãe. Até  quando ela esta 
internada, a gente vai orientando e já preparando ela para alta. 
Só dar mais especificidade dela continuar a amamentação e não 
distribuir outros leites artificiais (entrevistador = você disse quando 
a mãe está internada) Ela ta  ali  e aí já vai..a gente já vai 
orientando em pra ir preparando ela pra alta..entende? Porque 
geralmente as mães ficam ali um tempinho, e ai, a gente já 
conversa com ela e já vai preparando.”  (E.1) 
 
“As orientações são feitas em relação a retirada do leite, a boa 
pega... a gente vai reforçando o que é dito durante a internação 
da criança na UI. A boa pega, a necessidade dela estar retiando 
esse leite nos intervalos, pra até aumentar a produção, pro peito 
não ficar endurecido. A criança conseguir pegar melhor o 
mamilo. Essas orientações são dadas mais na UI, então a gente 
vai reforçando pra alta.” (E.5) 
 
“Todo esse passo a passo que a gente falou, normalmente a 
gente passa quando a mãe tem alta. Normalmente a gente faz a 
ordenha, mostra a ela mesmo, qualquer dúvida a gente pede que 
ela vá ao banco de leite. O banco de leite torna a essa mesma 
orientação. Dela possivelmente fazer tanto a expressão quanto a 
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própria ordenha mesmo, a massagem, mesmo que seja o menor 
volume que ela puder tirar, está mantendo essa frequência 
mesmo ela estando ausente daqui. A gente estimula até que se 
possível, ela fazer a coleta adequada, vendo a questão da 
higiene, a questão de todo pote, eles até utilizam o leite 
fracionado que elas trazem de casa, aí a gente tem preferência 
em fazer o leite que a mãe trás.” (E.9) 

  

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009, p. 26), “o aconselhamento, por 

meio do diálogo, ajuda a mulher a tomar decisões, além de desenvolver sua confiança no 

profissional”. Tendo em vista as considerações acima, observou-se a necessidade de haver um 

diálogo entre o enfermeiro e o paciente, levando a ela a informação necessária para que se 

adquira o poder de decisão quando a mesma encontra-se fora do ambiente hospitalar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Durante a realização desta pesquisa houve grande dificuldade na realização das 

entrevistas, visto que os enfermeiros, muitas das vezes encontravam-se no setor como único 

profissional de nível superior, dificultando sua ausência mesmo que por um curto período de 

tempo, o que me fez aguardá-los por longas e horas e por vezes tive que retornar em outros 

plantões. Outra dificuldade foi em relação aos plantões noturnos, quando necessitei 

permanecer na UTI neo até altas horas da noite, para que fosse possível a realização das 

entrevistas. Mesmo diante de todas as difucldades, foi de extrema importância para a minha 

vida acadêmica e profissional, ter vivenciado as dificuldades enfrentadas pelos profissionais 

em sua rotina e ainda por ter tido a oportunidade de conhecer o trabalho dos enfermeiros da 

UTI Neonatal. 

Ao realizar esse trabalho, foi possível perceber que a atividade de educação em saúde 

junto aos pacientes é de extrema importância, considerando ser o enfermeiro um educador em 

especial, cabendo-lhe, portanto, ser capaz de informar ao indivíduo o que for necessário de 

forma a torná-lo o mais independente possível, fazendo-o sentir-se responsável por sua 

própria saúde.  

 O esforço empreendido no estudo objetivou descrever os desafios que compõem a 

prática do enfermeiro no manejo clínico da amamentação, o que permitiu compreender o quão 

importante é a atuação deste profissional no processo de aleitamento materno, um momento 

especial, percebido como pertencente quase que unicamente ao binômio mãe-bebê. Mas é 

preciso considerar que o enfermeiro tem papel primordial no auxílio desta complexa prática, e 

que a sua intervenção pode ajudar a prevenir problemas com as mamas ou o posicionamento 

correto do bebê ao mamar, de tal modo que o aleitamento possa transcorrer da melhor forma 

possível, evitando a necessidade de introdução de outros alimentos ou  um possível desmame 

precoce. 

Contudo, este estudo concentra-se no manejo clínico da amamentação em mães de 

bebês prematuros, o que torna a atividade deste profissional ainda mais complexa, visto que 

esses bebês, em sua maioria, não se apresentam aptos no primeiro momento a sugar 

diretamente o seio materno, e quando isto ocorre, torna-se imprescindível manter a calma, 

estar apto a uma escuta sensível e ser capaz de observar as dificuldades desta mãe, fazendo-a 

entender a necessidade de relaxar e ser paciente no momento de amamentar o seu filho, 

procurando superar suas dificuldades iniciais a fim de não desistir de amamentá-lo.  
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 São muitos os desafios da implementação dessa atividade, sendo válido ressaltar a 

necessidade de o profissional dispor de conhecimento científico sobre o assunto, pois muitas 

situações emergem desse processo. A propósito, os dados coletados evidenciaram que o 

manejo clínico da amamentação parece ser um desafio para o enfermeiro, talvez devido à 

ineficiência das ações implementadas ou à falta de treinamento específico para o desempenho 

desta atividade. Sendo assim, é preciso destacar a importância do papel do enfermeiro, em 

especial junto às nutrizes, por ser uma atividade profissional de extrema relevância que exige 

a compreensão desse processo como uma forma de avaliar e manejar clinicamente não só as 

mamas  das mães, mas as próprias nutrizes como um todo, orientando-as inclusive a respeito 

das possibilidades que o banco de leite humano oferece, se for preciso recorrer a ele.  

 Diante do exposto, e para garantir a eficácia do manejo clínico da amamentação, o 

enfermeiro precisa ocupar-se não só de técnicas, mas de organização do seu tempo no 

desempenho de suas atividades, a fim de utilizar seu conhecimento científico para analisar e 

avaliar clinicamente, caso a caso, as situações que envolvem este processo, pois, conforme foi 

dito, muitas são as dificuldades que podem emergir desses bebês prematuros e de suas mães.  

 A partir da conclusão deste estudo destaca-se, finalmente, que o fato de haver poucas 

publicações científicas sobre a temática, dificulta a atualização dos profissionais em relação às 

questões inerentes ao aleitamento materno de prematuros, desta forma, penso ser necessária 

ampliar esta discussão e abrir assim, outras possibilidades de estudo nesta área. 

 A divulgação de saberes, por parte dos enfermeiros, torna-se relevante para ajudar a 

melhorar a qualidade da assistência à mulher nutriz e ao seu filho prematuro, garantindo aos 

profissionais de Enfermagem o reconhecimento e o respeito da sociedade pelos competentes 

serviços que dispensa àqueles que estão sob seus cuidados.     
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APÊNDICE A  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Resolução CNS 196/96) 

 

Prezado____________________________________________________________você está 

sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : “Um Estudo De Caso sobre Limites e 

Possibilidades na Passo 5 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança no Hospital Universitário 

Antonio Pedro”, de responsabilidade da pesquisador Valdecyr Herdy Alves, da Universidade 

Federal Fluminense. 

O estudo pretende analisar e avaliar o impacto das ações da equipe multiprofissional do BLH, 

UTI Neonatal e Maternidade dessas unidades, com enfoque no cuidado ao passo 5 da IHAC . 

Gostaríamos de pedir o seu consentimento para fazer uma entrevista, quando serão feitas 

perguntas sobre você e as atividades profissionais de assistências exercidas no(a) BLH ∕ 

Maternidade ∕ UTIN. Suas respostas serão anotadas pelo entrevistador. 

Suas respostas ficarão em segredo e o seu nome não será divulgado em qualquer hipótese. Os 

resultados do estudo serão apresentados em conjunto, não sendo possível identificar as 

pessoas que participaram da pesquisa. 

Você tem direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e pode se recusar a 

participar ou parar de participar dela a qualquer momento, sem que isto prejudique você em 

nada. 

Eu________________________________________________________________________, 

RG nº____________________________ declaro ter sido informada e que concordo em 

participar como voluntária desta pesquisa. 

Niterói,_______ de_____2011. 

 

 

Assinatura do profissional de saúde 
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APÊNDICE B   

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA COM ENFERMEIROS DO HOSPITAL 

                                                                                                                     
   

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

Naturalidade:________________ 

Função:_____________.  

I. Identificação do questionário                                             
1. Hospital (HDLJ, HCML, HEAL, HUAP, MMARVF, HRDV, HMG)                                                    |___|___|___|___|                                                            

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?  

14. Para você, quando deve iniciar o manejo clinico da amamentação?  
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15. Qual a importância da amamentação para a mulher nutriz?  

16. Qual a importância da amamentação pra 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 expressão 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 expressão manual do leite. |___| 

21. Pra 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. Pra você, qual a principal causa de dor no mamilo?  |___| 

24. Pra você, qual a causa mais comum para a baixa produção de leite 

materno? 

|___| 

25. Pra 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?  
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28. Pra você, de que forma a enfermagem pode trabalhar o manejo clinico da 

amamentação? 

 

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

30. Pra você, existe uma rotina para o manejo clinico 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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A  N  E  X  O   
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ANEXO A  
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO  

 

Objetivo do Desenvolvimento  

do Milênio 

Metas 

 ODM 4 -Reduzir a mortalidade infantil 

 

Meta 5 - Reduzir em dois terços entre 

1990 e 2015, a mortalidade de crianças 

menores de 5 anos. 

ODM 5 - Melhorar a saúde materna 

 

Meta 6 - reduzir em três quartos, entre 

1990 e 2015, a taxa de mortalidade 

materna 

Meta 6a (brasileira) - promover na rede 

do sistema Único de saúde (SUS), 

cobertura universal por ações de saúde 

sexual e reprodutiva até 2015 

Meta 6B (brasileira) -  até 2015,ter detido 

o crescimento da mortalidade por câncer 

de mama e de colo de Útero, invertendo a 

tendência atual 
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