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RESUMO 

 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) visa sensibilizar, capacitar e mobilizar os 

profissionais de saúde para a instituição de normas, rotinas e condutas favoráveis à prática do 

aleitamento materno em maternidades. O objetivo dessa dissertação foi avaliar a repercussão da 

capacitação dos profissionais de saúde em aleitamento materno sobre seus conhecimentos, 

habilidades e práticas em aleitamento materno. Foram produzidos dois artigos científicos. O 

primeiro, uma revisão sistemática da literatura conduzida por consulta às bases de dados MedLine, 

Scopus e Lilacs, incluiu 17 artigos de intervenção com foco na repercussão da capacitação 

profissional em aleitamento materno (exposição) sobre os conhecimentos, habilidades e práticas 

(desfechos). Os estudos foram conduzidos entre 1992 e 2010, nos cinco continentes, sendo quatro 

no Brasil. Os cursos de capacitação foram diversos, cinco empregando o treinamento teórico-prático 

da IHAC. Todos apresentaram repercussão positiva sobre os desfechos, a maioria com significância 

estatística. O segundo artigo objetivou analisar a associação entre a capacitação em aleitamento 

materno e os conhecimentos, habilidades e práticas dos profissionais que atuam na assistência a 

gestantes, mães e bebês. Foi conduzido um estudo transversal em quinze hospitais com mais de 

1000 partos/ano do Sistema Único de Saúde no município do Rio de Janeiro, sendo sete hospitais 

amigos da criança. Uma amostra de profissionais de saúde lotados nestes hospitais foi entrevistada 

no segundo semestre de 2009, a partir de questionários estruturados, adaptados do questionário de 

reavaliação da IHAC. Razões de prevalência ajustadas foram obtidas por regressão de Poisson com 

variância robusta. Dos 215 profissionais entrevistados, 87,0% referiram ter realizado alguma 

capacitação, dos quais 96,3% o treinamento da IHAC. Apresentaram conhecimento adequado 

48,1% dos profissionais, habilidades adequadas 58,9% e prática adequada 74,9% dos profissionais. 

Na análise multivariada, a capacitação adequada mostrou associação estatisticamente significativa 

com os três desfechos. Ter tempo de trabalho inferior a dez anos foi um fator de risco para o 

conhecimento e um fator de proteção para a prática profissional. Ser da categoria médica ou outras, 

em relação à categoria de enfermagem, foi um fator de risco para as práticas profissionais. Conclui-

se que a capacitação profissional está associada à melhoria dos conhecimentos, habilidades e 

práticas de profissionais de saúde, fundamentais na assistência às gestantes, mães e bebês. 

Palavras-chave: aleitamento materno, profissional de saúde, capacitação, conhecimento, 

habilidade, prática profissional, Iniciativa Hospital Amigo da Criança. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) aims to raise awareness, train and mobilize health 

professionals for the establishment of favorable norms, routines and behaviors to the practice of 

breastfeeding in maternity hospitals. The purpose of this dissertation was to evaluate the impact of 

breastfeeding training of health professionals on their knowledge, skills and practices. Two papers 

were written. The first one, a systematic review, searched MedLine, Scopus and Lilacs databases, 

and included 17 intervention articles focusing on the impact of professional training in 

breastfeeding on their knowledge, skills and practices. The studies were conducted between 1992 

and 2010 in several countries, four in Brazil. Five training courses used the BFHI training. All of 

the studies had positive results, most with statistical significance. The second article aimed to 

analyze the association between breastfeeding training and knowledge, skills and practices of health 

professionals who work in maternity hospitals with pregnant women care, mothers and babies. A 

cross-sectional study was developed in fifteen hospitals with more than 1000 births/year from the 

Unified Health System in the city of Rio de Janeiro. Seven of these hospitals were Baby-Friendly. A 

sample of health professionals working at these hospitals was interviewed in 2009, using structured 

questionnaires, adapted from the BFHI reassessment questionnaire. Adjusted prevalence ratios were 

obtained by Poisson regression with robust variance. 215 professionals were interviewed, and 

87.0% reported having had some training, 96.3% by the BFHI course. Had adequate knowledge 

48.1% of the professionals, 58.9% had adequate skills and 74.9% had adequate practice. In 

multivariate analysis, adequate training showed statistically significant association with all 

outcomes. Being from medical profession or other, in relation to the nursing category, was a risk 

factor for practices in the management of breastfeeding. We conclude that health professional 

training is associated with improved knowledge, skills and practices, essential topics in assisting 

pregnant women, mothers and babies. 

Keywords: breast feeding, health professional, training, knowledge, skills, professional practice, 

Baby-Friendly Hospital Initiative. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Importância da amamentação e recomendações atuais 

O leite humano, para os bebês, é incomparavelmente superior ao leite de outros animais e às 

fórmulas modificadas. O leite materno também é superior ao leite de outras mães, pois é adequado à 

idade gestacional da criança e possui os fatores de defesa maternos que irão proteger o bebê no 

ambiente onde vive (Battochio et al., 2003). Do ponto de vista psicológico, a amamentação 

fortalece o vínculo entre mãe e bebê e contribui para o desenvolvimento infantil. 

Na perspectiva nutricional, o leite materno é um alimento completo para o bebê devido à sua 

especificidade em relação às necessidades nutricionais e fisiológicas. Possui uma composição 

nutricional que permite um menor tempo de esvaziamento gástrico e facilita a digestão do bebê, 

além de possuir em suas proteínas todos os aminoácidos necessários para o bebê, especialmente 

para os prematuros (Schanler et al., 1999).  

A baixa ingestão de leite materno pela prática de suplementação com água, chá ou outros 

alimentos pode interferir no crescimento da criança, podendo prejudicar a absorção de nutrientes-

chave como o ferro e o zinco. Além disso, com esta prática a criança fica mais vulnerável à ingestão 

de alimentos/água contaminados, e o efeito protetor do leite materno é substancialmente reduzido. 

O leite materno, quando fornecido diretamente do peito para o bebê, não corre o risco de ser 

contaminado com bactérias, como pode acontecer com as mamadeiras e o leite em pó (Giugliani, 

2000). Outro aspecto a ser considerado é a excessiva diluição de fórmulas artificiais por mães de 

baixo poder aquisitivo, o que aumenta a possibilidade de contaminação no processo de 

reconstituição do leite, por água contaminada, além da má higienização de mamadeira e bico 

(Araújo et al., 2004), o que pode dobrar o risco de diarréia nos primeiros meses de vida (Boccolini 

et al., 2012; Popkin et al., 1990) e aumentar a gravidade da doença e sua mortalidade (Victora et al., 

1987). 

O colostro e o leite humano maduro são complementares ao sistema imune do bebê, pois 

contem anticorpos, fatores tróficos e propriedades imunomoduladoras e anti-inflamatórias, que 

favorecem o desenvolvimento e maturação da barreira intestinal, inibindo infecções e servindo 

como protetor à sensibilização alérgica (Wenzel, 2008).  

Os benefícios imunológicos relacionam-se com diminuição do aparecimento de doenças 

agudas e infecciosas (Ministério da Saúde, 2009c), A proteção contra essas doenças é maior quando 

o bebê é amamentado de forma exclusiva, e por tempo prolongado (Toma & Rea, 2008); 

diminuindo a admissão hospitalar por infecções (Talayero et al., 2006).  

Vários estudos relatam também o papel da amamentação na prevenção de doenças crônicas 

e autoimunes (Ministério da Saúde, 2009a), como asma (redução não só do risco, como também da 
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gravidade) (Kull et al., 2004), desnutrição, leucemia, obesidade (Balaban et al., 2004; Haisma et al., 

2005), câncer, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares (Leal et al., 2008) e diabetes mellitus 

tipos 1 e 2 (American Academy of Pediatrics, 1997).  

O leite materno possui componentes essenciais ao desenvolvimento neuropsicomotor e 

cognitivo, especialmente nos prematuros, devido à presença de ácidos graxos de cadeia longa, que 

possuem função no desenvolvimento do Sistema Nervoso Central. Além disso, possui hormônios, 

fatores de crescimento, glicoproteínas e fosfolipídios (American Academy of Pediatrics, 1997; 

Horwood et al., 2001; Kramer et al., 2008).  

Em relação à saúde materna, há diminuição no risco de câncer de mama (Chang-Claude et 

al., 2000) e ovário; redução da hemorragia pós-parto e anemia ferropriva, relacionada à ação da 

ocitocina, um hormônio produzido no hipotálamo que estimula contrações uterinas para involução 

do útero ao tamanho pré-gestacional; retorno mais rápido ao peso pré-gestacional, pelo aumento do 

dispêndio energético das mães pela produção do leite humano; e amenorréia lactacional, devido à 

ação da prolactina sobre os ovários tendo, assim, ação contraceptiva (Ministério da Saúde, 2009a).  

O aleitamento materno também traz benefícios em âmbito econômico, já que há 

diminuição do custo das famílias e dos estabelecimentos de saúde com a compra de leites artificiais, 

mamadeiras e bicos, e redução da ausência dos pais ao trabalho por doença da criança, pela redução 

dos episódios de doença (Araújo et al., 2004). Em âmbito ambiental, há redução do desmatamento 

para criação de gado leiteiro e da poluição ambiental pelo despejo de latas de fórmula infantil, entre 

outros (Gartner et al., 2005). 

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

aleitamento materno exclusivo (AME) por seis meses e o aleitamento materno complementado por 

outros alimentos até os 2 anos ou mais (WHO, 2001; Ministério da Saúde, 2009a), sendo parte de 

uma estratégia de redução da mortalidade infantil (Monteiro et al., 1990). Em definição, o 

aleitamento materno exclusivo se dá 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 predominante, quando a criança recebe, além do leite materno, água ou 

bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões) e sucos de frutas; o aleitamento materno 

misto ou parcial ocorre quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite e, por fim, o 

aleitamento materno complementado é definido quando a criança recebe, além do leite materno, 

qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo 

(WHO, 2001). 
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Fatores como a falta de apoio da família e de profissionais de saúde, as condições 

biológicas e psicológicas da mulher e de saúde do bebê, bem como o retorno ao trabalho podem 

dificultar a prática de amamentação e levar à interrupção do aleitamento materno (Thulier & 

Mercer, 2009).  

 

1.2. Políticas de aleitamento materno 

Em 1979, ocorreu a Reunião Conjunta OMS/UNICEF (Organização Mundial da 

Saúde/Fundo das Nações Unidas pela Infância) sobre Alimentação do Lactente e Crianças 

Pequenas, em Genebra, a qual teve como conseqüência a elaboração de um código de conduta ética 

sobre a propaganda de produtos que interferiam na amamentação (Araújo et al., 2006).  

No Brasil, em 1980, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) - órgão do 

Ministério da Saúde - com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) elaborou um material audiovisual, veiculado pelos 

meios de comunicação de massa, objetivando sensibilizar autoridades, profissionais de saúde, 

líderes comunitários, e a população em geral para a importância do aleitamento materno. Este 

material foi apresentado pelos representantes do INAN e da UNICEF aos ministros da saúde e 

previdência social, que foram envolvidos no incentivo ao aleitamento materno, sendo lançado em 

1981 o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM). Ao final desse ano o 

PNIAM alcançou o objetivo de criar uma coordenação estadual de entidades envolvidas no 

programa em cada estado do país. Este programa foi fundamental para o aumento da prática da 

amamentação, através de atividades bem estruturadas, coordenadas e multissetoriais (Rea, 2003).  

Ainda em 1981, a OMS reuniu na Assembleia Mundial de Saúde 151 países, incluindo o 

Brasil, representado pelo presidente do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN). Estes 

países colaboraram para a elaboração do Código Internacional de Comercialização de Substitutos 

do Leite Materno (OMS/UNICEF, 1981). Com a aprovação deste código, houve crescente 

reconhecimento de que o marketing dos sucedâneos do leite materno contribuiu muito para a 

interrupção da amamentação tanto na esfera nacional, quanto internacional (Rea, 2003; Labbok, 

2007). 

A fim de adequar os serviços hospitalares para a prática do aleitamento materno, em 1983 

foi lançada a Portaria sobre Alojamento Conjunto nas maternidades próprias, conveniadas e 

contratadas do INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social) 

(Ministério da Saúde, 1983). 

Em 1988, o primeiro Banco de Leite Humano (BLH) do país (sediado no Instituto 

Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz, implantado em 1943) passa a ser referência 
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nacional. A partir de então, os BLH se tornam centros nucleadores de atividade pró-amamentação 

(Rea, 2003), sendo estabelecida uma norma de funcionamento de BLH (Ministério da Saúde, 2008).  

Também em 1988 são criadas as Normas para Comercialização de Alimentos para 

Lactentes (Brasil, 1988), incorporando nacionalmente as diretrizes do Código Internacional de 

Comercialização de Substitutos do Leite Materno (1981). As Normas para Comercialização de 

Alimentos para Lactentes foram revisadas e transformadas na Norma Brasileira de Comercialização 

de Alimentos para Lactentes - NBCAL (Ministério da Saúde, 1992), cuja aprovação representou um 

marco nas políticas de aleitamento materno do Brasil (Rea, 2003).  

No final da década de 80 autoridades da OMS e UNICEF, de organismos bilaterais e 

técnicos, passaram a se reunir, processo que se encerrou com a criação da Declaração de Innocenti 

(1990). Nesta mesma época (1989), a OMS e UNICEF criaram a Declaração Conjunta sobre o 

Papel dos Serviços de Saúde e Maternidades, com menção a “Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno” (WHO/UNICEF, 1990). Em 1991 foi lançada a Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (IHAC), com o objetivo de promover, proteger e apoiar o AM dentro das instituições 

hospitalares, através de modificações das rotinas obstétricas (Ministério da Saúde, 2011).  

Visando envolver a rede básica de saúde na promoção do aleitamento materno, a Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) foi lançada no estado do Rio de Janeiro em 

1999. Esta iniciativa teve como base uma revisão sistemática que demonstrou que atividades de 

atenção pré-natal e de puericultura/pediatria constituem uma oportunidade valiosa para a promoção, 

proteção e apoio à amamentação, sistematizados nos “Dez Passos para o Sucesso da Amamentação” 

(Oliveira et al., 2005). Nestas diretrizes para ações desde o pré-natal até os primeiros anos de vida, 

são valorizados os princípios de aconselhamento em amamentação (Bueno & Teruya, 2004).  

Para aumentar a abrangência e fortalecer a NBCAL, é publicada a Lei Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes (Lei nº 11.265, de 4 de janeiro de 2006), que 

regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e para crianças da primeira infância, 

além de produtos de puericultura, como forma de combater a influência do marketing (RDC 2221) 

no uso de chupetas, bicos e mamadeiras (RDC 2212). 

A proteção à prática do AM também está respaldada por outras legislações, como a 

Licença Maternidade (Brasil, 2008) e a Licença Paternidade (Brasil, 1988). A Lei nº 6202, de 17 de 

abril de 1979, concedeu à estudante o direito de ficar assistida pelo regime de exercícios 

domiciliares a partir do oitavo mês de gestação e durante 3 meses após o parto. Os estabelecimentos 

                                                           
1 RDC 222, 05 de agosto de 2002. Aprova o Regulamento Técnico para Promoção Comercial de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de Primeira Infância. 

2 RDC 221, 05 de agosto de 2002. Aprova o Regulamento Técnico sobre chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de 

mamilo. 
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penais destinados a mulheres devem ser dotados de berçários, onde as detentas possam amamentar 

seus filhos até os seis meses de idade (Lei nº 7210 de 11 de julho de 1984).  A Consolidação das 

Leis do Trabalho (artigo 396, parágrafo único) confere à mulher o direito a amamentar durante a 

jornada de trabalho. A Portaria MS/GM nº 1.016/1993 (Ministério da Saúde, 1993) obrigou ainda 

hospitais e maternidades vinculados ao SUS, próprios e conveniados, a implantarem o alojamento 

conjunto (mãe e filho juntos no mesmo espaço, 24 horas por dia). A Portaria nº 193, de 23 de 

fevereiro de 2010 (Ministério da Saúde, 2010), instituiu também o direito a salas de amamentação 

em empresas públicas ou privadas.  

 

1.3. Indicadores de aleitamento materno no Brasil 

Pesquisas de âmbito nacional têm verificado que os índices de aleitamento materno no 

Brasil estão aumentando gradativamente (Ministério da Saúde, 2009b; Rea, 2003). 

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, realizada em 1996 e 2006, verificou que a 

mediana de aleitamento materno exclusivo no Brasil passou de 1,1meses em 1996 para 1,4 meses 

em 2006, e a prevalência do aleitamento materno entre crianças menores de 18 meses passou de 

30% em 1996 para 45% em 2006 (Ministério da Saúde, 2009b). 

No Rio de Janeiro várias estratégias para a promoção do aleitamento materno vêm sendo 

intensificadas, sendo verificado que nesta cidade no período de 1996 até 2006 a prevalência de 

aleitamento materno exclusivo em crianças até seis meses de idade aumentou de 13,8% para 33,3%, 

e a prevalência de aleitamento materno entre crianças menores de um ano evoluiu de 61,3% para 

73,4% (Castro et al., 2009).  

Segundo a II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas capitais brasileiras e 

Distrito Federal (Ministério da Saúde, 2009a), a duração mediana do AM no Brasil em 2008 era de 

341,6 dias (11,2 meses), demonstrando um aumento em relação à I Pesquisa de Prevalência de 

Aleitamento Materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal (Ministério da Saúde, 2001), 

conduzida em 1999, quando esta duração era de 295,9 dias (9,85 meses). A mediana de AME 

passou de 23,4 dias em 1999 para 54,1 dias (1,8 meses) em 2008 no conjunto das capitais 

brasileiras. A prevalência do AME em menores de seis meses foi de 41,0% em 2008 no conjunto 

das capitais brasileiras e Distrito Federal e de 40,7% no Rio de Janeiro (Ministério da Saúde, 

2009a). Apesar dos avanços alcançados, estes valores ainda estão distantes dos preconizados pela 

OMS (WHO, 2001).  
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1.4. Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

Em 1990, o Brasil participou do “Encontro de Innocenti” realizado em Florença (Itália), 

promovido pela OMS e pela UNICEF, com o objetivo de definir ações que pudessem ser 

desenvolvidas para proteger, promover e apoiar o AM. Neste encontro, foi assinada a Declaração de 

Innocenti (WHO/UNICEF, 1990) sobre a Proteção, Promoção e Apoio ao AM e lançada a semente 

da IHAC, de âmbito mundial (WHO/UNICEF, 1990; Bulhosa et al., 2007; UNICEF Brasil, 2015).  

A IHAC objetiva a sensibilização, capacitação e mobilização dos profissionais de saúde e 

funcionários das maternidades e hospitais para a instituição de normas, rotinas e condutas 

favoráveis à prática do aleitamento materno. Para mudar o contexto de desestímulo ao aleitamento 

materno, constituído de informações insuficientes e práticas inadequadas, foi estabelecido um 

conjunto de medidas para atingir as metas propostas na Declaração de Innocenti, denominado de 

“Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” (WHO/UNICEF, 1990): 

1 – Ter uma política escrita sobre aleitamento materno, que deve ser rotineiramente transmitida a 

toda a equipe de cuidados de saúde. 

2 – Treinar toda a equipe de saúde, capacitando-a para implementar essa política. 

3 – Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo da amamentação. 

4 – Ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto. 

5 – Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas 

de seus filhos. 

6 – Não oferecer aos recém-nascidos bebida ou alimento além do leite materno, a não ser que haja 

indicação clínica. 

7 – Praticar o alojamento conjunto – permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por 

dia. 

8 – Encorajar a amamentação sob livre demanda. 

9 – Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas. 

10 – Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães devem ser 

encaminhadas por ocasião da alta hospitalar. 

Os Dez Passos são critérios mínimos globais para atingir o status de Hospital Amigo da 

Criança (HAC) (Bulhosa et al., 2007). 

Em 1992, o Ministério da Saúde e o Grupo de Defesa da Saúde da Criança, com o apoio 

da UNICEF e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), iniciaram o processo em hospitais 

e maternidades brasileiras, incorporando a iniciativa como ação prioritária, numa ação conjunta com 

o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Desde então o Ministério da Saúde, 

com o apoio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, capacita profissionais, realiza 
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avaliações e estimula a rede hospitalar para o credenciamento na IHAC (Bulhosa et al., 2007; 

Ministério da Saúde, 2011). 

 Os estabelecimentos submetem-se a avaliações para se tornarem Hospitais Amigos da 

Criança (HAC). O processo de credenciamento na IHAC envolve etapas de análise de um 

questionário de autoavaliação, além de pré-avaliação e avaliação global conduzidas por avaliadores 

externos ao hospital. No Brasil, para os hospitais serem credenciados na iniciativa, devem preencher 

também critérios adicionais (Portaria 1.153 de 22/5/2014) (Ministério da Saúde, 2014). Para 

conseguirem o reconhecimento como Hospital Amigo da Criança através do recebimento da placa 

comemorativa, os hospitais necessitam de, no mínimo, 80% de aprovação nos critérios globais 

estabelecidos para cada um dos Dez Passos (Bulhosa et al., 2007). 

Os hospitais credenciados recebem incentivos financeiros, e com o credenciamento na 

IHAC há um reconhecimento do trabalho desenvolvido por toda a equipe. Os hospitais 

credenciados funcionam como pólos multiplicadores para outros hospitais, atuando como local de 

treinamento de equipes multiprofissionais da área da saúde. Oferecem condições para que a mulher 

tenha o direito de amamentar, além de orientação e informações necessárias sobre o manejo do 

aleitamento materno. Tal fato é de especial importância em países subdesenvolvidos, pelo impacto 

positivo na redução da morbimortalidade infantil (Bulhosa et al., 2007). 

Os Hospitais Amigos da Criança passam por reavaliações periódicas, com vistas a 

observar se o cumprimento dos Dez Passos se mantém na rotina hospitalar, realizadas por técnicos 

capacitados pelo Ministério da Saúde, indicados pelas Secretarias Estaduais de Saúde. A equipe 

gestora é de extrema importância, pois hospitais com políticas de promoção ao AM são 

provavelmente os que oferecem melhor apoio e obtêm os melhores resultados quanto ao AM 

(UNICEF Brasil, 2009). 

Atualmente, temos mais de 20 mil hospitais credenciados em 156 países no mundo e no 

Brasil 335 hospitais são credenciados na IHAC, sendo 79 na Região Sudeste, 17 no Estado do Rio 

de Janeiro e 8 no município do Rio de Janeiro (UNICEF Brasil, 2015). Dentre os 4347 hospitais 

com leitos obstétricos brasileiros em 2004 (Araújo & Schmitz, 2007), 6,8% eram credenciados na 

iniciativa, com maiores proporções nas regiões nordeste e centro-oeste. Araújo & Schmitz (2007) 

constataram que os HAC são responsáveis por aproximadamente 25% dos nascimentos realizados 

nos hospitais com leitos obstétricos do SUS no Brasil; um número importante, tendo em vista que 

um a cada quatro bebês nascem em instituições que promovem, protegem e apoiam o aleitamento 

materno. 

A IHAC tem sido responsável por mudanças expressivas na prevalência de amamentação, 

apresentando impacto também na duração do aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses 

de vida (Kramer et al., 2001; Caldeira & Gonçalves, 2007; Braun et al., 2003; Sampaio et al., 
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2011). Para isso, recomenda-se o cumprimento dos Dez Passos, pois cada um dos passos tem 

fundamentação específica (Silva et al.,2008). 

 

1.5. O papel dos profissionais de saúde na assistência ao aleitamento materno 

A falta de conhecimento e habilidades de profissionais de saúde sobre o aleitamento 

materno, bem como atitudes desfavoráveis a esta prática têm sido referidas por estudos (Lana et al., 

2004; Nakano et al., 2007), podendo influenciar negativamente o estabelecimento e a manutenção 

do aleitamento materno. Práticas inadequadas e influências negativas em relação ao aleitamento 

materno podem ocorrer, caso os profissionais não sejam hábeis para dar suporte às mães (Azeredo 

et al., 2008), sendo a falta de capacitação uma das causas para a ineficiência da atuação profissional 

(Nakano, 2003).  

O profissional de saúde tem o papel de apropriação do discurso científico e sua 

reinterpretação (Nakano, 2003). Para tal, é importante que os profissionais possuam habilidades 

clínicas e em aconselhamento em amamentação, para serem capazes de avaliar adequadamente a 

prática do AM e prestar auxílio (Rea & Venancio, 1999; Bassichetto & Rea, 2008). Bagwell et al. 

(1993) citaram que os profissionais de saúde estão entre as mais importantes e confiáveis fontes de 

informação às mães sobre a alimentação infantil, incluindo o aleitamento materno. 

Promover, proteger e apoiar ao aleitamento materno é um processo multidimensional 

(Nakano et al., 2007). Portanto, esta temática deve ser abordada a partir de uma visão ampla do 

conjunto mãe-bebê-família e do entorno social, histórico-cultural e econômico no qual este conjunto 

se insere (Azeredo et al., 2008; Marques et al., 2009).  

Assumir o compromisso de ser um profissional na assistência ao aleitamento materno 

requer o rompimento de rotinas. A capacitação profissional e a disposição da equipe para reavaliar 

as normas e as práticas a que elas se referem são elementos essenciais para realização de mudanças 

(WHO, 2001; Bulhosa et al., 2007), sendo esta capacitação primordial para todos os profissionais 

da equipe que atuem com gestantes, mães ou recém-natos (Araújo & Schmitz, 2007).  

A alta rotatividade de funcionários, a falta de motivação e de recursos materiais e a falta 

de tempo disponível para o treinamento dos profissionais de saúde podem ser considerados fatores 

que dificultam a aplicação de treinamentos e/ou atualização de toda a equipe de saúde (Araújo & 

Schmitz, 2007). 

A efetividade da capacitação de profissionais de saúde na promoção, proteção e apoio ao 

AM tem sido investigada em diferentes cenários, que contemplam tanto na rede hospitalar quanto 

na rede primária de atenção à saúde (Taddei et al., 2000; Santiago et al., 2003; Ciconi et al., 2004; 

Kronborg et at., 2007; Bassicheto & Rea, 2008; Moussa Abba et al., 2010).  
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Como primeiro passo da IHAC, a criação de normas e rotinas está estreitamente ligada à 

prática profissional. As práticas hospitalares são pautadas nessas medidas e, para melhorar a 

efetividade de uma norma de AM, a mesma deve ser praticada por toda a equipe, e os resultados 

devem ser monitorados e reavaliados (Bulhosa et al., 2007). 

O Passo Dois da IHAC refere-se ao treinamento da equipe de cuidados de saúde, a fim de 

capacitá-los a implementar as normas e rotinas de AM no hospital. É importante, também, a 

atualização dos profissionais já treinados, para que suas práticas permaneçam efetivas (UNICEF 

Brasil, 1993; Rea, 1999). Porém, apenas melhorar o nível de conhecimento teórico não basta. Faz-

se necessário desenvolver as habilidades dos profissionais, para tal o curso de capacitação das 

equipes hospitalares na IHAC recomendado pela OMS é teórico-prático (UNICEF Brasil, 1993; 

Ministério da Saúde, 2009).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A capacitação de profissionais de saúde é primordial para uma assistência de qualidade, 

independente do público-alvo. No entanto, a vulnerabilidade psicossocial de gestantes e nutrizes 

reforça ainda mais a necessidade de haver profissionais de saúde capacitados, a fim de sanar 

dúvidas, apoiar e promover práticas benéficas à saúde da mãe e do bebê, como a amamentação. 

Capacitações são importantes para o desenvolvimento de uma prática adequada de 

assistência às gestantes e nutrizes quanto à promoção e manejo do aleitamento materno, pois as 

capacitações geram um aumento do conhecimento acerca do tema abordado, e desenvolvimento das 

habilidades e repensar das práticas profissionais contribuindo, assim, para o aumento da prevalência 

e duração do aleitamento materno. Poucos estudos vêm se dedicando a identificar o nível de 

capacitação dos profissionais de saúde em aleitamento materno e o papel da capacitação destes 

profissionais no seu conhecimento, habilidades e práticas.  

O presente estudo buscou avaliar a repercussão da capacitação dos profissionais de saúde 

que atuam em hospitais sobre seus conhecimentos, habilidades e práticas em aleitamento materno, 

partindo da hipótese que a capacitação dos profissionais de saúde, Passo 2 da “Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança”, contribui para a melhoria das práticas de orientação ao manejo e apoio ao 

aleitamento materno. A presente dissertação visa contribuir para o aprimoramento da qualidade da 

assistência em aleitamento materno às gestantes, parturientes e recém-natos.  
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3. OBJETIVOS   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a repercussão da capacitação dos profissionais de saúde em aleitamento materno 

sobre seus conhecimentos, habilidades e práticas profissionais e hospitalares em aleitamento 

materno. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Evidenciar, mediante revisão sistemática sobre o tema, a evidência científica atual sobre a 

temática abordada. 

2. Descrever a capacitação dos profissionais de saúde, bem como seus conhecimentos, 

habilidades e práticas na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno em hospitais com 

mais de 1000 partos/ano pertencentes ao SUS no município do Rio de Janeiro.  

3. Analisar a associação entre a capacitação profissional e os conhecimentos, habilidades e 

práticas dos profissionais de saúde atuantes em hospitais com mais de 1000 partos/ano 

pertencentes ao SUS no município do Rio de Janeiro. 
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4. MÉTODOS E RESULTADOS 

 

Os métodos e resultados serão apresentados nos dois artigos científicos:  

 

Artigo 1: Repercussão da capacitação de profissionais de saúde em aleitamento materno sobre seus 

conhecimentos, habilidades e práticas: uma revisão sistemática  

 

Artigo 2: Capacitação de profissionais de saúde em aleitamento materno e sua associação com 

conhecimentos, habilidades e práticas 

 

Estes artigos estão apresentados a seguir, e a aprovação pelo Comitê de Ética, o 

questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido utilizados para a coleta de dados 

relativas ao artigo 2 estão expostos nos anexos desta dissertação. 
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4.1. Repercussão da capacitação de profissionais de saúde em aleitamento materno sobre seus 

conhecimentos, habilidades e práticas: uma revisão sistemática  

 

RESUMO 

Foi realizada revisão sistemática com objetivo de identificar a repercussão da capacitação em 

aleitamento materno sobre conhecimentos, habilidades e práticas profissionais e hospitalares. A 

busca foi efetuada pelas bases de dados MedLine, Scopus e Lilacs. Foram excluídos artigos de 

revisão, de metodologia qualitativa, estudos sem grupo controle, investigações conduzidas na 

atenção primária, com clientelas específicas, cujos desfechos eram crença e/ou atitude profissional, 

e trabalhos com foco no período pós-alta hospitalar. Não houve limitação quanto ao ano ou idioma, 

sendo realizada a avaliação da qualidade dos artigos. Foram encontrados 276 artigos e selecionados 

37 para leitura integral, sendo excluídos 26 artigos e incluídos 6 mediante busca ativa. Foram 

incluídos 17 artigos de intervenção, sendo 9 estudos controlados, 3 apresentando boa validade 

interna. Os estudos foram conduzidos entre 1992 e 2010 em países dos cinco continentes, sendo 

quatro no Brasil. O público-alvo principal das capacitações foram profissionais de enfermagem, 

médicos, parteiras e visitadores domiciliares. Os cursos de capacitação foram diversos, cinco 

intervenções empregando o treinamento teórico-prático da Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC). Nove estudos avaliaram a influência da capacitação sobre o conhecimento dos 

profissionais, onze abordaram as mudanças nas práticas profissionais ou institucionais. Todos 

apresentaram resultados positivos, a maioria com significância estatística. O Passo 1, 2, 3, 8 e 10 da 

IHAC foram os menos investigados, a efetividade das capacitações sobre o cumprimento dos passos 

variando de 0% (Passo 3) a 100% (Passo 8). Concluímos que as capacitações de profissionais de 

saúde que atuam em hospitais têm sido efetivas em aprimorar seus conhecimentos, habilidades e 

práticas. 

Descritores: aleitamento materno, profissional de saúde, capacitação, conhecimento, prática 

profissional, Iniciativa Hospital Amigo da Criança 
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INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO,2001) e o Ministério da Saúde 

(Ministério da Saúde, 2009) preconizam o aleitamento materno exclusivo por seis meses e o 

aleitamento materno complementado por outros alimentos até os 2 anos ou mais. 

No entanto, a falta de conhecimento e habilidades de profissionais de saúde sobre 

aleitamento materno, bem como atitudes desfavoráveis a esta prática (Nakano et al., 2007), podem 

influenciar negativamente o estabelecimento e a manutenção do aleitamento materno (Azeredo et 

al., 2008), sendo a falta de capacitação uma das causas para a ineficiência da atuação profissional 

(Bonilha et al., 2010). O profissional de saúde tem o papel de reinterpretação do discurso científico 

junto à clientela (Nakano, 2003). Para tanto, é fundamental que possua habilidades clínicas e em 

aconselhamento em amamentação, para ser capaz de orientar e prestar auxílio no manejo do 

aleitamento materno, quando necessário (Rea et al., 1999; Bassichetto & Rea, 2008).  

Vários estudos mostram a necessidade de uma capacitação específica e periódica na 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, auxiliando no encorajamento e sustentação de 

políticas e protocolos de aleitamento materno nas instituições de saúde (Rea et al., 1999; 

Bassichetto & Rea, 2008; Martens, 2000). 

A alta rotatividade de funcionários, a falta de motivação, de recursos materiais e de tempo 

disponível são fatores que dificultam a capacitação da equipe de saúde (Araújo & Schmitz,2007). 

A revisão de Fairbanks et al. (2000) sobre efetividade de treinamento de profissionais para 

promover o início da amamentação encontrou aumento no conhecimento da equipe, mas não 

identificou mudanças estatisticamente significativas em relação ao início do aleitamento materno. 

Outra revisão (Spiby et al., 2009) sobre intervenções com profissionais tendo a duração do 

aleitamento materno como desfecho concluiu que a evidência era ainda insuficiente e recomendou 

que estudos poderiam reportar os desfechos intermediários das intervenções, como o conhecimento 

e as práticas profissionais. 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é uma estratégia que parte da 

sensibilização, capacitação e mobilização dos profissionais de saúde de hospitais com leitos 

obstétricos para a instituição de normas e rotinas favoráveis à prática da amamentação. Foi lançada 

em 1990 pela OMS e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em encontro onde foi 

assinada a Declaração de Innocenti (WHO/UNICEF, 1990). Neste encontro foram propostas metas 

globais e estabelecidos “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” (WHO/UNICEF, 

1990): 1- Ter uma política escrita sobre aleitamento materno, transmitida rotineiramente a toda a 

equipe de cuidados de saúde; 2- Treinar toda a equipe, capacitando-a para implementar essa 

política; 3- Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo da amamentação; 4- Ajudar 

as mães a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto; 5- Mostrar às mães como 
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amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos; 6- Não dar a 

recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser que haja 

indicação clínica; 7- Praticar o alojamento conjunto, permitindo que mães e bebês permaneçam 

juntos 24 horas por dia; 8- Encorajar a amamentação sob livre demanda; 9- Não dar bicos artificiais 

ou chupetas a crianças amamentadas; 10- Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à 

amamentação, para onde as mães devem ser encaminhadas por ocasião da alta hospitalar. 

O Passo Dois da IHAC refere-se à capacitação da equipe para que adquira o conhecimento 

e as habilidades necessárias para a implementação das normas e rotinas hospitalares em aleitamento 

materno, por isso o curso da IHAC é teórico-prático (WHO/UNICEF, 2009).  

Não foram encontradas revisões com foco na influência de capacitações de profissionais de 

saúde em aleitamento materno sobre seus conhecimentos e práticas. Dada a importância da 

capacitação profissional para melhoria das práticas hospitalares, com vistas ao aumento nos índices 

de aleitamento materno, o objetivo desta revisão sistemática foi evidenciar a repercussão de 

intervenções de capacitação em aleitamento materno junto a profissionais de saúde que atuavam em 

hospitais sobre seus conhecimentos, habilidades e práticas dos profissionais de saúde, bem como 

nas práticas hospitalares. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura científica por meio das bases de dados 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online / MedLine, Scopus e Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde / Lilacs. A busca foi conduzida no mês de setembro 

de 2014 e teve como foco a capacitação dos profissionais de saúde atuantes em hospitais na 

assistência ao aleitamento materno. A equação de busca utilizada nas bases de dados Medline e 

Scopus foi: breast feeding and health personnel and (capacity or training or education) and 

(knowledge or professional practice) and (hospital or maternity hospital), e na Lilacs: aleitamento 

materno and profissional de saúde and (capacitação or educação) and (conhecimento or habilidade 

or prática profissional). 

Os critérios de inclusão do estudo foram: artigos originais em que houve relato de 

capacitação em aleitamento materno e sua repercussão sobre o conhecimento, habilidade, prática 

profissional e/ou prática hospitalar. Foram excluídos da revisão sistemática artigos de metodologia 

qualitativa, estudos que não dispunham de grupo controle de comparação, artigos de revisão, 

estudos conduzidos na rede básica de saúde, investigações cujos desfechos eram exclusivamente a 

crença e/ou a atitude profissional, investigações com clientelas específicas, como prematuros ou 

mães HIV positivas, e trabalhos com foco no impacto da capacitação sobre a duração do 
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aleitamento materno no período pós-alta hospitalar. Não houve limitação quanto ao ano ou idioma 

de publicação. 

A busca dos resumos foi realizada de forma independente por duas autoras desta revisão 

sistemática. Nesta fase, foram excluídos os artigos de acordo com os critérios de seleção do estudo. 

Em caso de discordância na exclusão dos resumos, optou-se pela leitura integral dos artigos.  

Foi realizada busca adicional, com base nas referências bibliográficas dos artigos lidos na 

íntegra, para aumentar a sensibilidade, identificando artigos não captados na busca eletrônica. Após 

a leitura na íntegra, foi feita nova exclusão de acordo com os mesmos critérios de seleção do estudo. 

As discordâncias foram resolvidas por consenso ou por consulta a um terceiro revisor. 

A extração de dados em formulário padronizado (ANEXO 1) e classificação final quanto à 

inclusão na revisão foram realizadas também de forma independente, sendo os resultados 

comparados e as discordâncias solucionadas por consenso entre dois revisores, sendo consultado 

um terceiro revisor em caso de persistência de dúvidas. 

Os artigos também foram avaliados independentemente quanto à sua qualidade, através de 

um escore com pontuação máxima de 20 pontos. O protocolo para avaliação da qualidade foi 

adaptado de Downs & Black (1998), e consta de 20 perguntas: 1) A hipótese/o objetivo do estudo 

foi claramente descrita?; 2) Os desfechos do estudo foram claramente descritos na seção de 

Introdução ou Métodos?; 3) As características dos pacientes incluídos no estudo foram claramente 

descritas?; 4) As intervenções de interesse foram claramente descritas?; 5) A distribuição dos fatores 

de confundimento em cada grupo foram claramente descritas? ; 6) Os principais achados do estudo 

foram claramente descritos?; 7) O estudo proporciona  estimativas de variabilidade aleatória dos 

dados para os principais desfechos?; 8) As características dos pacientes perdidos foram claramente 

descritas?; 9) Os intervalos de confiança de 95% e/ou valores de p foram relatados para as 

associações com os principais desfechos, exceto quando o valor de p foi menor que 0,001?; 10) Os 

sujeitos convidados a participar do estudo eram representativos da população da qual foram 

recrutados? 11) Houve tentativa de cegamento dos sujeitos submetidos à intervenção?; 12) Os testes 

estatísticos utilizados para avaliar a significância das associações com os principais desfechos foram 

adequados?; 13) Os grupos de comparação foram mantidos?; 14) As medidas dos principais 

desfechos foram acuradas (válidas e confiáveis)?; 15) Os grupos a serem comparados foram obtidos 

da mesma população?; 16) Os sujeitos do estudo foram recrutados no mesmo período de tempo?; 

17) Os sujeitos do grupo intervenção foram randomizados?; 18) Houve ajuste adequado dos fatores 

de confusão nas análises a partir das quais os principais achados foram tirados?; 19) As perdas de 

seguimento foram levadas em consideração?; 20) O estudo tem poder suficiente para detectar um 

efeito clínico importante, onde o valor da probabilidade para a diferença devido ao acaso seja menor 

que 5%?. 
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Cada pergunta foi pontuada com 0 (negativo) ou 1 (positivo). Considerando a pontuação 

atingida por cada estudo, os artigos avaliados foram classificados como: fraco (0 – 9 pontos), 

regular (10 – 14 pontos) ou bom (15 – 20 pontos). Os artigos com qualidade fraca foram excluídos 

da revisão por serem considerados de baixa validade interna. O processo de busca e seleção está 

exposto na forma de fluxograma (Figura 1). 

 

RESULTADOS 

Foram encontrados 116 artigos na base de dados Medline, 117 na base de dados Scopus e 

43 na base de dados Lilacs. Destes, 73 artigos constavam na base Medline e na Scopus, restando 

203 artigos após a exclusão dos duplicados. Após a leitura de seus títulos e resumos, foram 

excluídos 166 artigos, por não atenderem aos critérios de inclusão, sendo identificados 37 artigos 

pertinentes ao tema selecionados para leitura integral. Após exclusão dos estudos qualitativos, que 

não abrangeram os desfechos abordados nesta revisão, cuja população do estudo não era constituída 

de profissionais de saúde atuando na rede hospitalar, estudos sem intervenções acopladas, e com 

escore de qualidade inferior a 10 em 20 pontos, restaram onze artigos. Seis artigos foram incluídos 

mediante a leitura das referências dos estudos lidos na íntegra, totalizando dezessete artigos 

incluídos na revisão (Figura 1). 

Os estudos selecionados abordavam intervenções que foram classificadas como 

intervenções controladas, incluindo os estudos quasi-experimentais, e intervenções antes e depois, 

que utilizaram grupo de controle interno. Resultados relativos à duração do aleitamento materno 

pós-alta hospitalar não foram contemplados nesta revisão. Os resultados foram organizados segundo 

o desfecho, ordenados por ano de realização do estudo. No primeiro quadro, foram expostos os 

artigos cujo desfecho investigado foi o conhecimento, as habilidades e/ou as práticas profissionais, 

e no segundo quadro aqueles cujo desfecho foi a prática hospitalar. Os artigos que investigaram os 

dois grupos de desfechos foram apresentados nos dois quadros.  Foi elaborado um terceiro quadro 

que discriminou o efeito das intervenções sobre cada passo da Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(WHO/UNICEF, 1990). 

Quanto ao desenho de estudo, todos os artigos apresentaram estudos de intervenção, sendo 

nove estudos controlados (Rea et al., 1999; Prasad & Costello, 1995; Westphal et al., 1995; 

Martens, 2000; Moran et al., 2000; Taddei et al., 2000; Cattaneo & Buzzetti, 2001; Owoaje et al., 

2002; Bernaix et al., 2010) e oito estudos com grupo de comparação interna antes e depois 

(McIntyre & Lawlor-Smith, 1996; Hernández-Garduño & de la Rosa-Ruiz, 2000; Durand et al., 

2003; Wissett et al., 2000; Labarere et al., 2003; Coutinho et al., 2005; Zakarija-Grkovic et al., 

2010; 2012). Não foram encontrados estudos experimentais (Quadros 1 e 2).  
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Os estudos foram conduzidos entre 1992 e 2010 em vários países: quatro no Brasil (Rea et 

al., 1999; Westphal et al., 1995; Taddei et al., 2000; Coutinho et al., 2005), um no México 

(Hernández-Garduño & de la Rosa-Ruiz, 2000), um nos Estados Unidos (Bernaix et al., 2010), um 

no Canadá (Martens, 2000), dois na França (Durand et al., 2003; Labarere et al., 2003), um na Itália 

(Cattaneo & Buzzetti, 2001), dois na Croácia (Zakarija-Grkovic et al., 2010; 2012), dois no Reino 

Unido (Moran et al., 2000; Wissett et al., 2000), um na Nigéria (Owoaje et al., 2002), um na Índia 

(Prasad & Costello, 1995) e um na Austrália (McIntyre & Lawlor-Smith, 1996). O cenário destes 

estudos foi variado: hospitais de grande e pequeno porte, de baixo e alto risco, da rede pública e 

filantrópica, do meio urbano e rural. O público-alvo principal destes cursos foram 

profissionais/pessoal de enfermagem, midwives/parteiras, médicos, e visitadores domiciliares. 

Os cursos de capacitação foram diversos, sendo os treinamentos teórico-práticos da IHAC 

(WHO/UNICEF, 2009) com duração de 18 a 24 horas empregados em cinco estudos (Cattaneo & 

Buzzetti, 2001; Owoaje et al., 2002; Coutinho et al., 2005; Zakarija-Grkovic et al., 2010; 2012), 

dois utilizaram curso de Manejo (WHO, 1994) do Aleitamento Materno (Wissett et al., 2000; 

Owoaje et al., 2002) e o curso de aconselhamento (WHO, 1997) da OMS com duração de 40 horas 

foi empregado em um estudo (Rea et al., 1999). Dois estudos utilizaram o curso da Wellstart-SLC 

de 133 horas (Westphal et al., 1995; Taddei et al., 2000), dois aplicaram cursos sobre os benefícios e 

manejo da amamentação de três dias (Durand et al., 2003; Labarere et al., 2003), um aplicou curso 

teórico-prático de 18 horas sobre aleitamento materno (Hernández-Garduño & de la Rosa-Ruiz, 

2000), uma investigação aplicou workshop à noite (McIntyre & Lawlor-Smith, 1996), um utilizou 

treinamento de 1,5 h complementado por material tutorial (Martens, 2000), um utilizou entrega de 

material para autoaprendizado (Bernaix et al., 2010) e uma investigação utilizou uma metodologia 

que compreendeu cinco sessões de discussão com cada profissional (Prasad & Costello, 1995). 

O desfecho definido por nove estudos foi o conhecimento dos profissionais, dois estudos 

investigaram a habilidade dos profissionais, três a prática profissional, e oito as práticas 

hospitalares, geralmente relativas ao cumprimento dos passos da IHAC. 

Quanto ao método de avaliação, doze estudos avaliaram o efeito da capacitação por meio 

de entrevista ou questionários autopreenchidos por profissionais de saúde, seis avaliaram por meio 

de entrevista ou questionário autopreenchido pelas mães, um relatou a observação de áreas da 

maternidade e três avaliaram de maneira retrospectiva, pela análise de prontuários maternos e/ou de 

recém-natos. Quanto ao tipo de análise, a maioria dos estudos realizou apenas análises comparativa 

utilizando testes de significância estatística (Rea et al., 1999;, Prasad & Costello, 1995; Westphal et 

al., 1995; Martens, 2000; Taddei et al., 2000; Owoaje et al., 2002; Bernaix et al., 2010; McIntyre & 

Lawlor-Smith, 1996; Durand et al., 2003; Wissett et al., 2000; Hernández-Garduño & de la Rosa-

Ruiz, 2000; Coutinho et al., 2005; Zakarija-Grkovic & Burmaz, 2010), e três utilizaram análise 
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múltipla por regressão logística (Cattaneo & Buzzetti, 2001; Labarere et al., 2001; Zakarija-Grkovic 

et al., 2012).  

Sobre a avaliação da qualidade, três foram classificados como tendo uma boa validade 

interna (Rea et al., 1999; Cattaneo & Buzzetti, 2001; Zakarija-Grkovic  et al., 2012), e catorze 

obtiveram classificação regular (Prasad & Costello, 1995; Westphal et al., 1995; Martens, 2000; 

Moran, 2000; Taddei et al., 2000; Owoaje et al., 2002; Bernaix et al., 2010;  McIntyre & Lawlor-

Smith, 1996; Hernández-Garduño & de la Rosa-Ruiz, 2000; Durand et al., 2003; Wissett et al., 

2000; Labarere et al., 2003; Coutinho et al., 2005; Zakarija-Grkovic & Burmaz, 2010).  

Nos nove estudos que investigaram o conhecimento, a intervenção apresentou resultados 

positivos. Cinco estudos aferiram o ganho de conhecimento por meio de escores gerais, e um 

especificando os conteúdos que alcançaram melhora. Em dois estudos (Moran, 2000; Zakarija-

Grkovic & Burmaz, 2010) os profissionais foram capacitados pelo treinamento teórico-prático da 

IHAC (WHO, 2009) com carga horária de 20 horas, um com carga horária de 18 horas (Owoaje et 

al., 2002), um pelo curso de aconselhamento (WHO, 1997) de 40 horas da OMS (Rea et al., 1999), 

uma intervenção capacitou multiplicadores pelo curso de 133 horas (Wellstart, 1990) do Wellstart-

SLC (Westphal et al., 1995), um aplicou curso teórico-prático de 18 horas sobre aleitamento 

materno (Hernández-Garduño & de la Rosa-Ruiz, 2000), um estudo utilizou workshops aplicados 

no turno da noite (McIntyre & Lawlor-Smith, 1996), um entregou material para auto aprendizado 

(Bernaix et al., 2010). Não foi identificado um efeito superior em intervenções com maior carga 

horária.  

Apenas dois estudos investigaram o efeito da capacitação pelos cursos de aconselhamento 

(WHO, 1997) e de manejo da amamentação (WHO, 1994) nas habilidades dos profissionais, um 

estudo tendo discriminado os ganhos nas habilidades de ouvir e apreender e construir confiança e 

dar apoio (Rea et al., 1999) e outro tendo apresentado os avanços alcançados por meio de escores 

médios (Moran et al., 2000). Três estudos tiveram como desfecho as práticas profissionais 

(Martens, 2000; Owoaje et al., 2002; Zakarija-Grkovic & Burmaz, 2010) tendo sido observados 

ganhos apenas em parte das práticas (Quadro 1). Oito estudos (Prasad & Costello, 1995; Martens, 

2000; Taddei et al., 2000; Cattaneo & Buzzetti, 2001; Durand et al., 2000; Labarere et al., 2003; 

Coutinho et al., 2005; Zakarija-Grkovic et al., 2012) avaliaram as mudanças nas práticas 

hospitalares, tendo obtido avanços na maioria delas (Quadro 2). 

 Quanto à avaliação da efetividade das sete intervenções sobre as mudanças hospitalares 

relativas aos Dez Passos, o Passo 3 foi o menos investigado, por apenas um estudo, com efeito nulo 

(Zakarija-Grkovic et al., 2012). Os Passos 1, 2, 8 e 10 também foram pouco investigados, em 

apenas dois estudos, que apresentaram uma efetividade que variou de 50% (Passo 2) a 100% (Passo 

8). O Passo 5, avaliado em cinco estudos, alcançou efeito positivo em 80% das intervenções. A 
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capacitação gerou efeito positivo que variou de 75% a 79,2% sobre os Passos 7 e 9, avaliados em 

seis estudos. Os Passos 4 e 6 foram os mais avaliados, por sete estudos cada, alcançando uma 

efetividade de 78,6% (Quadro 3).   

 

DISCUSSÃO 

Os estudos abrangidos por essa revisão mostraram efeitos positivos das capacitações sobre 

os desfechos investigados: conhecimento, habilidades e práticas profissionais e hospitalares. 

As investigações foram conduzidas em contextos diferentes, englobando países 

desenvolvidos e em desenvolvimento de todos os continentes. Esta diversidade parece indicar que 

em cenários diversos os cursos empregados foram ao menos parcialmente efetivos, apesar das 

diferenças econômicas, étnicas e culturais.  

Todas as modalidades de capacitação empregadas, independente do modelo, carga horária, 

e público alvo, alcançaram incremento nos conhecimentos e nas habilidades dos profissionais de 

saúde em aleitamento materno, não tendo sido observado efeito dose-resposta nesta revisão 

sistemática entre a quantidade de horas-aula e o efeito obtido. Também foram encontrados 

benefícios sobre práticas profissionais e hospitalares; no entanto, as intervenções nem sempre 

alcançaram mudanças no conjunto dos “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”.  

Os Passos 1, 2, 3, 8 e 10 foram os menos investigados. Dentre eles, os Passos 2 (treinar 

toda equipe de cuidados de saúde) e 3 (informar gestantes no pré-natal) apresentaram menos 

resultados positivos. Possivelmente, o menor desempenho no Passo 2 se deve a capacitações que 

não atingiram todas as categorias profissionais, além da rotatividade de pessoal, que prejudica a 

manutenção da equipe capacitada (Canesqui & Spinelli, 2006). Quanto ao Passo 3, muitas vezes o 

ambulatório pré-natal situa-se fora do complexo hospitalar, e os profissionais pré-natalistas não são 

os mesmos da maternidade. Isto dificulta o seu envolvimento com a IHAC e a investigação do 

cumprimento deste Passo (Oliveira et al., 2012). Vale ressaltar a importância das orientações às 

gestantes sobre os benefícios e manejo da amamentação, pois é na gestação que a maior parte das 

mulheres define sua intenção de amamentar (Neifert, 1998), influenciando o início e a duração do 

aleitamento materno (Donath et al., 2003). Em estudo que reavaliou nacionalmente o cumprimento 

dos Dez Passos nos 167 HAC brasileiros credenciados entre 1992 e 2000, Araújo & Schmitz (2007) 

também encontraram uma menor adesão aos Passos 2 e 3.  

Os Passo 1 (ter norma escrita sobre aleitamento materno) e 10 (estabelecimento de grupos 

de apoio à amamentação pós-alta hospitalar) foram apreciados em apenas dois estudos (Martens, 

2000; Cattaneo & Buzzetti, 2001), ambos tendo obtido um resultado classificado como positivo e 

um como regular, indicando que as capacitações podem ser efetivas tanto para a explicitação da 

política de aleitamento materno da instituição, quanto para a orientação ao apoio pós-alta.  
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Já o Passo 8 (estímulo à livre demanda) alcançou resultados positivos nos dois estudos que 

o investigaram. Possivelmente este efeito positivo é favorecido pelo estímulo à livre demanda ser 

um procedimento que depende mais da capacitação profissional do que da política hospitalar (Toma 

& Monteiro, 2001). Alguns estudos compreendidos nesta revisão não puderam investigar esta 

prática, pois se basearam em dados de prontuário onde, em geral, esta informação não é registrada.   

Os Passos 4, 5, 6, 7 e 9, de caráter basicamente hospitalar, foram mais investigados, e as 

capacitações empreendidas apresentaram efeitos positivos na maioria dos estudos. Em relação ao 

Passo 4 (amamentação na primeira meia hora após o parto), uma das grandes barreiras à 

amamentação ao nascimento tem sido o parto por cesariana (Esteves et al., 2014), em franca 

ascensão no contexto brasileiro (Leal et al., 2014), sendo importante que os profissionais sejam 

capacitados a estimular o contato pele a pele e a sucção precoce mesmo em bebês nascidos por esta 

via de parto. Quanto ao Passo 5 (manejo do aleitamento materno), o manejo adequado da 

amamentação depende não só de capacitação teórica, mas também da aquisição de habilidades pelo 

profissional de saúde que assiste às mães. A maior parte das capacitações estudadas nesta revisão foi 

teórico-prática, o que pode ter contribuído para o resultado positivo alcançado por 80% das 

intervenções. Resultado semelhante verificado quanto ao Passo 6 (não ofertar alimento ou bebida 

além do leite materno) sugere que, apesar do seu difícil cumprimento devido às pressões do 

marketing das indústrias de fórmulas infantis, as rotinas hospitalares têm avançado bastante (Rea, 

2003; Araújo & Schmitz, 2007; Oliveira et al., 2012). Os resultados positivos observados em três 

quartos dos estudos que investigaram o Passo 7 (estabelecimento de alojamento conjunto) indicam 

evolução na estrutura e rotina dos hospitais, pois o alojamento conjunto não depende apenas da 

capacitação profissional (Taddei et al., 2000). Quanto ao Passo 9 (não utilização de bicos artificiais 

e chupetas), o uso de chupetas e mamadeiras pode prejudicar a dinâmica adequada de sucção da 

região mamilo-areolar e reduzir a frequência das mamadas, sendo extremamente benéfica a redução 

observada no uso destes artefatos em quatro quintos dos estudos que o investigaram.  

Estudo realizado nos Estados Unidos (DiGirolamo et al., 2008) mostrou que os Passos 4, 6 

e 9 estiveram associados a uma maior duração do aleitamento materno, e que as mães expostas a 

pelo menos seis práticas hospitalares preconizadas pela IHAC apresentaram 13 vezes mais chance 

de manter o aleitamento materno, comparadas às mães que não tiveram contato com nenhuma das 

práticas. Este efeito dose-resposta observado sinaliza a importância das capacitações terem como 

público-alvo os profissionais de saúde das várias categorias profissionais e atuantes nos diversos 

setores envolvidos na assistência a gestantes, mães e bebês, para que as práticas hospitalares se 

transformem em conjunto produzindo um efeito sinérgico sobre a duração do aleitamento materno.  

No que se refere às limitações encontradas nesta revisão sistemática, destaca-se as 

diferenças das capacitações empregadas nos diferentes estudos quanto à duração, modalidade e 
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público alvo, dificultando a identificação dos métodos, carga horária e conteúdos mais efetivos em 

gerar mudanças nos conhecimentos, habilidades e práticas profissionais e hospitalares. A ausência 

de um método de análise homogêneo entre os estudos, que facilitaria a comparação entre os seus 

resultados, contribuiu para inviabilizar o cálculo de medidas sumário por metanálise. 

Outra limitação encontrada foi a ausência de um método de análise homogêneo entre os 

estudos, que facilitaria a comparação entre os seus resultados. Os estudos apresentaram desenhos 

epidemiológicos diferentes, e a ausência de estudos experimentais sinaliza um maior risco de viés e 

de variáveis de confundimento não controladas. A avaliação dos artigos por meio do escore de 

qualidade mostrou qualidade regular na maioria dos artigos, mas apenas três apresentaram boa 

validade interna. A coleta de dados de forma retrospectiva (pelo prontuário) também foi um fator 

limitante em alguns estudos (Durand et al., 2003; Labarere et al., 2003), pela possibilidade de viés 

de informação decorrente de erro ou ausência no registro dos dados. Os artigos também não 

referiram a representatividade da amostra escolhida e submetida à avaliação. A maioria apresentou 

resultados mal sumarizados e descritos, o que dificultou a interpretação e uniformidade na 

apresentação de resultados.  

O breve lapso de tempo entre as intervenções e as avaliações empregado na maior parte 

dos estudos não permitiu observar se as mudanças nos conhecimentos, habilidades e práticas 

profissionais e hospitalares são capazes de perdurar em longo prazo após as intervenções (Taddei et 

al., 2000; Zakarija-Grkovic et al., 2012). Fatores como a rotatividade de pessoal e mudanças 

políticas poderiam interferir no resultado de avaliações conduzidas em intervalos de tempo pós-

treinamento maiores. Para a manutenção da repercussão destas capacitações, faz-se necessária a 

aplicação de treinamentos periódicos (Rea et al., 1999).  

Informações sobre o contexto das intervenções, sobre os dados disponíveis para avaliação 

e sobre a relação custo-benefício das capacitações empregadas foram pouco explorados ou ausentes, 

o que reduz a possibilidade de reprodução de pesquisas nos mesmos moldes das realizadas em 

outros cenários. Essas informações poderiam ser de grande valia para gestores de unidades de saúde 

e para futuros pesquisadores. 

A despeito destas limitações, os resultados da presente revisão permitem concluir que a 

capacitação dos profissionais de saúde na promoção do aleitamento materno produz melhorias nos 

conhecimentos, habilidades e práticas, mesmo em treinamentos não normatizados pela 

OMS/UNICEF.  

Quanto ao cumprimento dos Dez Passos, a evidência encontrada na revisão foi menos 

consistente. Deve ser lembrado que estas práticas não dependem apenas da capacitação profissional, 

mas também do apoio administrativo da gestão para mudanças institucionais (Taddei et al., 2000).  
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Figura 1. Fluxograma de busca e seleção dos artigos na revisão sistemática sobre a repercussão da 

capacitação em aleitamento materno sobre o conhecimento e/ou prática dos profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

73 artigos duplicados entre as 

bases de dados 

 

MEDLINE 

116 resultados 

 

203 artigos 

37 resumos selecionados para 

leitura integral do texto 

 

SCOPUS 

117 resultados 

 

LILACS 

43 resultados 

166 artigos excluídos após leitura de título/resumo, 

por não atenderem aos critérios de seleção 

 

artigos excluídos: 

- escore abaixo de 10 na avaliação da qualidade (1) 

- estudos qualitativos (2) 

- outros desfechos, como início e duração de AM e AME (7) 

- estudos sem intervenção acoplada (9) 

- relato de experiência / editorial (4) 

- população do estudo: estudantes/profissionais da rede básica (3) 

artigos incluídos identificados pelas referências bibliográficas (6) 

17 artigos incluídos na revisão 

276 artigos 
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Quadro 1. Estudos sobre a repercussão de treinamentos dos profissionais de saúde sobre seus conhecimentos, habilidades e práticas profissionais. 

Autor (ano de 

publicação), local e ano 

de realização, escore de 

qualidade 

Desenho, cenário e população 

do estudo 
Variável de exposição Desfecho e método de avaliação  Resultados 

 

Westphal et al. 

(1995) * 

Santos/SP/Brasil 

1992 - 1993 

Regular (13/20) 

• Intervenção controlada 

• 8 hospitais públicos ou 

filantrópicos. 

• Grupo intervenção: 4 hospitais 

• Grupo controle: 4 hospitais 

• 12 profissionais treinados no 

grupo intervenção (3 por 

hospital) 

• Treinamento teórico-

prático: curso 

(Wellstart-SLC) de 14 

dias, 133 horas, sendo 

1/3 parte prática 

• Conhecimento dos profissionais: 

pré e pós-teste (comparação por 

escores) 

 

• Conhecimento - pré e pós-teste, grupo intervenção: 

- Melhora nos escores de conhecimento: 

20,27 (±7,41) → 26,92 (±2,10). 

 

 

McIntyre 

(1996) 

Austrália 

1994-1995 

Regular (12/20) 

 

• Intervenção (antes e depois) 

• Região metropolitana sul de 

Adelaide 

• 65 profissionais de saúde 

• 2 workshops sobre 

vantagens e manejo do 

AM, durante 2 meses 

• Cada workshop foi 

repetido em 3 ocasiões 

distintas, em diferentes 

noites da semana 

• Conhecimento dos profissionais: 

questionários auto-preenchidos 

pelos profissionais de saúde antes 

do primeiro workshop e após o 

segundo (comparação por escores) 

• Conhecimento 

- Melhora no escore de conhecimento dos 

profissionais: 

73,7 (± 12,8) → 88,5 (±7,4) (p<0,001) 

 

Rea et al. 

(1999) 

São Paulo/SP/Brasil 

1996 

Bom (15/20) 

• Intervenção controlada 

• 1 maternidade pública 

• 60 profissionais: 20 no grupo 

intervenção e 40 no grupo 

controle 

• Treinamento teórico-

prático: curso 

WHO/UNICEF de 

aconselhamento 40 

horas, sendo 8h de 

prática 

 

• Conhecimento e habilidades dos 

profissionais: 

pré-teste, pós-teste imediato (logo 

após treinamento) com 

profissionais de saúde; 

pós-teste tardio - 3 meses após 

apenas no grupo exposto 

(comparação por escores) 

  

Grupo exposto x grupo controle: 

• Conhecimento   

- Pré-teste: 6,23 x 6,06 (p=0,95) 

- Pós-teste imediato: 8,35 x 5,54 (p<0,05) 

• Habilidades clínicas e de aconselhamento após o 

curso:  

- História Clínica: 5,2 x 3,8 (p<0,05) 

- Avaliação da amamentação: 9,9 x 8,6 (p<0,05) 

- Comunicação não-verbal: 22,2 x 17,7 (p<0,05) 

- Ouvir e aprender: 19,4 x 12,2 (p<0,05) 

- Construir confiança e dar apoio: 36,0 x 24,3 (p<0,05) 

 

Hernández-Garduño & de 

la Rosa-Ruiz 

(2000) 

México 

1996-1997 

Regular (12/20) 

• Intervenção (antes e depois) 

• 1 hospital geral 

• 140 profissionais de 

enfermagem 

• Treinamento teórico-

prático de aleitamento 

materno:  18h, sendo 

1/3 parte prática 

• Conhecimento: 

questionário auto-preenchido 

antes e imediatamente após o 

curso (comparação por escores, de 

0 a 10 pontos) 

• Conhecimento 

- Escore 5,3 (±1,4) → 7,6 (±0,9) (p>0,01) 

(107 profissionais dos serviços de assistência à mãe e 

ao bebê) 

- Escore 5,6 (±1,4) → 8,0 (±0,6) (p<0,01) 

(33 profissionais de outros serviços) 
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Cattaneo & Buzzetti 

(2001) 

Itália 

1996-1998 

Bom (16/20) 

• Intervenção controlada em 3 

fases: baseline (1), 2 e 3 

• 8 hospitais: 4 em cada grupo 

• 571 profissionais (73,9% do 

total de 773) 

• 2669 binômios mãe-filho (com 

PN > 2000g, sem admissão em 

UTI) 

• Treinamento de 24 h 

a instrutores que 

repassaram à equipe 

curso IHAC de 18h + 

2h aconselhamento 

Grupo 1: exposição 

após fase 1 (10/1996 a 

02/1997) 

Grupo 2: exposição 

após fase 2 (10/1997 a 

02/1998) 

• Conhecimento dos 

profissionais: 

questionário auto-preenchido 

após cada fase  

(comparação por escores) 

• Conhecimento (fases 1 → 2 → 3): 

- Grupo 1: 0,41→ 0,66→ 0,72 

- Grupo 2: 0,53→ 0,53→ 0,75 

 

Owoaje, Oyemade & 

Kolude 

(2002) 

Nigéria 

1997 

Regular (13/20) 

• Intervenção controlada 

• 1 hospital terciário, 2 hospitais 

secundários (e 13 unidades 

primárias) 

• 298 enfermeiros com tempo de 

trabalho de pelo menos 6 meses 

(17,6% atuavam na atenção 

primária): 113 treinados e 185 

grupo controle 

• Treinamento teórico-

prático: curso IHAC-

WHO/UNICEF: 18h 

• Conhecimento e práticas 

profissionais: 

questionário auto-preenchido no 

grupo exposto e não exposto ao 

treinamento. (comparação do 

conhecimento sobre AME por 

meio de escores: 0 – 20 pontos) 

•Conhecimento: 11,9 (±1,84) x 10,7 (±2,4) (p<0,01). 

- Conhecimento sobre vantagens AME: 

* Com melhora (p<0,05): 

Redução de câncer de mama e diarreia, aumenta 

imunidade  

* Sem melhora (p>0,05): 

Disponibilidade, custo, vínculo, contração uterina, ação 

contraceptiva, diminui incidência de IRA, melhora 

crescimento. 

- Conhecimento sobre manejo do AM: 

* Com melhora (p<0,01): 

Fissura mamilar, ingurgitamento mamário, abcesso, 

mastite, leite insuficiente, efeito do uso de suplementos. 

* Sem melhora (p=0,1):  

Aconselhamento de icterícia neonatal. 

• Práticas profissionais – grupo exposição x grupo 

controle 

- Passo 4: ajuda na 1ª meia hora para início da 

amamentação: 91,2% x 81,6% (p<0,05) 

- Passo 5: orientação à ordenha manual: 75,2% x 65,4% 

(p=0,07) 

- Passo 6: não uso de suplementos: 73,5% x 54,6% 

(p<0,001) 

- Passo 7: alojamento conjunto: 94,7% x 94,1% (p=0,81) 

- Passo 10: referenciar a grupos de apoio pós-alta: 59,3% 

x 41,1% (p<0,001) 
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Martens 

(2000) 

Canadá 

1998 

Regular (13/20) 

• Intervenção controlada 

• 2 hospitais de pequeno porte do 

meio rural. 

• Grupo intervenção: 1 hospital,  

24 profissionais de enfermagem 

treinados 

• Grupo controle: 1 hospital,  19 

profissionais de enfermagem não 

treinados 

• 49 bebês amamentados 

• Treinamento de 1,5 

horas com enfermeiros 

no horário de trabalho 

+ tutorial opcional 

• Foco no 

conhecimento do 

manejo do AM e 

política da IHAC 

• Adesão aos princípios da 

IHAC: 

questionário autopreenchido por 

profissionais antes da 

intervenção (n=20) e após 8 

meses (n=15) 

(comparação de proporções) 

 

• Práticas profissionais – hospital intervenção: 

- Passo 1: orientação sobre norma: 15→87% (p<0,001) 

- Passo 3: discute benefícios da amamentação com as 

mães: 60%→73% (p>0,05) 

- Passo 4: oferece ajuda para início AM 1ª hora: 

75%→87% (p>0,05) 

- Passo 5: registra pega/posição: 45%→67% (p>0,05) 

- Passo 5: orienta ordenha manual: 40%→ 73% (p<0,05) 

- Passo 6: não encoraja uso suplementos: 30%→67% 

(p<0,05) 

- Passo 8: não orienta limites à livre demanda: 5%→7% 

(p>0,05) 

- Passo 9: orienta não uso de mamadeira: 30%→67% 

(p<0,05) 

- Passo 10: informa apoio ao AM pós-alta: 25%→67% 

(p<0,05) 

Moran et al. 

(2000) 

Reino Unido 

1999 

Regular (10/20) 

• Intervenção controlada   

• 4 hospitais (3 expostos  e 1 

controle). 

• 13 midwives avaliadas pré-

curso e 15 pós-curso 

• Treinamento de 

Manejo em 

Aleitamento Materno 

WHO/UNICEF: 20h 

• Habilidades dos profissionais: 

analisados por ferramenta pré-

validada BeSST (Breastfeeding 

Support Skills Tool) com uso de 

videoclips. questionários auto-

preenchidos pelas midwives 

(comparação por escores) 

• Habilidades 

- Escores de habilidades no apoio à amamentação no 

grupo exposto x não exposto ao curso: 

29,9 x 19,8; t (23.39) = 2.94; p<0.01 

Zakarija-Grković & 

Burmaz 

(2010) 

Croácia 

2007-2009 

Regular (12/20) 

• Intervenção (antes e depois) 

• 5 hospitais de maior porte, 

sendo treinados 308 profissionais 

dentre 424 (72,6%) 

• Treinamento teórico-

prático: curso IHAC-

WHO/UNICEF: 20h 

• Conhecimento e práticas 

profissionais: 

questionários auto-preenchidos 

antes do treinamento (n = 223) e 

após 3 meses (n=213) 

(comparação de proporções de 

acerto) 

• Conhecimento 

- Com melhora (p<0,001): 

definição do AME, tempo da primeira mamada, papel da 

prolactina, sinais do mau posicionamento do bebê, 

práticas hospitalares de apoio ao AM 

- Sem melhora: 

sinais de má pega (p>0,950), barreiras ao AM (p=0,635) 

• Práticas profissionais 

- Com melhora (p≤ 0,001): 

recomendação sobre duração do AME e AM, manejo na 

baixa produção de leite, manejo na mastite, cumprimento 

do Código Internacional de Sucedâneos do Leite Materno 

- Sem melhora: 

recomendação de AM pós-cesariana (p=0,334), manejo 

do AM quando bebê recusa sugar (p=0,812). 
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Wissett, Dykes & 

Bramwell 

(2000) 

Reino Unido 

não consta ano 

Regular (12/20) 

• Intervenção (antes e depois) 

• 1 hospital 

• 22 profissionais: midwives, 

enfermeiras e visitadores 

domiciliares 

 

• Treinamento de 

Manejo em 

Aleitamento Materno 

WHO/UNICEF: 20h 

• Conhecimento: 

questionário auto-preenchido 

antes e oito semanas após o 

curso (comparação por escores 

medianos, máximo: 30 pontos). 

• Conhecimento 

- Escore geral mediano: 17 → 24 (p<0,01) 

Bernaix et al. 

(2010) 

Estados Unidos 

não consta ano 

Regular (13/20) 

• Intervenção controlada 

• 12 hospitais 

• Grupo intervenção: 9 hospitais, 

203 enfermeiras com atuação na 

assistência a mães e recém-natos 

• Grupo controle: 3 hospitais, 34 

enfermeiras com atuação na 

assistência a mães e recém-natos 

• Dez módulos de 

estudo autodidata (self-

study), a serem 

estudados de 4 a 6 

semanas antes do pós-

teste 

• Conhecimento: 

Questionário auto-preenchido 

pelas enfermeiras, constituído de 

50 itens. 

(comparação de proporções e de 

escores médios) 

 

• Conhecimento - grupo exposição x grupo controle: 

- 64%→78%  x  61%→62% 

31,85 (SD: 4,3) → 39,18 (SE: 0,356) x 30,53 (SD:4,0) → 

31,65 (SE: 0,888) (p<0,001) 

- Comparação entre escores pós-teste (t=10,99, p<0,001) 

AM = aleitamento materno, AME = aleitamento materno exclusivo, IHAC= Iniciativa Hospital Amigo da Criança, OMS/UNICEF= Organização 

Mundial da Saúde/Fundo das Nações Unidas pela Infância, IRA=Insuficiência Respiratória Aguda 

*Resultados de Westphal et al, 1995 relativos a práticas hospitalares não foram apresentados, pois o artigo baseia-se na mesma pesquisa de Taddei et al, 

2000. 
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Quadro 2. Estudos sobre a repercussão de treinamentos dos profissionais de saúde sobre as práticas hospitalares. 

Autor (ano de 

publicação), local e ano 

de realização, escore de 

qualidade 

Desenho, cenário e população 

do estudo 
Variável de exposição 

Desfecho e método de 

avaliação  
Resultados nas práticas hospitalares 

Prasad & Costello 

(1995) 

Índia 

1992-1993 

Regular (13/20) 

• Intervenção controlada. 

•1 hospital público de pequena 

cidade do interior 

• Administradores do hospital, 8 

médicos, 1 ward sister, 7 

enfermeiras e 2 midwives 

• Binômios mãe-filho (172 

baseline, 195 intervenção 

imediata, 101 seis meses pós 

intervenção) de parto normal, 

mães e bebês saudáveis 

• Discussões em pelo menos 

5 sessões individuais ou em 

grupo com médico de 

educação em saúde sobre 

recomendações da 

WHO/UNICEF relativas aos 

Passos 4 e 6 

 

• Práticas hospitalares: 

entrevista às mães em 

domicílio duas semanas 

após o parto  

Baseline → Pós-intervenção precoce → Pós-intervenção tardio 

Mães expostas à educação em saúde: 0% → 100% → 36%  

- Passo 4: AM na 1ª hora de vida: 3% → 60% → 14% 

- Passo 6: uso de suplementos: 96% → 43% → 77% 

Pós-intervenção tardio: 

- Passo 6: uso de suplementos: 42% das mães expostas (n=36) x 

97% das não expostas (n=65) (p<0,001)  

Taddei et al. 

(2000) 

Santos/SP 

1992-1993 

Regular (14/20) 

• Intervenção controlada 

• 8 hospitais públicos ou 

filantrópicos 

• grupo intervenção: 4 hospitais 

sendo treinados 3 profissionais 

por hospital. 

• grupo controle: 4 hospitais 

• Binômios mãe-bebê: 494 (pré-

curso) e 469 (pós- curso). 

• Treinamento teórico-

prático: curso (Wellstart-

SLC course) de 14 dias, 133 

horas, sendo 1/3 parte 

prática 

• Mudanças nas práticas 

institucionais entrevista às 

mães em visita domiciliar 

um e seis meses após o 

parto 

• Antes/após treinamento no grupo intervenção: 
- Passo 4: AM na sala de parto: 2% → 23% (p<0,001) 

- AM nas primeiras 6 horas: 41% → 53% (p<0,01) 

- Passo 5: apoio AM no hospital: 48% → 64% (p<0,001) 

- Passo 5: ajuda AM no hospital: 29% → 49% (p<0,001) 

-  Passo 7: alojamento conjunto: 8% → 6% (p=0,364) 

• Antes/após treinamento no grupo controle: 

- Passo 4: AM na sala de parto: 2% → 8% (p<0,05) 

- Passo 7: alojamento conjunto: 20% → 13% (p<0,05) 

Cattaneo & Buzzetti 

(2001) 

Itália 

1996-1998 

Bom (16/20) 

• Intervenção controlada em 3 

fases: baseline (1), 2 e 3. 

• 8 hospitais: 4 em cada grupo 

• 571 profissionais (73,9% do 

total de 773) 

• 2669 binômios mãe-filho (com 

PN > 2000 g, sem admissão em 

UTI) 

• Treinamento de 24 h a 

instrutores que repassaram 

curso IHAC de 18h + 2h 

aconselhamento aos 

profissionais. 

grupo 1: exposição após fase 

1 (10/1996 a 02/1997) 

grupo 2: exposição após fase 

2 (10/1997 a 02/1998)   

 

• Cumprimento de Dez 

Passos da IHAC: 

questionário auto 

preenchido pelos 

profissionais (passos 1 e 2) 

entrevista às mães pré e 

pós-avaliação (Passos 4 a 

10)   

 

• AME à alta: 29%→ 82%; OR=6,78 IC95%: 5,65-8,14) 

• FASES 1 →  3: 

- Média de observância dos Passos: 2,4 → 7,7 passos 

• FASE 1→2 (grupo 1); FASE 2→3  (grupo 2): 

- Passos 4: AM na 1ª hora: 12%→22% (p<0,05); 37%→60% 

(p<0,05) 

- Passo 5: pega/posição: 67%→88% (p<0,05); 77% →93% 

(p<0,05) 

- Passo 5: ordenha manual: 60%→ 75% (p<0,05); 43%→72% 

(p<0,05) 

- Passo 6: uso de suplementos: 35%→17% (p<0,05); 8%→8% 

(p>0,05) 
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- Passo 7: alojamento conjunto: 72%→89%(p<0,05); 

36%→77% (p<0,05) 

- Passo 8: livre demanda: 83%→97% (p<0,05); 97%→99% 

(p>0,05) 

- Passo 9: uso de mamadeira: 58%→14% (p<0,05); 70%→26% 

(p<0,05) 

- Passo 9: uso de chupeta: 56%→19% (p<0,05); 63%→52% 

(p<0,05) 

• Menor avanço nos Passos 1, 2 e 10. 

Durand et al. 

(2003) 

França 

1997-2000 

Regular (11/20) 

• Intervenção (antes e depois) 

• 1 maternidade terciária 

• Profissionais de saúde: 73 

• Binômios mãe-bebê (50 antes 

do programa de educação 

continuada e 50 após) (sem 

admissão em UTI ou óbito). 

• Curso teórico-prático sobre 

propriedades do leite 

materno, fisiologia e manejo 

da lactação,  de 3 dias, para 

10 profissionais por vez 

• Mudanças nas práticas 

institucionais:  

observação de prontuários 

dos recém-natos 

questionário auto 

preenchido, entregue às 

mães no momento da alta 

hospitalar 

• segundo prontuário: 
- AME na alta: 14% → 28% (p=0,23) 

- Passo 4: AM na 1ª hora: 7,9% → 21% (p=0,10) 

- Passo 6: uso de suplementos:  82% → 63% (p=0,07). 

- Passo 7: separação mãe-filho>4h: 52% → 13% (p<0,01) 

- Passo 9: dar fórmula no copinho: 0% → 13,1% (p<0,01) 

• segundo questionário: 

- Passo 5: orientar posição para amamentar: 41,7% → 69,2% 

(p<0,05) 

Labarere et al. 

(2003) 

França 

1997 e 2000 

Regular (14/20) 

• Intervenção (antes e depois) 

• 1 maternidade terciária 

• Todos os 73 profissionais do 

staff. 

• Binômios mãe-bebê 323 (pré-

treinamento) e 324 (pós) (sem 

admissão em UTI). 

• Treinamento teórico-

prático de 3 dias sobre 

benefícios e manejo da 

amamentação (10 

profissionais por turma) de 

1998 a 2000 (24 meses) 

• Mudanças nas práticas 

hospitalares 

observação  dos prontuários 

maternos antes e após 

treinamento  de forma 

retrospectiva por midwife 

não envolvida na 

assistência 

- Passo 4: AM na 1ª hora de vida: 9,2%→16,9% (p = 0,01) 

- Passo 6: uso de suplementos: 77,6% → 54,0% (p <0,01) 

- Prevalência AME na alta: 15,8%→35,2% (OR=2,74; p <0,01) 

- Passo 7: alojamento conjunto: 56,6% →72,6% (p <0,01) 

- Passo 9: fórmula no copinho: 0,4% → 23,8% (p <0,01) 

Martens 

(2000) 

Canadá 

1998 

Regular (13/20) 

• Intervenção controlada 

• 2 hospitais de pequeno porte do 

meio rural 

• Grupo intervenção: 1 hospital, 

24 prof. enfermagem treinados 

• Grupo controle: 1 hospital, 19 

prof. enfermagem não treinados 

• 49 bebês amamentados 

• Treinamento de 1,5 horas 

com enfermeiros no horário 

de trabalho + tutorial 

opcional 

• Foco no conhecimento do 

manejo do AM e política da 

IHAC 

• Adesão aos princípios da 

IHAC: 

questionário 

autopreenchido por 

profissionais antes da 

intervenção (n=20) e após 8 

meses (n=15) 

• Observância da IHAC: 

consulta a prontuário do 

recém-nato (intervenção: 

13 pré e 13 pós; controle: 

14 pré e 9 pós) 

•  segundo questionário - hospital intervenção: 

- Passo 1: norma escrita: 40% →87% (p<0,05) 

- Passo 2: habilidades no manejo do AM: 35%→ 60% (p>0,05) 

- Passo 6: não uso suplemento: 45%→ 87% (p<0,05) 

- Passo 7: alojamento conjunto: 90%→100% (p>0,05) 

- Passo 9: não uso de mamadeira: 30% → 67% (p<0,05) 

- Passo 9: não uso de chupeta: 50%→67% (p>0,05) 

- Passo 10: encoraja grupos de apoio: 5%→47% (p<0,05) 

•  segundo prontuário: 

- Adesão à IHAC: 

Grupo intervenção: 24,4% → 31,9% (p<0,01) 

Grupo controle: 20,2% → 22,5% (p>0,05) 
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- Passo 6: AME durante estadia hospitalar: 

Grupo intervenção: 31% → 54% (p<0,05) 

Grupo controle: 43% → 0% (p<0,05) 

Coutinho et al. 

(2005) 

Pernambuco 

1998 (coorte anterior) 

e 2001 

Regular (13/20) 

• Intervenção (antes e depois) 

• 2 maternidades do SUS. 

• 42 profissionais (90% das 

parteiras e auxiliares de 

enfermagem) 

• 334 binômios mãe-filho em 

2001 comparadas a 364 de 1998 

(área urbana, parto único, com 

PN ≥ 2500g, sem doenças 

neonatais graves) 

• Treinamento teórico-

prático: curso IHAC-

WHO/UNICEF 18h 

+ 2h de aconselhamento em 

amamentação 

+ material educativo 

• Cumprimento dos Passos 

4 a 10 da IHAC: 

entrevista às mães nas 

primeiras 48 horas e 10 dias 

após o parto 

- Passo 4: contato pele a pele: 25,8% → 37,2%, p<0,001 

- Passo 4: ajuda AM na sala de parto: 5,8% → 6,0%, p=0,98 

- Passo 5: pega e posição: 9,6% → 21,0%, p<0,001 

- Passo 6: AME nas 1ª 48h: 21,2% → 70,0%, p<0,001 

- Passo  9: uso de chupeta: 47,2% → 24,3%, p<0,001        

 

Zakarija-Grković et al. 

(2012) 

Croácia 

2008 - 2010 

Bom (16/20) 

• Intervenção (antes e depois) 

• 1 hospital terciário 

• treinados 80% dos 271 

profissionais do staff. 

• binômios mãe-filho (388 pré-

treinamento e 385 pós) com PN 

> 2500g, sem admissão em UTI, 

partos únicos 

• Treinamento teórico-

prático: curso IHAC-

WHO/UNICEF 20h : 1 

turma em maio 2008 e outra 

em fevereiro de 2009 

• Cumprimento dos Passos 

3 a 9 da IHAC: 

observação de prontuário 

do recém-nato 

entrevista às mães pré e 

pós-treinamento 

 

• segundo o prontuário: 

- Passo 6: AME às 48h: 6,0%→11,7%;OR=1,94 (p=0,005) 

• segundo as entrevistas: 

- Passo 3: alimentação infantil discutida na consulta pré-natal: 

11%→10% (p=0,67) 

- Passo 4: segurou bebê no 1º contato por > 60 min: 

0,8%→3,2% (p=0,03) 

- Passo 4: bebê sugou no 1º contato: 8,6%→4,2% (p=0,12) 

- Passo 5: pega/posição: 70%→69% (p=0,3) 

- Passo 5: ordenha manual: 44%→ 45% (p=0,33) 

- Passo 6: uso de suplementos: 81%→79% (p=0,8) 

- Passo 7: alojamento conjunto: 0,3% → 5,1% (p<0,001) 

- Passo 8: livre demanda (frequência das mamadas):                  

21,1→29,3% (p=0,009) 

- Passo 8: livre demanda (duração das mamadas):                  

17,5%→28,6% (p<0,001) 

- Passo 9: uso de mamadeira: 79%→78% (p=0,8) 

- Passo 9: uso de chupeta: 0,3%→0% (p=1) 

AM= aleitamento materno; AME=aleitamento materno exclusivo, IHAC = Iniciativa Hospital Amigo da Criança. 
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Quadro 3. Efeito das intervenções sobre as práticas hospitalares relativas aos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno. 

 

 

 

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 PASSO 6 PASSO 7 PASSO 8 PASSO 9 PASSO 10 

Prasad & 

Costello, 1995 
Não avaliado Não avaliado Não avaliado 

AM na 1ª h de 

vida (P) 
Não avaliado (P) Não avaliado Não avaliado Não avaliado Não avaliado 

Taddei et al., 

2000 
Não avaliado Não avaliado Não avaliado 

AM na sala de 

parto ( P ) 
 ( P ) Não avaliado ( N ) Não avaliado Não avaliado Não avaliado 

Cattaneo & 

Buzzetti, 2001 
( R ) ( R ) Não consta 

AM na 1ª h de 

vida ( P ) 
( P ) ( P ) ( P ) ( P ) ( P ) ( R ) 

Durand et al., 

2003 
Não avaliado Não avaliado Não avaliado AM na 1ª h de 

vida ( R ) 
( P ) ( R ) ( P ) Não avaliado ( P ) Não avaliado 

Labarere et al., 

2003 
Não avaliado Não avaliado Não avaliado AM na 1ª h de 

vida ( P ) 
Não avaliado ( P ) ( P ) Não avaliado ( P ) Não avaliado 

Martens, 2000 ( P ) ( R ) Não consta Não consta Não consta ( P ) ( R ) Não consta 

Não uso de 

mamadeira (P) 

não uso chupeta 

(R) 

( P ) 

Coutinho et al., 

2005 
Não avaliado Não avaliado Não avaliado 

Contato pele a pele 

( P ) 

AM na sala de 

parto ( N ) 

( P ) 

 

( P ) 

 

Não consta Não consta ( P ) Não consta 

Zakarija-Grković 

et al., 2012 
Não avaliado Não avaliado ( N ) 

Contato pele a pele 

( P ) 

Sucção da mama 

no 1º contato (N) 

( N ) ( N ) ( P ) ( P ) ( N ) Não avaliado 

Total de efeitos 

positivos (n,%) 

1,5/2 

75% 

1/2 

50% 

0/1 

0% 

5,5/7 

78,6% 

4/5 

80% 

5,5/7 

78,6% 

4,5/6 

75% 

2/2 

100% 

4,75/6 

79,2% 

1,5/2 

75% 

(P) = efeito positivo  significativo (p<0,05) ou acima da meta estipulada pela IHAC para cumprimento do passo (1 ponto) ; (R)= efeito positivo abaixo 

da meta ou não significativo (0,5 pontos); (N) = efeito nulo (0 pontos). AM= aleitamento materno
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4.2. Capacitação de profissionais de saúde em aleitamento materno e sua associação com 

conhecimentos, habilidades e práticas 

 

RESUMO 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi lançada visando mobilizar os profissionais de 

saúde para a instituição de normas e rotinas favoráveis à prática do aleitamento materno. O objetivo 

desse estudo foi verificar a associação entre a capacitação em aleitamento materno e os 

conhecimentos, habilidades e práticas de profissionais de saúde que atuam na assistência a 

gestantes, mães e bebês. Um estudo transversal foi conduzido em quinze hospitais com mais de 

1000 partos/ano do Sistema Único de Saúde no município do Rio de Janeiro, sendo sete hospitais 

amigos da criança e oito não credenciados na iniciativa. A população de estudo foi composta por 

uma amostra de profissionais de saúde destes hospitais, com alocação proporcional ao quantitativo 

de profissionais de cada hospital. Foram utilizados questionários estruturados, adaptados do 

questionário de reavaliação da IHAC, sendo acrescidas perguntas sobre características dos 

profissionais de saúde. As entrevistas foram realizadas no segundo semestre de 2009. Razões de 

prevalência ajustadas (RPa) foram obtidas por regressão de Poisson com variância robusta. Foram 

entrevistados 215 profissionais de saúde, sendo 48,4% em Hospitais Amigos da Criança. Do total 

de profissionais entrevistados, 87,0% referiram ter feito alguma capacitação em aleitamento 

materno, a grande maioria pelo curso da IHAC. Menos da metade dos profissionais (48,1%) 

responderam adequadamente às quatro questões que aferiram o conhecimento profissional. 

Dispunham de habilidades adequadas quanto à pega/posicionamento do bebê e ordenha manual das 

mamas 58,9% dos profissionais e 74,9% uma prática adequada destas duas orientações. Na análise 

multivariada, a capacitação adequada (treinamento teórico-prático de 18 horas ou mais) mostrou 

associação estatisticamente significativa (p≤0,05) com os desfechos conhecimento (RPa=1,575), 

habilidades (RPa=1,530) e práticas (RPa=1,312) profissionais. O tempo de trabalho inferior a 10 

anos se mostrou um fator de risco (RP=0,723) para os conhecimentos profissionais e um fator de 

proteção (RP=1,183) para as práticas profissionais. Ser da categoria profissional médica 

(RP=0,808) ou outra (RP=0,658), comparado aos profissionais de enfermagem, mostrou-se um fator 

de risco para as práticas profissionais. Conclui-se que a capacitação profissional contribui para o 

aprimoramento dos conhecimentos, habilidades e práticas profissionais em aleitamento materno, 

fundamentais à assistência a gestantes, mães e bebês. 

Descritores: profissionais de saúde, capacitação, aleitamento materno, conhecimento, habilidades, 

prática profissional, Iniciativa Hospital Amigo da Criança. 
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INTRODUÇÃO 

O aleitamento materno exclusivo por seis meses e o aleitamento materno complementado 

por outros alimentos até os 2 anos ou mais são preconizados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) (WHO,2001) e o Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2009a), pela sua importância na 

redução da morbimortalidade infantil por enfermidades comuns da infância, como a diarreia 

(Boccolini et al., 2012) e a pneumonia (César et al., 1999; Boccolini et al., 2011). 

As condições biológicas e psicológicas da mulher e de saúde do bebê, o retorno ao trabalho 

e a falta de apoio são fatores que podem dificultar a prática de amamentação e levar à sua 

interrupção (Thulier & Mercer, 2009). 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi lançada em 1990 pela OMS e pelo 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) objetivando a sensibilização, capacitação e 

mobilização dos profissionais de saúde e funcionários das maternidades e hospitais para a 

instituição de normas, rotinas e condutas favoráveis à prática do aleitamento materno. Para mudar o 

contexto de desestímulo ao aleitamento materno, foram propostas metas globais e estabelecidos 

“Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” (WHO/UNICEF, 1990): 1- Ter uma política 

escrita de aleitamento materno, que seja rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados de 

saúde; 2- Capacitar toda a equipe de saúde para implementar esta política; 3- Informar todas as 

gestantes sobre os benefícios e o manejo da amamentação; 4- Ajudar as mães a iniciar a 

amamentação na primeira meia hora após o parto; 5- Mostrar às mães como amamentar e como 

manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos; 6- Não oferecer a recém-

nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que tenha indicação clínica; 7- 

Praticar o alojamento conjunto, permitindo que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por dia; 

8- Encorajar a amamentação sob livre demanda; 9- Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a 

crianças amamentadas; 10- Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para 

onde as mães devem ser encaminhadas na alta hospitalar. 

A IHAC tem sido responsável por mudanças expressivas na prevalência da amamentação e 

na duração do aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida (Kramer et al., 2001; 

Braun et al., 2003; Caldeira & Gonçalves, 2007). Os profissionais de saúde são fundamentais na 

promoção e apoio ao aleitamento materno, e necessitam ter conhecimentos sobre manejo da 

amamentação, bem como habilidades para auxiliarem as mães, por isso o curso da IHAC é teórico-

prático (WHO/UNICEF, 2009).  

O objetivo desse estudo foi analisar a associação entre a capacitação em aleitamento 

materno e os conhecimentos, habilidades e práticas de profissionais de saúde que atuam na 

assistência a gestantes, mães e bebês em hospitais. 
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MÉTODOS 

Trata-se de estudo transversal, conduzido no segundo semestre de 2009 nos quinze hospitais 

com mais de 1000 partos/ano no município do Rio de Janeiro, que concentravam cerca de 94% dos 

partos ocorridos no SUS, sendo sete hospitais amigos da criança e oito não credenciados na 

iniciativa (Oliveira et al., 2012). A população de estudo foi composta por profissionais de saúde 

lotados nestes hospitais. Foi utilizado um plano amostral estratificado simples, sendo cada estrato 

uma unidade hospitalar, e cada profissional de saúde uma unidade elementar. Foi utilizada alocação 

proporcional como método de alocação da amostra, considerando margem de erro máxima de 6,8%. 

A amostra ao acaso de profissionais de saúde definida para cada hospital abrangeu profissionais de 

diferentes categorias profissionais que atuavam nos setores de pré-natal, parto, alojamento conjunto 

e unidade neonatal informado por cada hospital (cerca de 4% do quantitativo de profissionais de 

cada hospital). 

Foram utilizados questionários estruturados (ANEXO 2), adaptados do questionário de 

reavaliação da IHAC (Ministério da Saúde, 2009c) para entrevista aos profissionais de saúde quanto 

a conhecimentos e habilidades relativas aos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno 

(WHO/UNICEF, 1990), sendo acrescidas perguntas sobre características dos profissionais de saúde.  

Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro (Parecer nº 77A de 27/4/2009) (ANEXO 3). Os dados foram colhidos 

mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 4), contendo 

informações sobre a pesquisa, a não obrigatoriedade da participação no estudo, a identificação dos 

pesquisadores e instituições envolvidas, e a garantia da confidencialidade das informações prestadas 

e de sua utilização apenas de forma agregada.   

Foram considerados elegíveis os profissionais de saúde que trabalhavam no hospital há pelo 

menos seis meses, nos setores de pré-natal, parto, alojamento conjunto e unidade neonatal. Os 

questionários foram aplicados por três enfermeiras credenciadas pelo Ministério da Saúde como 

avaliadoras da IHAC, sob a supervisão da coordenadora da pesquisa. As entrevistadoras recebiam 

da direção da maternidade um levantamento dos profissionais atuantes na assistência a gestantes, 

puérperas e recém-natos e procediam a um sorteio dos profissionais de saúde a serem entrevistados. 

As perguntas eram realizadas sem serem enunciadas as possibilidades de resposta, e as 

entrevistadoras classificavam as respostas segundo as opções contidas no questionário. 

Os questionários aplicados foram revistos e digitados, sendo criado um banco de dados pelo 

programa Epi-Info 2000. Os dados foram analisados através do programa estatístico SPSS 17.0.  

A capacitação foi considerada adequada quando o profissional havia cursado um 

treinamento teórico-prático com carga horária mínima de 18 horas. Apesar da Organização Mundial 

de Saúde e do Ministério da Saúde terem passado a recomendar cursos de capacitação na IHAC de 
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20 horas a partir de 2008-2009 (UNICEF Brasil, 2009), incorporando ao curso de 18 horas um 

conteúdo relativo às habilidades de aconselhamento em amamentação, esta carga horária não foi 

exigida na avaliação presente, por tratar-se de recomendação recente, ainda não incorporada ao 

treinamento de vários profissionais de saúde capacitados previamente em cursos de 18 horas. 

Inicialmente foi realizada análise descritiva da amostra, para caracterização da população do 

estudo. A capacitação adequada foi considerada a variável de exposição principal. Na análise foram 

consideradas também as variáveis de exposição: 1.credenciamento do local de trabalho na Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança; 2.sexo do profissional; 3.tempo de trabalho, em duas categorias: de 6 

meses a 9 anos, 10 anos ou mais; 4.profissão, em três categorias: médica, enfermagem e outras. 

Os desfechos foram o conhecimento, as habilidades e práticas dos profissionais de saúde. 

Todos os profissionais de saúde foram questionados sobre conhecimentos em aleitamento materno, 

sua prática em relação ao ensinamento ou demonstração às mães dos tópicos “pega e posição” e 

“ordenha manual da mama”, e suas habilidades, através do pedido de demonstração de como seria 

uma pega/posição e ordenha manual da mama adequados. 

Cada desfecho foi aferido mediante uma série de perguntas. Na avaliação do conhecimento 

dos profissionais de saúde, o conhecimento foi considerado adequado quando foram obtidas 

respostas corretas a quatro perguntas (WHO/UNICEF, 2009): 1.”Você considera que a oferta de 

qualquer alimento antes da primeira mamada interfere na amamentação?”, sendo a resposta 

afirmativa considerada correta; 2.”Qual a principal causa de dor no mamilo?”, sendo a resposta “má 

pega” considerada correta; 3.”Qual a causa mais comum para a baixa produção de leite materno?”, 

sendo as respostas “baixa sucção ou baixa ordenha” consideradas corretas; 4.”Qual a causa mais 

comum de ingurgitamento mamário?”, sendo as respostas “baixa sucção ou baixa ordenha” 

consideradas corretas. O não acerto em pelo menos um item foi considerado conhecimento 

inadequado.  

As habilidades dos profissionais de saúde no manejo da amamentação foram avaliadas por 

meio de duas perguntas, sendo considerado adequado quando o profissional obteve respostas 

condizentes em duas questões: 1.“Você poderia mostrar como orientaria uma mãe a amamentar?”; 

2.”Você poderia mostrar como orientaria uma mãe a fazer a expressão manual do leite?”  

Por fim, duas perguntas foram utilizadas para aferir as práticas profissionais no manejo da 

amamentação, sendo considerado adequado a resposta afirmativa às duas questões: 1. “Você 

demonstra ou ensina as mães como fazer com seus bebês em relação ao posicionamento e pega para 

amamentar?”; 2. “Você demonstra ou ensina as mães como fazer a expressão manual do leite?”.  

Os três desfechos, dicotomizados, foram utilizados nas análises bivariadas e multivariadas, 

sendo obtidas razões de prevalência ajustadas por meio de modelo de regressão de Poisson com 
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variância robusta (Barros & Hirakata, 2003). Foram consideradas na análise multivariada apenas as 

variáveis cuja associação com cada desfecho apresentou p-valor menor ou igual a 20% (p-valor ≤ 

0,20). Apesar de no modelo final terem sido apresentadas todas as variáveis explicativas que 

mostraram associação com p-valor ≤ 0,20 na análise bivariada, apenas as associações que 

apresentaram p-valor menor ou igual a 5% (p-valor ≤ 0,05) foram consideradas significativas.  

 

RESULTADOS  

Foram entrevistados, ao todo, 215 profissionais de saúde nos quinze hospitais com mais de 

1000 partos/ano no município do Rio de Janeiro. Trabalhavam em hospitais amigos da criança 104 

profissionais (48,4%). A maioria dos profissionais era do sexo feminino (90,2%), sendo 28,8% 

médicos, 56,7% profissionais da área da enfermagem e 14,5% de outras categorias. Quanto ao 

tempo de trabalho, 56,7% dos profissionais de saúde entrevistados tinham entre 6 meses e 9 anos e 

43,3% um tempo igual ou superior a 10 anos (Tabela 1).  

Do total de profissionais entrevistados, 87,0% referiram ter feito alguma capacitação, dos 

quais a grande maioria pelo treinamento da IHAC (WHO/UNICEF, 2009) e 3,7% mediante outros 

cursos, como o curso de Aconselhamento (WHO, 1997) ou o curso da Iniciativa Unidade Básica 

Amiga da Amamentação (Oliveira et al., 2003). Alguns profissionais (13,0%) não tinham recebido 

qualquer capacitação, 21,4% tinham realizado um treinamento apenas teórico ou com carga horária 

inferior a 18 horas, e 65,6% dos profissionais tinham uma capacitação adequada (Tabela 1). 

Os conhecimentos mais difundidos entre os profissionais de saúde foram relativos à oferta 

de outro alimento interferindo na amamentação (95,3%) e à causa principal do ingurgitamento 

mamário (93,0%), enquanto 75,8% conheciam a principal causa de dor no mamilo e 62,8% a causa 

mais comum para a baixa produção de leite materno. Menos da metade dos profissionais (48,1%) 

responderam adequadamente às quatro questões que aferiram o conhecimento (Tabela 2). 

Quanto às habilidades dos profissionais de saúde, 86,0% souberam demonstrar 

adequadamente o posicionamento do bebê para mamar e a pega da região mamilo areolar e 62,1% 

demonstraram a ordenha manual da mama adequadamente. Dispunham de habilidades adequadas 

tanto na pega/posicionamento do bebê quanto em ordenha manual 58,9% dos profissionais 

(Tabela 3).  

Já em relação à prática profissional, declararam que orientavam as mães quanto ao 

posicionamento e pega 89,8% dos profissionais de saúde e 78,1% que ensinavam às mães a ordenha 

manual da mama. Do total de entrevistados, 74,9% apresentaram uma prática adequada em relação 

a estas duas orientações (Tabela 3). 
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Na Tabela 4 pode ser observado que na análise bivariada tanto a capacitação adequada 

quanto trabalhar em Hospital Amigo da Criança se mostraram associados a todos os desfechos, 

enquanto ser profissional de saúde do sexo masculino associou-se a uma menor prevalência de 

prática adequada de orientação sobre o manejo da amamentação. Trabalhar há menos de dez anos 

no hospital mostrou-se associado a uma menor prevalência de conhecimento e a uma maior prática. 

Pertencer à categoria médica associou-se a menor prevalência de habilidades e práticas profissionais 

adequadas relativas ao manejo da amamentação, e pertencer a outras categorias profissionais que 

não a de enfermagem também se mostrou associado a menor prevalência de práticas (p≤0,20). 

Na análise multivariada, a capacitação adequada mostrou associação estatisticamente 

significativa com os três desfechos, porém as associações com o sexo do profissional de saúde e 

com o credenciamento na IHAC não se mantiveram (p >0,05). Ter tempo de trabalho inferior a 10 

anos se mostrou um fator de risco para os conhecimentos profissionais e um fator de proteção para 

as práticas profissionais. Ser da categoria profissional médica ou outras, em relação à categoria da 

enfermagem, foi um fator de risco para as práticas de orientação no manejo do aleitamento materno 

(Tabela 5). 

 

DISCUSSÃO 

No presente estudo, a capacitação adequada mostrou uma associação direta significativa 

com o conhecimento, as habilidades e as práticas profissionais em aleitamento materno, 

fundamentais na assistência às gestantes, mães e bebês. A capacitação de profissionais de saúde tem 

sido um fator fundamental para a melhoria dos conhecimentos (Hernández-Garduño & de la Rosa-

Ruiz, 2000; Moran, 2000; Owoaje et al., 2002; Bernaix et al., 2010; Zakarija-Grkovic & Burmaz, 

2010), habilidades (Rea et al., 1999; Moran et al., 2000) e práticas profissionais e hospitalares 

(Martens, 2000; Owoaje et al., 2002; Zakarija-Grkovic & Burmaz, 2010), corroborando o 

preconizado pelo Passo 2 da IHAC: capacitar toda a equipe de cuidados de saúde para a 

implementação de normas e rotinas favoráveis à amamentação (WHO/UNICEF, 1990). A Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (Portaria GM/MS nº1996, 20 de agosto de 2007) 

também corrobora a necessidade de transformar as práticas institucionais através da formação e 

desenvolvimento dos profissionais de saúde, compreendendo o espaço de trabalho como um espaço 

de aprendizado e aprimoramento constantes. 

Ser um profissional atuante em Hospital Amigo da Criança não mostrou associação 

significativa com o conhecimento, habilidades e práticas profissionais após o ajuste pelas demais 

variáveis. No Rio de Janeiro, as equipes de todos as maternidades do SUS estão sendo capacitadas 

na IHAC e, apesar de nem os hospitais todos cumprirem o conjunto dos passos estipulados, mesmo 

os não credenciados cumprem entre 3 e 9 passos (Oliveira et al., 2012). Este envolvimento de todos 
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os hospitais do SUS com a IHAC pode ser uma possível fonte de explicação para a ausência de 

associação encontrada entre o credenciamento na IHAC e os desfechos investigados.  

Um maior tempo de trabalho foi um fator de proteção para o conhecimento e um fator de 

risco para as práticas profissionais. Não foram encontrados estudos que investigassem a associação 

entre tempo de trabalho e conhecimentos e práticas profissionais, para fins de comparação com os 

resultados encontrados no presente estudo. Um maior tempo de trabalho pode estar relacionado ao 

aumento do conhecimento profissional não só por uma possível participação em número maior de 

capacitações, como pela troca de experiências durante o cotidiano profissional. É cabível também 

supor que profissionais com mais tempo de trabalho apresentem práticas mais deficientes de 

orientação quer pelo acúmulo de funções que vão assumindo, quer pela rotina de trabalho que pode 

ser desgastante e desestimular práticas que envolvam relações interpessoais.  

A categoria profissional apresentou associação significativa com as práticas profissionais 

na análise multivariada, favorecendo os profissionais de enfermagem. Vários estudos de 

intervenção que investigaram o efeito da capacitação dos profissionais de saúde em aleitamento 

materno a nível hospitalar se concentraram na capacitação de profissionais de saúde da área de 

enfermagem (Hernández-Garduño & de la Rosa-Ruiz,2000; Martens, 2000; Owoaje et al., 2002; 

Bernaix et al.,2010), ou apenas alcançaram capacitar esta categoria profissional, por falta de adesão 

da categoria médica (Coutinho et al., 2005), sugerindo que a categoria de enfermagem é mais 

sensível e disponível à participação em capacitações sobre aleitamento materno (Sydronio et al., 

2006).  

No entanto, deve-se salientar a importância da capacitação e envolvimento de todas as 

categorias profissionais na orientação às gestantes e mães sobre os benefícios e o manejo do 

aleitamento materno para que a equipe tenha um discurso homogêneo, pois orientações discordantes 

são menos efetivas em estender a duração da amamentação, por trazerem insegurança à clientela 

(Oliveira et al., 2001). Taddei et al. (2000) sinalizaram que as mudanças nas práticas hospitalares 

que se mostraram significativas foram mais fortemente relacionadas ao comportamento dos 

profissionais do que às mudanças estruturais. Para que as mudanças nas práticas hospitalares tragam 

benefícios claros à clientela, uma equipe multidisciplinar deve ser considerada e valorizada, 

inclusive com a inclusão de staff administrativo, uma vez que essa categoria profissional está 

diretamente implicada com as políticas da instituição (Khoury et al., 2002).  

Apesar de fundamentais, o passo 2 (capacitação) e 3 (orientação no pré-natal) da IHAC 

foram os de menor adesão em reavaliação nacional do cumprimento dos Dez Passos em 167 

hospitais amigos da criança brasileiros credenciados entre 1992 e 2000 (Araújo & Schmitz, 2007). 

No município do Rio de Janeiro, Oliveira et al. (2012) encontraram que o Passo 2 foi cumprido por 

71,4% dos hospitais reavaliados quanto à IHAC, e por apenas 12,5% dos hospitais não 
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credenciados, revelando a lacuna ainda existente na capacitação adequada de pelo menos 80% do 

staff da maternidade. 

O presente estudo possui algumas limitações que devem ser destacadas. A adequação da 

capacitação foi avaliada através de informações prestadas pelos próprios profissionais durante a 

entrevista, o que pode implicar em viés de informação. O questionário não contemplou variáveis 

explicativas presentes em outras investigações, como a idade e a situação conjugal do profissional 

de saúde (Davies-Adetugbo et al., 1997), por não fazerem parte do escopo da pesquisa.  

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que tem tido um importante papel no aumento da 

prevalência da amamentação e do aleitamento materno exclusivo, está se expandindo no município 

do Rio de Janeiro, motivando os profissionais de saúde a atuarem na promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno de forma ativa. O aumento na prática do aleitamento materno observado em 

diversas pesquisas é fruto da intensificação de ações de promoção da amamentação no país e na 

cidade nas últimas décadas (Castro et al., 2009). 

A partir do presente estudo conclui-se que uma capacitação adequada em aleitamento 

materno desempenha um papel preponderante nos conhecimentos, habilidades e práticas 

profissionais, fundamentais à assistência a gestantes, mães e recém-natos.  

Recomenda-se uma intensificação nas ações de capacitação profissional, não apenas 

voltada aos profissionais de saúde da área hospitalar, mas também aos que atuam na assistência 

primária, para que as gestantes e mães recebam uma orientação e apoio efetivos durante a atenção 

pré-natal, ao parto e ao longo do acompanhamento ao binômio mãe-filho. Recomenda-se também 

em futuras pesquisas a investigação de variáveis ainda não exploradas em análises ajustadas, como 

o número de filhos dos profissionais de saúde, a amamentação pregressa, o grau de instrução, o 

turno de trabalho e o setor de atuação no hospital. Estudos que avaliem os aspectos que podem 

influenciar uma capacitação adequada, sua periodicidade ideal e os fatores que favorecem e 

dificultam a adesão profissional a estas capacitações também são bem vindos, tendo em vista a 

melhoria da qualidade da assistência ao público materno-infantil.  
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Tabela 1. Número e percentual de profissionais de saúde segundo seu perfil nos 15 hospitais do 

Sistema Único de Saúde com mais de 1.000 partos/ano no município do Rio de Janeiro, 2009. 
Características dos profissionais de saúde Total 

 N % 

Capacitação    

Adequada (≥18 horas teórico-práticas) 141 65,6 

Inadequada (<18 horas ou não capacitado) 46 21,4 

Não treinado 28 13,0 

Trabalhar em Hospital Amigo da Criança   

Sim 104 48,4 

Não 111 51,6 

Sexo dos profissionais   

Feminino 194 90,2 

Masculino 21 9,8 

Tempo de trabalho   

6 meses – 9 anos 122 56,7 

≥ 10 anos 93 43,3 

Função dos profissionais   

Obstetra 28 13,0 

Pediatra 34 15,8 

Enfermeiro 53 24,6 

Auxiliar ou técnico de enfermagem 69 32,1 

Nutricionista 15 7,0 

Assistente social 7 3,3 

Fonoaudiólogo 4 1,9 

Psicólogo 3 1,4 

Terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta 2 0,9 
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Tabela 2. Número e percentual de profissionais que responderam corretamente às questões relativas ao conhecimento profissional nos 15 hospitais do 

Sistema Único de Saúde com mais de 1.000 partos/ano no município do Rio de Janeiro, 2009. 

 Conhecimentos 

 
Oferta de outro alimento 

interfere na amamentação 

Principal causa de dor 

no mamilo 

Causa mais comum de baixa 

produção de leite materno 

Causa mais comum do 

ingurgitamento mamário 

Total de 

profissionais com 

acerto nas 4 

questões 

Características 

Sim Má pega Sucção ou ordenha baixa Sucção ou ordenha baixa 

n % n % n % n % n % 

Capacitação           

Adequado 140 99,3 111 78,7 97 68,8 136 96,5 79/141 56,0 

Inadequado / não 

capacitado 
64 86,5 52 70,3 38 51,4 64 86,5 24/73 32,9 

Trabalhar em Hospital Amigo da Criança         

Sim 102 98,1 79 76,0 70 67,3 101 97,1 56/104 53,8 

Não 102 92,7 84 75,7 65 58,6 99 89,2 47/110 42,7 

Sexo           

Feminino 184 95,3 150 77,3 120 61,9 181 93,3 93/193 48,2 

Masculino 20 95,2 13 61,9 15 71,4 19 90,5 10/21 47,6 

Tempo de 

trabalho 
          

6 meses – 9 anos 116 95,9 88 72,1 69 56,6 112 91,8 50/121 41,3 

≥ 10 anos 88 94,6 75 80,6 66 71,0 88 94,6 53/93 57,0 

Categoria 

profissional 
          

Médica 58 95,1 43 69,4 47 75,8 59 95,2 33/61 54,1 

Enfermagem 118 96,7 98 80,3 72 59,0 112 91,8 57/122 46,7 

Outros 28 90,3 22 71,0 16 51,6 29 93,5 13/31 41,9 

Total 204 95,3 163 75,8 135 62,8 200 93,0 103/214 48,1 
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Tabela 3. Número e percentual de profissionais que responderam corretamente às questões relativas às habilidades e práticas profissionais nos 15 

hospitais do Sistema Único de Saúde com mais de 1.000 partos/ano no município do Rio de Janeiro, 2009. 

 

Habilidades Práticas 

Posicionamento 

e Pega 

Ordenha manual 

da mama 

Total de 

profissionais com 

acerto nas 2 

questões 

Posicionamento 

e Pega 

Ordenha manual 

da mama 

Total de 

profissionais com 

acerto nas 2 

questões 

Características 

Demonstração 

adequada 

Demonstração 

adequada 

Demonstra ou 

ensina às mães 

Demonstra ou 

ensina às mães 

n % n % n % n % n % n % 

Capacitação             

Adequado 125 88,7 101 71,6 95/141 67,4 133 94,3 120 85,1 116/141 82,3 

Inadequado / não capacitado 60 81,1 32 43,8 31/73 42,5 60 81,1 48 64,9 45/74 60,8 

Trabalhar em Hospital Amigo da Criança           

Sim 89 85,6 73 70,2 67/104 64,4 96 92,3 87 83,7 84/104 80,8 

Não 96 86,5 60 54,5 59/111 53,6 97 87,4 81 73,0 77/111 69,4 

Sexo             

Feminino 166 85,6 124 63,9 117/194 60,3 176 90,7 155 79,9 149/194 76,8 

Masculino 19 90,5 9 45,0 9/20 45,0 17 81,0 13 61,9 12/21 57,1 

Tempo de trabalho             

6 meses – 9 anos 112 91,8 78 64,5 75/121 62,0 115 94,3 99 81,1 97/122 79,5 

≥ 10 anos 73 78,5 55 59,1 51/93 54,8 78 83,9 69 74,2 64/93 68,8 

Categoria profissional            

Médica 53 85,5 31 50,8 29/61 47,5 55 88,7 43 69,4 40/62 64,5 

Enfermagem 106 86,9 84 68,9 79/122 64,8 114 93,4 107 87,7 104/122 85,2 

Outros 26 83,9 18 58,1 18/31 58,1 24 77,4 18 58,1 17/31 54,8 

Total 185 86,0 133 62,1 126/214 58,9 193 89,8 168 78,1 161/215 74,9 
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Tabela 4. Razões de Prevalência brutas (RPb) dos conhecimentos, habilidades e práticas adequadas 

segundo capacitação profissional e características dos profissionais de saúde. Município do Rio de 

Janeiro, 2009. 

 Conhecimentos Habilidades Práticas 

Características RPb p-valor RPb p-valor RPb p-valor 

Capacitação adequada      

Não 1  1  1  

Sim 1,704 0,004 1,587 0,002 1,353 0,003 

Trabalhar em Hospital Amigo da Criança     

Sim 1  1  1  

Não 0,794 0,106 0,833 0,110 0,859 0,055 

Sexo       

Feminino 1  1  1  

Masculino 0,988 0,961 0,746 0,249 0,744 0,126 

Tempo de trabalho      

≥ 10 anos  1  1  1  

6 meses – 9 anos 0,725 0,023 1,130 0,299 1,155 0,084 

Categoria profissional      

Pessoal de enfermagem 1  1  1  

Médicos 1,158 0,336 0,734 0,040 0,757 0,006 

Outros 0,898 0,642 0,897 0,513 0,643 0,008 

 

Tabela 5 – Razões de Prevalência ajustadas (RPa) dos conhecimentos, habilidades e práticas 

adequadas segundo capacitação profissional e características dos profissionais de saúde. Município 

do Rio de Janeiro, 2009. 

 Conhecimentos Habilidades Práticas 

Características RPa p-valor RPa p-valor RPa p-valor 

Capacitação adequada      

Não 1  1  1  

Sim 1,575 0,016 1,530 0,005 1,312 0,006 

Trabalhar em Hospital Amigo da Criança     

Sim 1  1  1  

Não 0,838 0,223 0,932 0,541 0,968 0,672 

Sexo       

Feminino     1  

Masculino     0,770 0,130 

Tempo de trabalho       

≥ 10 anos  1    1  

6 meses – 9 anos 0,723 0,021   1,183 0,032 

Categoria profissional       

Pessoal de enfermagem   1  1  

Médicos   0,758 0,060 0,808 0,024 

Outros   0,947 0,734 0,658 0,007 
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5. CONCLUSÕES GERAIS       

 

A hipótese levantada neste trabalho foi confirmada por meio dos dois artigos contemplados 

nesta dissertação: pode ser verificado o importante valor que as capacitações em aleitamento 

materno têm na melhoria dos conhecimentos, habilidades e práticas de profissionais de saúde que 

assistem gestantes, puérperas e bebês em maternidades. O momento da capacitação profissional 

oportuniza o repensar das práticas diárias dos profissionais de saúde, estimulando a incorporação de 

conhecimentos e habilidades novas no cotidiano profissional, favorecendo um maior acolhimento e 

estabelecimento de vínculo com as gestantes e puérperas. 

É imperativo que toda a equipe de profissionais de saúde envolvidos com a assistência 

materno infantil possua os conhecimentos necessários para apoiarem a prática do aleitamento 

materno de forma efetiva, e desenvolva uma postura ativa de promoção e apoio ao aleitamento 

materno. Para isso, os serviços de saúde devem investir na qualificação dos seus profissionais, 

promovendo a realização de capacitações em aleitamento materno, especialmente por meio de 

cursos preconizados pela Organização Mundial da Saúde.  

Segundo a revisão sistemática apresentada como primeiro artigo nesta dissertação a 

capacitação profissional, conduzida de variadas formas e em diferentes contextos, foi evidenciada a 

melhoria dos conhecimentos, habilidades e práticas profissionais e hospitalares. Vale salientar que o 

apoio da gestão foi destacado no conteúdo de diversos artigos compreendidos na revisão sistemática 

como um fator fundamental para a viabilidade e manutenção de programas de capacitação dos 

profissionais de saúde. 

Na pesquisa de campo, apresentada no segundo artigo, a capacitação teórico-prática com 

carga horária mínima segundo o recomendado pela Organização Mundial da Saúde apresentou 

associação positiva com os conhecimentos, habilidades e práticas profissionais. Considerando a 

importância da Iniciativa Hospital Amigo da Criança sobre o aumento da prevalência de 

aleitamento materno e aleitamento materno exclusivo, recomenda-se que a rede de Hospitais 

Amigos da Criança seja aprimorada e expandida progressivamente, contribuindo para a capacitação 

permanente das equipes hospitalares na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 

Espera-se que os resultados desta dissertação se constituam em contribuição relevante para 

reafirmar a necessidade de capacitar a equipe de cuidados de saúde que atua na assistência a 

gestantes, mães e bebês, clientela tão vulnerável e sensível a ações de promoção e apoio. Além da 

implantação de programas de educação continuada nas maternidades para a promoção do 

aleitamento materno, a sua efetividade deve ser avaliada periodicamente, a fim de observar falhas e 

conquistas, visando o aperfeiçoamento dos mesmos para a melhoria da assistência ao público 

materno infantil. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Formulário padronizado para extração de dados dos artigos da revisão 

FICHA DE EXTRAÇÃO DE DADOS POR ARTIGO 

Avaliador (   ) Autor 1    (   ) Autor 2 

Artigo  

Local de realização  

Período de realização  

Objetivos do estudo  

Desenho do estudo  

População do estudo  

Estratégia de seleção  

Plano amostral  

Critérios de inclusão  

Critérios de exclusão  

N amostral total  

N amostral avaliado  

Perdas (n) / motivo  

Exposição  

Informações coletadas por meio de:  

Método (s) de avaliação  

Forma de análise  

Desfechos avaliados segundo o 

artigo 

 

Resultados por desfecho  

Limitações do estudo  

Pontos fracos da intervenção  

Incluído da revisão  (   ) Sim   (   ) Não 

Avaliação da qualidade  
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ANEXO 2: Questionário utilizado na pesquisa de campo 
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ANEXO 3: Aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 4 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PARA PROFISSIONAIS 

 
Prezado (a) _____________________________________________________________, 

você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: “Avaliação da 

implementação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança no Município do Rio de Janeiro a 

partir da percepção das mulheres quanto às questões de gênero, poder e cidadania 

envolvidas na assistência ao aleitamento materno”, de responsabilidade da pesquisadora 

Maria Inês Couto de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense.  

 O estudo pretende entender como as mulheres vêem o atendimento dos hospitais 

em relação à amamentação e identificar as facilidades e dificuldades experimentadas 

pelos hospitais para se tornarem ou manterem o título de “Hospital Amigo da Criança”.  

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

serão feitas perguntas sobre as estratégias voltadas para a assistência ao aleitamento 

materno. Suas respostas serão anotadas num formulário pelo entrevistador. 

 Suas respostas serão confidenciais, e o seu nome não será divulgado em qualquer 

hipótese. Os resultados do estudo serão apresentados em conjunto, em eventos ou 

publicações científicas, 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 informado(a) e concordo em participar, 

como voluntário(a), desta pesquisa. 

Assinatura do(a) profissional de saúde 

Rio de Janeiro, _______ / _______ / __________ 

_______________________________________________________________________ 

Em caso de dúvida, entrar em contato com Maria Inês Couto de Oliveira, telefone 2629-9342 

E-mail marinesco@superig.com.br, ou através do Comitê de Ética em Pesquisa SMS-RJ à 

Rua Afonso Cavalcanti 455/601, Cidade Nova.  Tel.: 2503-2024 / 2503-2026 E-mail: 

cepsms@rio.rj.gov.br.   

 


