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"Não sabendo que era impossível, foi lá e fez" 

Jean Cocteau 

 

Resumo 

Introdução: estudos indicam que a prevalência e a duração da amamentação podem ser 

influenciados pela orientação dos profissionais de saúde. As orientações prestadas por 

esses profissionais também podem gerar satisfação entre as mães. A satisfação dos 

usuários é um importante indicador da qualidade dos serviços de saúde. Objetivo: 

analisar a associação entre o recebimento de orientações sobre amamentação e dois 

desfechos: o aleitamento materno exclusivo e a satisfação materna. Métodos: estudo 

transversal com amostra representativa de 695 mães de crianças menores de um ano 

usuárias de nove unidades básicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Para a presente 

investigação, onde um dos desfechos é o aleitamento materno exclusivo, foram 

selecionadas apenas as mães de bebês menores de seis meses (n = 429). As variáveis 

associadas com cada desfecho (p≤0.20) na análise bivariada foram selecionadas para 

análise multivariada. Razões de prevalência ajustadas foram obtidas por regressão de 

Poisson com variância robusta (p≤0,05). Resultados: a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo foi de 50,1%, e de satisfação, 54,1%. Na análise multivariada 

associaram-se negativamente ao aleitamento materno exclusivo: renda materna < 1 

salário mínimo (RP=0,77), experiência prévia em amamentar < 6 meses (RP=0,73), não 

viver com companheiro (RP=0,76), não estar em amamentação exclusiva na alta 

hospitalar (RP=0,78), consumir bebida alcoólica (RP=0,57), receber orientação sobre 

ordenha das mamas com uso de bombas e não com as mãos (RP=0,53), uso de chupeta 

(RP=0,74) e idade crescente do bebê em meses (RP=0,78); e positivamente: receber 

orientação sobre aleitamento materno exclusivo na unidade básica (RP=1,32). 

Associaram-se positivamente à satisfação materna: receber orientação na unidade básica 

sobre pega e posição (RP=1,60), sobre livre demanda (RP=2,00), sobre não uso de 

mamadeira (RP=1,81), e a idade crescente do bebê em meses (RP=1,06). Conclusão: as 

mães ficaram satisfeitas com as orientações adequadas sobre amamentação recebidas na 



atenção primária, mas nem todas as orientações prestadas mostraram influência sobre o 

aleitamento materno exclusivo.  

Descritores: Aleitamento materno, orientação, satisfação do usuário, atenção primária à 

saúde, estudos transversais. 

 

Abstract 

 

Introduction: studies indicate that breastfeeding prevalence and duration may be 

influenced by health professionals orientation. The guidance provided by these 

professionals can also generate satisfaction among mothers. User satisfaction is an 

important health services quality indicator. Objective: to analyze the association 

between receiving guidance on breastfeeding and two outcomes: exclusive 

breastfeeding and maternal satisfaction. Methods: cross-sectional study with a 

representative sample of 695 mothers of children less than one year old, users of nine 

primary health care units in Rio de Janeiro city, Brazil. For the present investigation, 

where one of the outcomes is exclusive breastfeeding, only mothers of children less 

than six months old were selected (n = 429). Variables associated with each outcome 

(p≤0.20) in bivariate analysis were selected for multivariate analysis. Adjusted 

prevalence ratios were obtained by Poisson regression with robust variance (p = 0.05). 

Results: the prevalence of exclusive breastfeeding was 50.1%, and of satisfaction, 

54.1%. Variables inversely associated with exclusive breastfeeding in multivariate 

analysis were: maternal income < 1 minimum wage (PR = 0.77), previous experience in 

breastfeeding < 6 months (PR = 0.73), not living with the partner (PR = 0.76), 

nonexclusive breastfeeding at hospital discharge (PR = 0.78), alcohol consumption (PR 

= 0.57), guidance on breasts expression with a pump (PR = 0.53), pacifier use (PR = 

0.74) and baby’s increasing age in months (PR = 0.78). Receiving orientation on 

exclusive breastfeeding in the primary care unit (PR = 1.32) showed to be directly 

associated with exclusive breastfeeding practice. Showed direct association with 

satisfaction: guidance received in the primary care unit on latching and positioning (PR 

= 1.60), on free demand (PR = 2.00), and on no bottle feeding use (RP = 1.81), as well 

as baby's increasing age in months (OR = 1.06). Conclusion: mothers appreciated 

adequate guidance received in primary care units to breastfeed, however not every 

guidance provided showed influence on exclusive breastfeeding. 



Key words: Breast-feeding, guidance, user satisfaction, primary health care, cross-

sectional studies. 
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• Apresentação pessoal 

Sou nutricionista formada desde 2013 e durante a graduação sempre me interessei 

pela saúde materno infantil, participando de projetos de pesquisa e eventos. Em 2012 fui 

monitora do Congresso Internacional da Rede Unida, auxiliando na organização da 2ª 

Semana do Bebê Carioca, onde me envolvi ainda mais com a área, principalmente no 

que diz respeito à promoção do aleitamento materno.  

Quando resolvi ingressar no mestrado, procurei um orientador que tivesse 

experiência na área com a qual me identificava e tive a oportunidade de participar como 

entrevistadora da pesquisa “Avaliação dos fatores associados à doação de leite materno 

por usuárias de unidades básicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro”, coordenada 

pela professora Maria Inês Couto de Oliveira. O questionário da pesquisa continha 

diversas perguntas e defini meu tema de interesse: investigar as orientações em 

aleitamento materno recebidas pelas mães por parte dos profissionais de saúde, sua 

repercussão sobre o aleitamento materno exclusivo e a satisfação materna com apoio 

recebido para amamentar, haja vista a importância dos serviços de saúde para a 

promoção destas práticas.  

 

 

• Introdução  

•  Benefícios do aleitamento materno e recomendações 

O leite humano reúne as características nutricionais ideais para a criança nos 

primeiros seis meses de vida. Possui disponibilidade de energia e nutrientes adequados à 



imaturidade fisiológica do lactente, além de ser uma substância ativamente protetora e 

imunomoduladora. Proporciona proteção contra infecções e alergias, e estimula o 

desenvolvimento adequado do sistema imunológico do bebê, promovendo, assim, o 

crescimento e o desenvolvimento pleno das crianças nesta fase (Akré,1997). 

Há evidências de que o a amamentação reduz a mortalidade neonatal  (Boccolini 

et al., 2013) e a mortalidade infantil (Sankar et al., 2015). A mortalidade infantil 

poderia diminuir em 16,3% se todas as crianças fossem amamentadas no primeiro dia 

de vida, e em 22,3% se a amamentação fosse iniciada na primeira hora de vida (Edmond 

et al., 2006).  

O aleitamento materno protege contra a diarreia (Boccolini et al., 2012). A 

amamentação também protege contra as infecções respiratórias (Pessanha et al., 2010; 

Bernardi et al., 2011, Boccolini et al.,2011) e as alergias (Schneider et al., 2007). 

O aleitamento materno apresenta benefícios a longo prazo. De acordo com uma 

revisão da literatura (Horta et al., 2015), os indivíduos amamentados apresentaram 

menor chance de desenvolver sobrepeso/obesidade e diabetes tipo 2. 

No tocante à saúde da mulher, o aleitamento materno por tempo superior a 12 

meses esteve associado a um menor risco de câncer de mama e de ovário, enquanto o 

aleitamento materno exclusivo (e predominante) aumentaram a duração da amenorreia 

lactacional. Há evidências ainda de que a amamentação reduz o risco de diabetes tipo 2 

(Chowdhury et al., 2015).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a amamentação exclusiva 

até os seis meses de vida e a amamentação complementada por outros alimentos por 

dois anos ou mais. Nos primeiros seis meses o leite materno supre todas as necessidades 

hídricas e alimentares da criança. A partir dos seis meses, é necessária a introdução da 

alimentação complementar para adequar o fornecimento de energia, proteínas, 

vitaminas e minerais do bebê (WHO,2002). Além disso, é a partir dessa idade que as 

crianças atingem um estágio de desenvolvimento geral e neurológico como a 

mastigação, deglutição, digestão e excreção, possibilitando receber outros alimentos 

(Woolridge, 1986; Stevenson & Allaire, 1991).  

A OMS define que o aleitamento materno exclusivo (AME) 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; aleitamento materno 

complementado 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, 2007) 

 

• Situação do aleitamento materno e políticas públicas 

Nos países em desenvolvimento, menos de 40% das crianças são amamentadas 

exclusivamente durante os primeiros 6 meses de vida (WHO, 2003). A literatura aponta 

diversos fatores associados à interrupção precoce do AME, como a idade materna 

(Bueno et al., 2003; França et al., 2007;  Damião, 2008; Caminha et al., 2010), a 

situação socioeconômica (Carrascoza et al., 2011), a paridade (Audi et al., 2003; França 

et al., 2007; Martins et al.,2011 ), o baixo peso ao nascer (Chaves et al., 2007; 

Vannuchi et al., 2005;Venancio & Monteiro,2005) e o uso de chupeta (Audi et al., 

2003; Mascarenhas et al., 2006; Carvalhaes et al., 2007; Chaves et al., 2007; França et 

al., 2007; Parizoto et al., 2009).  

No Brasil, a mediana de aleitamento materno exclusivo passou de 1,1 meses 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, 

2009). Em relação à cidade do Rio de Janeiro, a prevalência de aleitamento materno 

exclusivo em menores de 6 meses aumentou de 13,8% para 33,3% e a prevalência de 

aleitamento materno em menores de 12 meses evoluiu de 61,3% para 73,4% entre 1996 

e 2006 (Castro et al., 2009). 

Este avanço pode ser atribuído às ações de promoção, proteção e apoio à 

amamentação. Tais ações tiveram início em 1981, quando foi criado o Programa 

Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno no Brasil (PNIAM), um programa 

multisetorial que iniciou suas atividades com uma ampla campanha na imprensa falada 

e escrita, com a finalidade de reverter os baixos índices de aleitamento materno 

observados na década de 1970 (Venâncio & Monteiro, 1998). Nesta época, o incentivo 

ao aleitamento materno pelos pediatras era infrequente, as companhias de fórmulas 

infantis faziam marketing junto a professores e alunos para a introdução precoce de 



outros alimentos na dieta infantil, além da divulgação não ética de substitutos do leite 

materno junto à população. Havia ainda distribuição gratuita de leite em pó pelo 

governo por meio dos Programas de Suplementação Alimentar a crianças desde o início 

da vida (Rea, 2003).  

Em 1988, foi criada a Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para 

Lactentes, a fim de proteger a amamentação no país (Ministério da Saúde,1993) após a 

promulgação do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite 

Materno, aprovado pela Assembleia Mundial de Saúde em 1981 (Organizacão Mundial 

da Saúde,1981). O Código Internacional constitui-se em recomendação da OMS para 

que os governos o adaptassem e implantassem segundo as circunstâncias nacionais. O 

Código Internacional restringe muitas práticas de venda e propaganda usadas na 

comercialização de alimentos infantis, mamadeiras e chupetas, e outros artefatos que 

interferem no aleitamento materno. (Ministério da Saúde, 1991; Ministério da Saúde, 

1993) 

Ainda em 1988, os Bancos de Leite Humano (BLH) foram regulamentados pelo 

Ministério da Saúde com normas sanitárias e de capacitação técnica. O primeiro BLH 

do país foi fundado em 1943 no Instituto Fernandes Figueira (IFF), que posteriormente 

passou a ser referência nacional para a rede de BLH, estabelecendo que os bancos não 

deveriam funcionar apenas como locais para coleta, processamento e estocagem de leite 

humano, mas sim como fomentadores de atividades a favor da amamentação (Almeida, 

1999). 

Com a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, a 

legislação brasileira passou a assegurar o direito da mulher trabalhadora a quatro meses 

de licença maternidade e o direito do pai a cinco dias de licença paternidade, 

favorecendo assim a prática e o apoio ao aleitamento materno (Rea, 2003). 

Em 1989, a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

lançaram a Declaração Conjunta sobre o Papel dos Serviços de Saúde e Maternidades 

onde são propostas dez ações que as maternidades deveriam adotar para a promoção do 

aleitamento materno – os chamados “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento 

Materno” (OMS/UNICEF, 1989). Em 1990 foi assinada a Declaração de Innocenti, um 

documento internacional produzido pelas autoridades de saúde, que traçou metas e 

objetivos a serem alcançados pelos países para promoção da amamentação. O 

documento delineia quatro ações fundamentais para que tais objetivos fossem 



alcançados: ter uma coordenação e um comitê pró-amamentação; assegurar que as 

maternidades cumpram os “Dez Passos”; implementar o Código Internacional de 

Comercialização de Substitutos do Leite Materno e resoluções subsequentes relevantes 

da Assembleia Mundial de Saúde e buscar formas imaginativas de proteger a mulher 

trabalhadora lactante, respeitando seus benefícios (Rea, 2004). Em 1991 foi lançada a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), com o objetivo de transformar as rotinas 

hospitalares de acordo com os “Dez Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno” e 

rejeitar as doações de substitutos do leite materno. No Brasil, a IHAC foi adotada como 

política pública em 1992, e primeiro hospital credenciado na iniciativa foi o Instituto 

Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) (Lamounier et al., 2008). 

Em 1992, foi lançada a Semana Mundial de Amamentação (SMAM), uma ação de 

mobilização social que conta com a participação da mídia e de diversos segmentos da 

sociedade. A SMAM ocorre em 120 países e, oficialmente, é celebrada de 1 a 7 de 

agosto. O tema de cada ano é definido pela Aliança Mundial de Ação pró-Amamentação 

(WABA), que lança materiais traduzidos para 14 idiomas (Siqueira et al., 2006).  

Em 2009 a Rede Brasileira de BLH contava com 270 unidades (Venâncio et al., 

2010) e atualmente conta com 380 unidades, das quais 17 se encontram no Estado do 

Rio de Janeiro (Fiocruz,2016). No entanto, os estoques de leite humano disponíveis para 

os recém-natos de risco internados em unidades neonatais ainda são insuficientes.  

Para suprir essa necessidade, na cidade do Rio de Janeiro, surgiu uma experiência 

pioneira de captação de leite humano por iniciativa do Centro Municipal de Saúde do 

Sereno, Paz e Fé, onde foram criadas atividades de estímulo à doação do leite, que era 

enviado ao Banco de Leite do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro. Em 2010 esta 

experiência foi expandida pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo constituída a Rede 

de Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO), formada por dez 

unidades (Pellegrine et al.,2014). Diferentemente dos postos de coleta de leite humano, 

que permitem às mães efetuarem a ordenha do seu leite na unidade de saúde, auxiliadas 

por profissionais treinados, os PRLHO são responsáveis pela coleta do leite materno da 

doadora ordenhado no domicílio (RDC 171, 2006).  

Uma outra ação que passou a ser desenvolvida em 2010 foi o apoio à mãe 

trabalhadora que amamenta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

publicou a Nota Técnica Conjunta nº 01/2010 com o objetivo de orientar a instalação de 

salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas. Essas salas são 



destinadas à ordenha e estocagem de leite materno durante a jornada de trabalho 

(ANVISA, 2010).  

 

• Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação e Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil. 

A criação de uma iniciativa voltada para a promoção do aleitamento materno na 

atenção básica começou a ser idealizada em 1997 no Grupo Técnico Interinstitucional 

de Incentivo ao Aleitamento Materno (GTIIAM). Este grupo, coordenado pela 

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), é constituído por 

representantes de entidades de classe, de organizações não-governamentais, dos 

Hospitais Amigos da Criança, e do Centro de Referência Nacional em Bancos de Leite 

Humano, entre outros. O GTIIAM percebeu que muitos hospitais amigos da criança 

vinham criando grupos de apoio à amamentação, e estes poderiam estar sendo 

desenvolvidos nas unidades básicas de saúde, de acesso mais fácil às gestantes e mães 

após a alta hospitalar (Oliveira & Camacho, 2002). A partir de 1998 o GTIIAM passou 

a desenvolver treinamentos para equipes da rede básica de saúde, visando uma ação 

integrada entre a rede básica e a rede hospitalar com vistas à promoção, proteção e 

apoio à amamentação (SES, 2005). 

Em 1999 a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) foi 

lançada no estado do Rio de Janeiro. Esta iniciativa teve como base uma revisão 

sistemática que trouxe evidência sobre ações desenvolvidas na atenção primária com 

efetividade na extensão da duração do aleitamento materno exclusivo (Oliveira et al., 

2001) e preconiza a implementação dos "Dez Passos para o Sucesso da Amamentação 

na Atenção Básica à Saúde” (Anexo  8.1)   

O desenvolvimento desta Iniciativa contou com o apoio do Ministério da Saúde 

no período de 2001 a 2002 na criação de material instrucional para a capacitação das 

equipes das unidades básicas de saúde, na criação de instrumentos de avaliação destas 

unidades quanto ao cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação e na 

realização de estudo piloto para teste e aperfeiçoamento destes instrumentos (Oliveira et 

al., 2010). A partir de meados de 2002 os cursos de capacitação de equipes da 

IUBAAM passaram a ser multiplicados no Rio de Janeiro e em outros estados. No 

entanto, com a mudança do governo federal em final de 2002, o apoio do Ministério da 

Saúde à iniciativa foi descontinuado. Em 2005 a IUBAAM foi regulamentada no Estado 



do Rio de Janeiro através da Resolução nº 2673 (SES, 2005). Foram constituídos “Polos 

de Aleitamento Materno” em cada região do Estado, responsáveis pela capacitação de 

pessoal e monitoramento das ações de promoção, proteção e apoio à amamentação, que 

muito contribuíram para a capacitação de equipes na IUBAAM e para a pré-avaliação 

de unidades para credenciamento na IUBAAM (SES, 2004). Atualmente existem mais 

de cem unidades credenciadas na IUBAAM no Estado (SES, 2015).  

Diversos passos preconizados pela IUBAAM referem-se a orientações a serem 

prestadas pela equipe da unidade básica de saúde às gestantes no pré-natal e às mães no 

acompanhamento do binômio mãe-filho. Os Passos 1 e 2 da IUBAAM remetem à 

estrutura (normas e capacitação de pessoal) que a unidade básica deve dispor para poder 

orientar adequadamente as gestantes e mães sobre os benefícios e o manejo da 

amamentação.  

O Passo 3 preconiza a orientação das gestantes sobre a amamentação exclusiva 

até os seis meses e complementada até os dois anos de vida ou mais, preconizadas pela 

OMS/UNICEF e pelo Ministério da Saúde (WHO,2007). O Passo 4 remete à escuta das 

preocupações, vivências e dúvidas das gestantes e mães sobre a prática de amamentar, 

mediante o emprego das habilidades de aconselhamento pelos profissionais de saúde, 

para que as mães possam elevar sua autoconfiança e decidir o que é melhor para si e 

para o seu filho (Bueno & Teruya, 2004). O Passo 5 recomenda a orientação às 

gestantes sobre procedimentos hospitalares, como o início da amamentação ao 

nascimento e a permanência da mãe e bebê em alojamento conjunto (Edmond et 

al,2006; Marín et al,2010). 

O Passo 6 da IUBAAM preconiza que gestantes e mães sejam orientadas sobre o 

manejo da amamentação. A pega inadequada da região mamilo-areolar pelo bebê, 

denominada “má pega”, prejudica a dinâmica de sucção e extração do leite materno, 

dificultando o esvaziamento da mama e levando à diminuição da produção do leite. Para 

que a mamada seja efetiva, o bebê deve ser posicionado de frente para a mama, e sugar 

a maior parte da região mamilo-areolar, prevenindo a dor e desconforto maternos 

causados pelas fissuras mamilares (Weigert et al., 2005). O Passo 7 recomenda a 

orientação às nutrizes sobre métodos contraceptivos adequados à amamentação, para 

que o uso de métodos hormonais combinados não venha prejudicar a produção de leite 

materno (The Lancet 1988). O Passo 8 preconiza que as mães sejam encorajadas a 

amamentar sob livre demanda: o bebê é colocado ao peito assim que apresenta sinais de 



fome, e a duração da mamada é regulada pelo bebê, estimulando com isso a produção 

de leite materno e propiciando o esvaziamento mamário adequado (Giugliani, 2004). 

O Passo 9 da IUBAAM refere-se à orientação sobre o prejuízo causado pelo uso 

de bicos, pois o processo de sucção na mama é diferente do processo de sucção em um 

bico de chupeta ou mamadeira. O uso de mamadeiras e chupetas pode levar à confusão 

de bicos, à dificuldade do bebê em pegar o peito, à diminuição da frequência das 

mamadas e consequentemente à redução na produção de leite materno (Cotrim et al., 

2002). 

O Passo 10 recomenda a implementação de grupos de apoio à amamentação nas 

unidades básicas. Alguns trabalhos têm evidenciado a efetividade dos grupos de apoio à 

amamentação na extensão da duração do aleitamento materno exclusivo. Guise et al. 

(2003) buscaram avaliar quais as intervenções desenvolvidas nos serviços de saúde que 

aumentavam o início e a duração da amamentação. Esta revisão sistemática mostrou que 

os trabalhos educativos praticados em grupo com gestantes no pré-natal seriam a 

intervenção mais efetiva em aumentar o início e a duração da amamentação até os três 

meses. Pereira et al. (2010) observaram que os bebês das mães que receberam 

orientação em grupo sobre amamentação nas unidades básicas tiveram uma prevalência 

de aleitamento materno exclusivo 14% superior aos bebês cujas mães receberam 

orientação apenas na consulta. 

Em âmbito nacional, para incorporar a promoção do aleitamento materno na 

atenção básica, foi lançada em 2008 a Rede Amamenta Brasil, que buscou melhorar os 

fluxos de trabalho na atenção à gestante e à nutriz, e pactuar metas a serem alcançadas 

por cada unidade básica. Em 2012, esta iniciativa foi vinculada à Estratégia Nacional 

pela Promoção da Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), vindo a constituir 

a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB). Esta estratégia visa incentivar os 

profissionais de saúde da atenção básica e da equipe de saúde da família a impulsionar a 

orientação alimentar como atividade de rotina nos serviços de saúde, contemplando a 

formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, com a manutenção da 

amamentação exclusiva por 6 meses e a introdução da alimentação complementar em 

tempo oportuno e de qualidade, respeitando a identidade cultural e alimentar das 

diferentes regiões brasileiras (Brandão et al, 2015). 



• Orientações sobre aleitamento materno por profissionais de saúde 

Estudos indicam que os índices e a duração do aleitamento materno exclusivo 

podem ser influenciados por intervenções de educação, orientação, apoio e incentivo ao 

aleitamento materno por profissionais de saúde. Uma revisão da literatura (Chung et al., 

2008) mostrou que intervenções de promoção da amamentação nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento resultaram em aumento significativo na 

prevalência de aleitamento materno exclusivo e que as intervenções realizadas nos 

períodos pré e pós-natal tiveram um efeito maior sobre o aumento e duração do 

aleitamento materno exclusivo do que as intervenções realizados somente no período 

pré ou pós-natal de forma isolada.  Outro artigo de revisão (Renfrew et al., 2014) 

mostrou a importância do apoio oferecido pelos profissionais de saúde na duração tanto 

do aleitamento materno quanto do aleitamento materno exclusivo. 

• Satisfação com o apoio recebido para amamentar 

Além de influenciar os índices e a duração da amamentação, as orientações 

prestadas por profissionais de saúde também geram satisfação com o apoio recebido 

para amamentar.  

Cada vez mais, a utilização da percepção dos usuários tem sido uma importante 

medida na avaliação da qualidade dos cuidados em saúde (Gouveia et al., 2011). De 

acordo com Esperidião e Trad (2005), a satisfação está relacionada aos aspectos dos 

serviços, tais como acesso, qualidade, estrutura física e organizacional, aspectos 

inerentes à relação médico-paciente, dentre outros. 

Nascimento et al. (2013) observaram no município do Rio de Janeiro, em 2008, 

que mais da metade das gestantes ficaram satisfeitas com o apoio recebido para 

amamentar durante o pré-natal e que as orientações prestadas estavam diretamente 

associadas à satisfação com o apoio recebido pelas gestantes para amamentar. Oliveira 

et al. (2005), ao avaliarem entre 1999 e 2000 o desempenho de unidades primárias de 

saúde do Estado do Rio de Janeiro no cumprimento dos Dez Passos da Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação, encontraram um maior nível de satisfação 

entre gestantes e mães assistidas por unidades básicas com melhor desempenho em 

ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 

Renfrew et al., 2014 em revisão sistemática que abrangeu 52 estudos conduzidos 

em 21 países concluiu que o desfecho: satisfação materna com a orientação e apoio 



prestados em aleitamento materno foi pouco investigado, por apenas seis estudos. Na 

maioria destes estudos (4/6) o apoio informativo e emocional prestado por conselheiros 

profissionais de saúde e leigos esteve mais presente no grupo intervenção do que no 

grupo controle.  

 

• Revisão da literatura 

Foi conduzida revisão da literatura com o objetivo de realizar um levantamento das 

publicações que investigavam ações que envolviam orientações em aleitamento materno 

prestadas a gestantes e/ou mães em serviços de atenção primária à saúde e sua 

repercussão no aleitamento materno exclusivo e/ou na satisfação com o apoio prestado 

para amamentar. Tal levantamento foi realizado nas bases de dados MedLine (US 

National Library of Medicine) e Lilacs. Para o desfecho aleitamento materno exclusivo 

foram utilizadas as seguintes palavras-chave: (breastfeeding OR breast feeding) AND 

(primary care OR health center) AND (orientation or information or guidance or 

promotion or education or intervention or support or advice) AND Brazil. Foram 

encontrados na base de dados Medline 72 artigos. Após leitura dos títulos, 42 artigos 

foram excluídos por não abordarem o tema, restando 30 artigos. Pela leitura dos 

resumos, foram excluídos ainda artigos de revisão, estudos que abordavam apenas 

fatores de risco para a amamentação, e aqueles que não tinham como desfecho o 

aleitamento materno exclusivo. Ao final da busca, foram selecionados 10 artigos, que 

foram lidos na íntegra. A busca na base de dados Lilacs não acrescentou nenhum 

estudo: quatro estudos identificados foram excluídos por não abordarem o tema e um foi 

excluído por já ter sido encontrado no MedLine. 

 

  

 

Figura 1. Fluxograma de busca e seleção de artigos para a revisão sistemática sobre os 

determinantes do aleitamento materno exclusivo. 

       Medline                                                      Lilacs 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O levantamento de estudos cujo desfecho foi a satisfação com o apoio recebido 

também foi realizado na base de dados MedLine (US National Library of Medicine) e 

Lilacs, sendo utilizadas as seguintes palavras-chave: (satisfaction) AND (breastfeeding 

OR breast feeding) AND (orientation or information or guidance or support or advice) 

AND Brazil. Foram encontrados quatro artigos na base de dados Medline, e após leitura 

dos títulos, foram excluídos três artigos por não abordarem o tema. Na base de dados 

Lilacs, foram encontrados oito artigos. Após leitura dos títulos, cinco artigos foram 

excluídos por não abordarem o tema, restando três artigos. Pela leitura dos resumos, foi 

excluído ainda um artigo de revisão e um artigo já encontrado na base de dados 

MedLine, restando um artigo. Ao final da busca, foram incluídos dois artigos lidos na 

íntegra. 

 

Figura 2. Fluxograma de busca e seleção de artigos para a revisão sistemática sobre 

os determinantes da satisfação materna com o apoio recebido para amamentar. 

       Medline                                                      Lilacs 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Um dos artigos contemplava os dois desfechos estudados, portanto, foram incluídos 

onze artigos. Quanto ao desenho epidemiológico, dos onze artigos selecionados nas 

duas buscas, foram encontrados oito estudos transversais, dois estudos de intervenção, e 

um estudo de coorte retrospectivo. Quanto ao desfecho, nove estudos investigaram o 

aleitamento materno exclusivo (diretamente, ou enquanto a não introdução de líquidos), 

um artigo investigou tanto o aleitamento materno exclusivo quanto a satisfação materna 

e um estudo investigou a satisfação com o apoio recebido para amamentar.  

Dos dez estudos cujo desfecho investigado era o aleitamento materno exclusivo, 

nove tiveram como resultado um aumento na sua prevalência e um não apresentou 

resultado estatisticamente significativo. A satisfação com o apoio recebido para 

amamentar, investigada em dois estudos, também aumentou com as orientações 

recebidas.  



Os onze artigos referentes aos dois desfechos estudados serão expostos por 

desfecho e por ordem cronológica de realização.   

 

• Estudos tendo o Aleitamento Materno Exclusivo (ou sua ausência) 

como desfecho 

Estudo com dados retrospectivos coletados em unidade básica de saúde localizada 

na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro entre 2001 e 2004 (Cardoso et al., 2008) 

teve como objetivo comparar as prevalências de aleitamento materno exclusivo e de 

aleitamento materno e os principais motivos de consulta antes e após a implantação da 

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM). Observou-se um 

aumento significativo na prevalência de aleitamento materno exclusivo em menores de 

4 meses e nas crianças entre 4 e 6 meses, bem como um aumento expressivo na 

prevalência de aleitamento materno em crianças maiores de 6 meses, especialmente 

entre os 9 e 12 meses de vida. Houve diminuição nas consultas de lactentes maiores de 

4 meses motivadas por alguma doença após a certificação da unidade. 

Alves et al. (2013) em estudo transversal realizado, com dados da pesquisa sobre 

práticas alimentares no primeiro ano de vida conduzida na campanha de vacinação em 

Barra Mansa, RJ, em 2006, teve como objetivo analisar a associação entre a assistência 

da criança pela Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação e o aleitamento 

materno exclusivo. Foram selecionadas as crianças menores de 6 meses, que geraram 

uma amostra de 707 crianças. A Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação por 

sua atuação de orientação junto a gestantes e mães contribuiu para a prática do 

aleitamento materno exclusivo, aumentando sua prevalência em 19%. 

Foi conduzido em 2006 um estudo de intervenção controlado com 20 equipes do 

Programa de Saúde da Família, selecionadas aleatoriamente em Montes Claros (MG) 

(Caldeira et al., 2008), com o objetivo de avaliar a efetividade da Iniciativa Unidade 

Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM). Houve aumento significativo no 

aleitamento materno exclusivo após atividades educativas voltadas às equipes de Saúde 

da Família do grupo intervenção. Concluiu-se que o treinamento das equipes da forma 

como propõe a IUBAAM mostrou ser uma estratégia efetiva e de baixo custo para 

sensibilizar os profissionais de saúde, uniformizando as informações e assegurando o 

apoio necessário para as mães com dificuldades para amamentar seus filhos. 



Com o objetivo de analisar a associação entre ações de promoção, proteção e apoio 

à amamentação e o aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida, foi 

realizado um estudo transversal em 2007 em unidades básicas do município do Rio de 

Janeiro (Pereira et al., 2010). A prevalência de aleitamento materno exclusivo foi de 

58,1% e esta prática diminuiu a cada mês de vida do bebê. Concluiu-se que os grupos 

de apoio à amamentação e a orientação sobre seu manejo contribuíram para o 

aleitamento materno exclusivo. 

Estudo transversal realizado unidades básicas de saúde na cidade do Rio de Janeiro 

em 2007 (Niquini et al., 2010) teve como objetivo analisar se características maternas e 

ações de acolhimento às mães de crianças menores de seis meses estavam associadas à 

oferta precoce de líquidos. Mulheres sem experiência pregressa em amamentar por pelo 

menos seis meses apresentaram chance de oferta de líquidos maior que aquelas com 

experiência. As que não receberam orientação sobre amamentação na primeira ida às 

unidades básicas de saúde após o parto tiveram chance maior de oferecer líquidos do 

que aquelas que receberam orientação. A oferta de líquidos mostrou-se positivamente 

associada com a adolescência entre mulheres com companheiro e negativamente 

associada com a adolescência entre aquelas sem companheiro. Entre mulheres com 

menos de oito anos de estudo, as que não receberam orientação sobre amamentação 

após o nascimento da criança apresentaram chance de oferta de líquidos maior que 

aquelas que receberam orientação. Conclui-se que o recebimento de orientação precoce 

sobre aleitamento materno pode reduzir o oferecimento de líquidos aos lactentes. 

Outro estudo transversal com amostra representativa de 56 unidades básicas de 

saúde do município do Rio de Janeiro realizado entre 2007 e 2008 (Rito et al., 2013), 

teve como objetivo analisar a associação entre o grau de cumprimento dos Dez Passos 

da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) e a prevalência de 

aleitamento materno exclusivo (AME) em menores de seis meses. A avaliação do grau 

de cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM foi realizada por entrevista a 

profissionais, gestantes e mães, e os escores de desempenho gerados foram classificados 

em tercis. Para obtenção do desfecho, o AME, foi aplicado formulário de coleta de 

dados às mães de crianças menores de seis meses que demandaram estas unidades. 

Concluiu-se que a IUBAAM contribuiu para a prática do AME. 

Vitolo et al. (2005) em estudo de intervenção randomizado onde as crianças foram 

recrutadas em um hospital da cidade de São Leopoldo, RS, somente nos setores de 



atendimento do Sistema Único de Saúdeteve como objetivo avaliar o impacto da 

aplicação das diretrizes nutricionais para crianças menores de dois anos estabelecidas 

pela Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde 

(Ministério da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde; 2002) sobre o aleitamento 

materno (exclusivo e não exclusivo). Os resultados mostraram que a intervenção 

associou-se a maior proporção de aleitamento materno exclusivo aos 4 e 6 meses e  a 

uma maior proporção de aleitamento materno aos 12 meses. Concluiu-se que o 

programa de orientações dietéticas promoveu modificações positivas nas práticas de 

aleitamento materno.  

Estudo transversal realizado com 916 crianças < 6 meses em Ribeirão Preto, SP, 

em 2011 (Passanha et al., 2013) teve como objetivo analisar a associação entre grau de 

implantação da Rede Amamenta Brasil e prevalência de aleitamento materno exclusivo. 

A comparação entre os locais privados (categoria de referência) e os demais mostrou 

relação dose-resposta significativa com elevação progressiva da prevalência de 

aleitamento materno exclusivo em locais públicos não Rede, em locais públicos com 

Oficina da Rede e em locais públicos certificados na Rede. A prevalência de 

aleitamento materno exclusivo em < 6 meses foi maior nos locais certificados na Rede, 

evidenciando a relevância de investir na certificação de Unidades Básicas de Saúde 

nessa ação 

Com o objetivo de estimar a associação entre a implementação da Rede Amamenta 

Brasil e o  aleitamento materno, foi realizado um estudo transversal com 405 crianças 

menores de um ano, que participaram da segunda fase da campanha de multivacinação 

de 2012, em Bento Gonçalves (RS) (Brandão et al., 2015). As crianças assistidas por 

unidades que aderiram ao processo de implementação da rede e as que frequentam 

serviços que não aderiram a essa estratégia as prevalências de aleitamento materno e 

aleitamento materno exclusivo não diferiram significativamente no município estudado. 

É possível que as dificuldades encontradas na implementação da rede nesse município 

tenham influenciado esse resultado. 

• Estudos tendo o Aleitamento Materno Exclusivo e a Satisfação 

como desfecho 

 Estudo transversal realizado em entre 1999 e 2000 e conduzido em 24 unidades 

primárias de saúde do Estado do Rio de Janeiro (Oliveira et al., 2005) avaliou seu 



desempenho no cumprimento dos Dez Passos da Iniciativa Unidade Básico Amiga da 

Amamentação.  A prevalência de aleitamento materno exclusivo foi maior no bloco de 

unidades de desempenho regular do que no bloco de desempenho fraco e foi encontrado 

o dobro de satisfação das mulheres assistidas nas unidades com desempenho regular em 

relação ao cumprimento dos dez passos para o sucesso da amamentação em relação às 

unidades com desempenho fraco. O modelo de avaliação propiciou o reconhecimento 

imediato das oportunidades de melhora nas ações do programa para a reversão dos 

baixos índices de aleitamento materno exclusivo. 

 

• Estudos tendo a Satisfação como desfecho 

Em 2008, no município do Rio de Janeiro, foi conduzido um estudo transversal em 

15 hospitais com mais de 1000 partos/ano do Sistema Único de Saúde (Nascimento et 

al., 2013) que teve como objetivo analisar a associação entre orientações pré-natais em 

aleitamento materno e a satisfação das gestantes com o apoio recebido para amamentar. 

Ficaram satisfeitas com o apoio recebido para amamentar mais da metade das gestantes. 

As variáveis associadas ao desfecho na análise múltipla foram ter recebido orientação 

sobre como amamentar, ter recebido orientação sobre livre demanda, ter recebido 

orientação sobre não uso de mamadeira e outros leites e a qualidade do 

acompanhamento pré-natal segundo a percepção da gestante. Concluiu-se que a 

satisfação da gestante com o apoio recebido para amamentar não variou segundo as 

características sociodemográficas da mulher, porém se associou a orientações pré-natais 

sobre aleitamento materno, ressaltando a importância da qualidade da assistência. 

Quadro 1– Revisão de Literatura sobre a associação entre orientações em amamentação e 

o aleitamento materno exclusivo  

Autor, 

revista e 

ano de 

publicaçã

o 

Ano de 

realizaçã

o e local 

do estudo 

Tipo de 

estudo e 

tamanho da 

amostra 

Método 

de análise 

Exposição: 

orientaçõe

s 

prestadas 

 

Desfech

o 

Resultados, 

medida de 

associação e 

significânci

a 



 

 

Cardoso et 

al 

J Ped 

2008 

 

 

Período 

pré-

certificaçã

o na 

IUBAAM: 

5/2001 a 

5/2002 

Período 

pós-

certificaçã

o: 

5/2003 a 

5/2004 

unidade 

básica do 

Rio de 

Janeiro/RJ 

 

 

Estudo de 

coorte 

retrospectivo 

Pré-

certificação: 

121 bebês < 1 

ano 

Pós-

certificação: 

200 bebês < 1 

ano 

 

Comparaçã

o 

de 

proporções, 

verificação 

de 

significânci

a estatística  

pelo teste 

qui-

quadrado, 

p< 0,05. 

 

Vantagens 

AM 

AM ao 

nascer 

Importância 

AME 

Como 

amamentar 

Livre 

demanda 

Malefícios 

uso de bicos 

Grupo de 

apoio 

Envolver 

familiares 

 

 

AME 

 

 

AM* 

 

< 4 m:  68% x 

88% 

(p<0,001) 

4-5,9m: 41% 

x 82% 

(p< 0,001) 

6-8,9m: 57% 

x 86% 

(p <0,001) 

9 a 12 m: 24 

x 82% 

(p<0,001) 

Vitolo et 

al, 

Cad. 

Saúde 

Pública, 

2005 

 

 

 

 

São 

Leopoldo 

(RS) 

Não consta 

ano de 

realização 

 

Ensaio de 

campo 

randomizado 

354 crianças 

 

Teste qui- 

quadrado, 

cálculo de 

riscos 

relativos 

(RR) e 

respectivos 

intervalos 

de 

confiança 

de 95% 

(IC95%) 

 

 

Dez passos 

da 

alimentação 

saudável 

para 

crianças 

 

 

 

 

 

 

AME 

 

 

 

AM 

AME por 

menos de 1 

mes: 

RR=0,69 

p= 0,004 

AME por>= 

4m: RR=1,58 

p= 0,001 

AME por 6m: 

RR=2,34 

p=0,001 

Aos 6m: 

RR=1,19 

p= 0,037 

Aos 12m: 

RR=1,26 

P= 0,040 

Alves et al, 

Rev Saúde 

Pública 

2013 

2006 

Barra 

Mansa 

Estudo 

transversal 

707 mães de 

crianças 

menores de seis 

meses 

Regressão 

de Poisson 

com 

variância 

robusta 

 

 Unidade 

credenciada 

na 

IUBAAM 

 

AME 

RP ajustada= 

1,193 

IC95%: 

1,020-1,395 

p=0,027 



Caldeira et 

al, 

Rev Saúde 

Pública 

2008 

2006 

Montes 

Claros, 

Minas 

Gerais 

Estudo de 

intervenção 

aleatorizado e 

controlado 

Pré 

intervenção:142

3  

Pós 

intervenção: 

1491 mães 

Análise de 

sobrevida 

com teste 

log rank 

Treinamento 

das Equipes 

de Saúde da 

Família na 

IUBAAM 

 

 

 

 

AME 

Duração 

mediana da 

amamentação 

exclusiva  

104 dias → 

125 dias 

Pereira et 

al 

Cad. Saúde 

Pública 

2010 

2º semestre 

de 2007 

27 

unidades 

básicas Rio 

de 

Janeiro/RJ 

Estudo 

transversal 

1029 mães de 

bebes < 6m 

Regressão 

de Poisson 

com 

variância 

robusta 

Falaram 

sobre 

amamentaçã

o em grupo 

Mostraram 

como 

colocar o 

bebê para 

mamar 

 

AME 

RP ajustada= 

1,14 

IC95%: 1,01-

1,28 p=0,040 

RP 

ajustada=1,20 

IC95%: 1,08-

1,33 p=0,001 

Niquini et 

al, 

Rev Saúde 

Pública. 

2010 

2º semestre 

de 2007 

27 UBS do 

município 

do Rio de 

Janeiro 

Estudo 

transversal 

1057 bebês < 

6m 

Regressão 

logística 

multivariad

a com 

ponderação 

Não receber 

orientação 

sobre AM 

na primeira 

ida à UBS 

após o parto 

Oferta de 

líquidos 

além do 

leite 

materno 

OR=1,58 

IC 95%: 1,18-

2,12 

Rito et al,  

J Ped 

2013 

Outubro 

de 2007 a 

maio de 

2008 

56 UBS do 

município 

do rio de 

Janeiro 

Estudo 

transversal 

4.092 crianças 

no primeiro 

semestre de 

vida 

Regressão 

de Poisson 

com 

variância 

robusta 

Desempenh

o da unidade 

no 

cumpriment

o dos Dez 

Passos da 

IUBAAM:  

tercil 

superior  x 

inferior 

tercil 

intermediári

o x inferior 

 

 

 

AME 

Tercil 

superior:  

RP 

ajustada=1,33

7 

p< 0,001 

Tercil 

intermediário: 

RP 

ajustada:1,17

0 

p< 0,001 



Passanha 

et al, 

Ver Saúde 

Pública 

2013 

2011 

Ribeirão 

Preto, SP 

Estudo 

transversal 

916 crianças < 

6 meses  

Regressão 

de Poisson 

com 

variância 

robusta 

-

Ambulatório 

Privado    

-

Ambulatório 

Público  

-

Ambulatório 

Público com  

oficina Rede 

Amamenta 

-

Ambulatório 

Público 

certificado 

na Rede 

Amamenta   

 

 

AME RP=1  

RP=1,07 

(IC95% 0,36-

1,35) 

RP=1,32 

(IC95% 0,82-

2,13) 

 

RP=1, 47 

(IC95% 1,00-

2,17) 

 

(p=0,047) 

Brandão et 

al 

J Pediatr 

2015 

2012 

20 UBS 

em Bento 

Gonçalves 

(RS) 

Estudo 

transversal 

405 crianças 

menores de 1 

ano 

Regressão 

de Poisson 

com 

variância 

robusta 

Orientações 

sobre AM 

no pré-natal 

em unidades 

certificadas 

e não 

certificadas 

na Rede 

Amamenta 

Brasil 

 

 

AME e 

AM 

Certificadas: 

75% 

Não 

certificadas: 

81% 

p = 0,143 

Não 

certificadas: 

RP=0,87 

(IC95% 0,53-

1,41) 

 

•  

Quadro 2- Revisão de Literatura sobre a associação entre orientações em amamentação, o 

aleitamento materno exclusivo e a satisfação materna 

 

Autor, 

revista e 

ano de 

publicaçã

Ano de 

realizaçã

o e local 

do estudo 

Tipo de 

estudo e 

tamanho 

da 

Método 

de análise 

Exposição

: 

orientaçõe

s 

 

Desfecho 

Resultados, 

medida de 

associação 

e 

significânci



o amostra prestadas a 

Oliveira 

et al, 

Cad 

Saúde 

Pública, 

2005 

1999-2000 

Estado do 

Rio de 

Janeiro 

Estudo 

transversal 

240 

gestantes, 

240 mães 

de bebês, 

24 diretores 

das 

unidades e 

236 

profissionai

s de saúde 

de diversas 

categorias 

Comparaçã

o 

de 

proporções, 

verificação 

de 

significânci

a estatística  

pelo teste 

qui-

quadrado,p

< 0,05. 

Desempenh

o da 

unidade no 

cumpriment

o dos Dez 

Passos da 

IUBAAM*: 

regular x 

fraco 

AME* 

 

Satisfação 

com o 

apoio 

recebido 

para 

amamenta

r 

38,6% 

(regular) x 

23,6% 

(fraco), (p < 

0,001) 

 

61,9% 

(regular) x 

31,4% fraco 

(p<0,001) 

 

Autor, 

revista e 

ano de 

publicaçã

o 

Ano de 

realizaçã

o e local 

do estudo 

Tipo de 

estudo e 

tamanho 

da 

amostra 

Método 

de 

análise 

Exposição: 

orientações 

prestadas 

 

Desfecho 

Resultados, 

medida de 

associação e 

significânci

a 

Nascimento 

et al 

Rev. Bras. 

Saúde 

Matern. 

Infant 

 

2013 

 

2º semestre 

de 2008 

15 

hospitais 

do SUS no 

Município 

do Rio de 

Janeiro 

 

Estudo 

transversa

l 

 

Regressã

o 

de 

Poisson 

com 

variância 

robusta 

Mostrar como 

colocar o bebê 

para mamar 

 

 

Orientação sobre 

livre demanda 

 

 

Orientação sobre 

o 

não uso de 

mamadeiras, 

chupetas e outros 

 

 

Satisfação 

com o 

apoio 

recebido 

para 

amamenta

r 

 

 

RP 

ajustada=1,77

; 

IC95%: 1,38-

2,28 p<0,001 

 

RP ajustada 

=1,52; 

IC95%: 1,22- 

1,88 p<0,001 

 

RP 

ajustada=1,35



leites 

 

Qualidade do 

acompanhament

o pré-natal 

segundo a 

gestante 

; 

IC95%: 1,15- 

1,58 p<0,001 

 

RP 

ajustada=1,22

; IC95%: 

1,08-1,38 

p<0,001 

Quadro 3 - Revisão de Literatura sobre a associação entre orientações em amamentação e 

a satisfação materna 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Justificativa 

Embora haja uma tendência no Brasil de aumento na duração da amamentação 

exclusiva, e apesar da conhecida relevância do aleitamento materno tanto para a mãe 

como para o bebê, ainda estamos distantes de alcançar níveis adequados de 

amamentação exclusiva aos seis meses e de aleitamento materno continuado por dois 

anos ou mais,  preconizados pela OMS.  

Gestantes e puérperas precisam ser acompanhadas por profissionais de saúde 

capacitados para fornecer orientações no manejo do aleitamento materno e apoiar as 

mães na sua prática. Uma orientação adequada durante o pré-natal e o acompanhamento 



do binômio mãe-filho são importantes para que sejam obtidos resultados favoráveis 

quanto à prática da amamentação exclusiva durante os seis primeiros meses de vida.  

Na revisão de literatura realizada, foram encontrados poucos artigos que abordaram 

quais as orientações prestadas às gestantes e mães. Também tem sido pouco investigada 

a associação entre as orientações sobre aleitamento materno prestadas às gestantes e 

mães e o tipo de aleitamento que estas praticavam, bem como a satisfação com o apoio 

recebido para amamentar.  

Por este motivo, verificou-se a necessidade de conhecer quais as orientações 

prestadas pelos profissionais de saúde da atenção básica em relação ao aleitamento 

materno, como elas têm sido prestadas, se estas orientações influenciam a prática da 

amamentação exclusiva. Considerou-se relevante também verificar se as orientações 

prestadas geravam satisfação entre as mães, pois a satisfação com o atendimento 

prestado pode aumentar a adesão às orientações recebidas.  

O presente estudo visa conhecer as orientações prestadas na atenção básica, bem 

como analisar a associação entre o recebimento de orientações sobre amamentação e 

dois desfechos: a prática do aleitamento materno exclusivo e a satisfação materna com o 

apoio recebido para amamentar. 

Com este estudo, espera-se contribuir para a melhoria das orientações sobre 

amamentação fornecidas às gestantes e mães nos serviços de saúde, promovendo um 

atendimento de qualidade, que gere um aumento na prevalência de aleitamento materno 

exclusivo em nosso meio e uma maior satisfação com o apoio recebido para amamentar.  

 

• Objetivo  

 

• Objetivo geral:  

- Analisar a associação entre o recebimento de orientações sobre amamentação e 

dois desfechos: o aleitamento materno exclusivo e a satisfação com o apoio recebido 

para amamentar entre mães de crianças menores de seis meses em unidades básicas de 

saúde. 

 



• Objetivos específicos: 

- Descrever o perfil das mães e crianças menores de seis meses assistidas por unidades 

básicas de saúde. 

- Descrever as orientações sobre aleitamento materno recebidas pelas mães de crianças 

menores de seis meses assistidas por unidades básicas de saúde. 

- Estimar a prevalência de aleitamento materno exclusivo entre mães de crianças 

menores de seis meses assistidas por unidades básicas de saúde. 

- Analisar a associação entre as orientações fornecidas sobre aleitamento materno e o 

aleitamento materno exclusivo entre mães de crianças menores de seis meses assistidas 

por unidades básicas de saúde. 

-Analisar a associação entre as orientações fornecidas sobre aleitamento materno e a 

satisfação com o apoio recebido para amamentar entre mães de crianças menores de seis 

meses usuárias de unidades básicas de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

• Artigo 

 

Os resultados serão apresentados no interior do artigo científico apresentado a seguir.  

Orientações sobre amamentação na atenção básica de saúde e associação com o 

aleitamento materno exclusivo e a satisfação materna 

Resumo 



Objetivo: analisar a associação entre recebimento de orientações sobre amamentação e 

dois desfechos: aleitamento materno exclusivo e satisfação materna com o apoio 

recebido para amamentar. Métodos: estudo transversal conduzido em 2013 mediante 

entrevista a 429 mães de crianças menores de seis meses em unidades básicas de saúde 

da cidade do Rio de Janeiro. Razões de prevalência ajustadas foram obtidas por 

regressão de Poisson (p≤0,05). Resultados: a prevalência de aleitamento materno 

exclusivo foi de 50,1% e de satisfação, 54,1%.   Na análise multivariada associaram-se 

negativamente ao aleitamento materno exclusivo: renda materna < 1 salário mínimo 

(RP=0,77), experiência prévia em amamentar < 6 meses (RP=0,73), não viver com 

companheiro (RP=0,76), não amamentação exclusiva na alta hospitalar (RP=0,78), 

consumir bebida alcoólica (RP=0,57), receber orientação sobre ordenha das mamas com 

uso de bombas e não com as mãos (RP=0,53), uso de chupeta (RP=0,74) e idade 

crescente do bebê (RP=0,78); e positivamente: receber orientação sobre aleitamento 

materno exclusivo na unidade básica (RP=1,32). Associaram-se positivamente à 

satisfação materna receber orientação: sobre pega e posição na unidade básica 

(RP=1,60), sobre livre demanda (RP=2,00), sobre não uso de mamadeira (RP=1,81), e a 

idade crescente do bebê (RP=1,06). Conclusão: as mães ficaram satisfeitas com as 

orientações adequadas sobre amamentação recebidas na atenção primária, mas nem 

todas as orientações prestadas mostraram influência sobre o aleitamento materno 

exclusivo. 

Aleitamento materno, orientação, satisfação do usuário, atenção primária à saúde, 

estudos transversais. 

 

 

 

 

 

  

Abstract 

Objective: to analyze the association between receiving guidance on breastfeeding and 

two outcomes: exclusive breastfeeding and maternal satisfaction with the support 

received to breastfeed. Methods: cross-sectional study conducted in 2013. We 

interviewed 429 mothers of children less than six months old in primary health care 



units in Rio de Janeiro City, Brazil. Adjusted prevalence ratios were obtained by 

Poisson regression (p≤0.05). Results: the prevalence of exclusive breastfeeding was 

50.1% and of satisfaction, 54.1%. Variables inversely associated with exclusive 

breastfeeding in multivariate analysis were: maternal income < 1 minimum wage (PR = 

0.77), previous experience in breastfeeding < 6 months (PR = 0.73), not living with the 

partner (PR = 0.76), nonexclusive breastfeeding at hospital discharge (PR = 0.78), 

alcohol consumption (PR = 0.57), guidance on breasts expression with a pump (PR = 

0.53), pacifier use (PR = 0.74) and baby’s increasing age in months (PR = 0.78). 

Receiving orientation on exclusive breastfeeding in the primary care unit (PR = 1.32) 

showed to be directly associated with exclusive breastfeeding practice. Showed direct 

association with satisfaction: guidance received in the primary care unit on latching and 

positioning (PR = 1.60), on free demand (PR = 2.00), and on no bottle feeding use (RP 

= 1.81), as well as baby's increasing age in months (OR = 1.06). Conclusion: mothers 

appreciated adequate guidance received in primary care units to breastfeed, however not 

every guidance provided showed influence on exclusive breastfeeding. 

 

Breastfeeding guidance, user satisfaction, primary health care, cross-sectional 

studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Introdução   

Estudos evidenciam que o aleitamento materno confere inúmeros benefícios tanto 

para o bebê (Horta et al 2015; Boccolini et al, 2013), como para a mãe (Chowdhury et 

al, 2015). O leite materno reúne as características nutricionais ideais para a criança nos 

primeiros seis meses de vida, pois supre suas necessidades hídricas e alimentares. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até 

os seis meses de vida, definido como a criança receber 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 (WHO, 2007).  

Nos países em desenvolvimento, menos de 40% das crianças são amamentadas 

exclusivamente durante os primeiros 6 meses de vida (WHO, 2003). No Brasil, a 

mediana de aleitamento materno exclusivo aumentou de 1,1 meses em 1996 para 1,4 

meses em 2006 (Ministério da Saúde, 2009b) e, na cidade do Rio de Janeiro, a 

prevalência de amamentação exclusiva em menores de 6 meses aumentou de 13,8% 

para 33,3% no período (Castro et al., 2009). 

Este avanço pode ser atribuído ao Programa Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno no Brasil (PNIAM), lançado em 1981 a fim de reverter os baixos 

índices de aleitamento materno observados na década de 1970 (Rea, 2003).  

Posteriormente, foram desenvolvidas estratégias de promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno nos serviços de saúde, como a Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (Lamounier et al., 2008), lançada internacionalmente; a Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil (Brandão et al, 2015) e a Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação (IUBAAM). A IUBAAM foi lançada em 1999 no estado do Rio de 

Janeiro e preconiza "Dez Passos para o Sucesso da Amamentação”, com base em uma 

revisão sistemática sobre ações desenvolvidas na atenção primária com efetividade na 

extensão da duração do aleitamento materno exclusivo. Diversos passos preconizados 

pela IUBAAM referem-se a orientações prestadas às gestantes no pré-natal e às mães no 

acompanhamento do binômio mãe-filho (Oliveira et al., 2005).   

Revisões sistemáticas mostram que os índices e a duração do aleitamento materno 

exclusivo podem ser influenciados por intervenções de orientação e apoio ao 

aleitamento materno por profissionais de saúde (Chung et al., 2008; Renfrew et al., 

2014). As orientações prestadas por esses profissionais também geram satisfação com o 



apoio recebido para amamentar. A satisfação dos usuários é um importante indicador da 

qualidade dos serviços de saúde, entretanto, a satisfação materna com o apoio recebido 

para amamentar é um tema pouco estudado (Renfrew et al., 2014).  

Em recente pesquisa conduzida no município do Rio de Janeiro, dois terços das 

unidades que obtiveram um desempenho bom ou intermediário de implantação dos Dez 

Passos da IUBAAM apresentaram uma prevalência de aleitamento materno exclusivo 

34% e 17% superiores, respectivamente, do que as unidades com desempenho fraco 

(Rito et al., 2013). Nascimento et al. (2013) observaram em hospitais do Rio de Janeiro 

que mais da metade das gestantes ficaram satisfeitas com o apoio recebido no pré-natal 

para amamentar e que as orientações prestadas se associaram à satisfação com o apoio.  

No Brasil, poucos estudos investigaram as orientações prestadas às gestantes e 

mães, bem como sua associação com o aleitamento materno exclusivo e a satisfação 

com o apoio recebido para amamentar.  

O objetivo deste estudo foi analisar a associação entre o recebimento de 

orientações sobre amamentação em unidades básicas de saúde e dois desfechos: o 

aleitamento materno exclusivo e a satisfação com o apoio recebido para amamentar. A 

hipótese deste estudo é que as orientações prestadas às mães geram um aumento na 

prevalência dos desfechos estudados. 

• Métodos 

Estudo transversal conduzido em unidades básicas de saúde do Município do 

Rio de Janeiro nos meses de novembro e dezembro de 2013, como parte da pesquisa 

“Avaliação dos fatores associados à doação de leite materno por usuárias de unidades 

básicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro” (von Seehausen et al., 2015). A 

população do estudo original foi composta por mães de crianças menores de um ano 

acompanhadas pelas nove unidades básicas com Posto de Recebimento de Leite 

Humano Ordenhado (PRLHO) neste município, das quais seis funcionavam em Clínicas 

da Família e três em Centros Municipais de Saúde, distribuídos em cinco das dez áreas 

de planejamento da cidade (Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro, 2009).  

O projeto de pesquisa foi desenhado para a investigação de vários desfechos 

relativos à doação de leite humano e à amamentação. O tamanho da amostra original foi 

definido com base em uma prevalência de 50% do desfecho, pois garante o maior 

tamanho de amostra possível para nível de erro e confiança controlados (Cochran, 



1977). Considerando um alfa de 5% e um poder de 80%, para detectar uma razão de 

chances de 1,5, foi obtida uma amostra de 697 mães, a partir de uma demanda média 

mensal de 1321 bebês menores de um ano assistidos pelas nove unidades. A amostra de 

mães entrevistadas em cada unidade foi proporcional à média do número de crianças 

menores de um ano consultadas em cada unidade nos meses de setembro e outubro de 

2013. Eram elegíveis as mães com filho menor de um ano que já tivesse sido consultado 

pelo menos uma vez na unidade.  

Os instrumentos foram questionários estruturados previamente testados em estudo 

piloto realizado em duas unidades primárias da cidade do Rio de Janeiro nos meses de 

setembro e outubro de 2013. Foram aplicados por seis entrevistadoras, enfermeiras ou 

nutricionistas, previamente capacitadas em treinamento com carga horária de 20 horas, 

e no estudo piloto. Sob supervisão, as entrevistadoras coletaram dados em todos os 

turnos de atendimento da unidade de saúde até que o tamanho amostral fosse atingido. 

O período de coleta de dados em cada unidade variou de 25 dias a um mês e meio.   

As entrevistas foram conduzidas mediante assinatura de termo de consentimento 

livre e esclarecido, as mães sendo informadas sobre a não obrigatoriedade da 

participação no estudo, sendo garantido o sigilo das informações. O estudo foi 

submetido ao comitê de ética e pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro e aprovado segundo o parecer nº 228A de 18/08/2013.  

No presente estudo foram investigados dois desfechos: o aleitamento materno 

exclusivo e a satisfação com o apoio recebido para amamentar. Para tal, foram 

selecionadas apenas as mães de bebês menores de seis meses. Para esta população, 

considerando um nível de erro de 3,5% e intervalo de confiança de 95%, foi calculado a 

posteriori um tamanho amostral mínimo de 401 mães.  

A alimentação do bebê foi verificada por meio de questões fechadas sobre o 

consumo nas últimas 24 horas (current status) de leite materno, água, chás, outros 

líquidos, outros tipos de leite e outros alimentos. Foi possível, dessa forma, tipificar se a 

criança recebeu ou não leite materno de forma exclusiva nas 24 horas que antecederam 

a pesquisa, segundo as definições da OMS (WHO, 2007). A pergunta: “Você acha que 

esta unidade de saúde está ajudando (ou ajudou) você para amamentar?”, semelhante à 

pergunta validada utilizada pela Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação 

(Oliveira et al., 2005), gerou a variável desfecho: “satisfação materna com o apoio 

recebido para amamentar”.  



Foi construído um modelo teórico hierarquizado (Victora et al., 1997) para a 

prática de aleitamento materno exclusivo, com base em revisão sistemática que 

identificou fatores que influenciam esta prática no cenário nacional (Boccolini et al., 

2015). No nível distal, foram contempladas características maternas e domiciliares; no 

nível intermediário, características da assistência pré-natal, ao parto, do bebê ao nascer e 

da assistência no hospital; e no nível proximal, as características de estilo de vida 

materno, as orientações em aleitamento materno recebidas na unidade básica de saúde e 

as características do bebê (Figura 1).  

A variável de exposição principal foram as orientações em aleitamento materno. As 

orientações avaliadas tiveram como base procedimentos preconizados pela IUBAAM 

(Oliveira et al, 2005): orientar gestantes e mães sobre as vantagens do aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses (relativa ao Passo 3); mostrar às gestantes e mães 

como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus 

filhos (Passo 6); encorajar a amamentação sob livre demanda (Passo 8); orientar 

gestantes e mães sobre os riscos do uso de mamadeiras (relativa ao Passo 9); 

implementar grupos de apoio à amamentação acessíveis a gestantes e mães (relativa ao 

Passo 10).  

Como não foi encontrada uma revisão de literatura sobre os determinantes da 

satisfação com o apoio recebido para amamentar, aplicou-se o mesmo modelo 

hierarquizado construído para a prática de aleitamento materno exclusivo na análise dos 

fatores associados a esse desfecho. 

O banco de dados com as informações obtidas por meio das entrevistas com as 

mães foi elaborado por meio do programa Epi-Info 2000 e a análise dos dados foi 

conduzida pelo programa SPSS17. 

Como a prevalência dos desfechos estudados foi elevada, optou-se por analisar os 

dados por modelo de regressão de Poisson com variância robusta (Barros et al., 2003), 

sendo obtidas as razões de prevalência (RP) brutas e seus respectivos intervalos de 

confiança de 95%. As variáveis de exposição que obtiveram p-valor menor ou igual a 

0,20 foram selecionadas para análise múltipla. O modelo final foi composto pelas 

variáveis de exposição que se mostraram associadas a cada desfecho com nível de 

significância observado menor ou igual a 5% (p ≤ 0,05).  



• Resultados 

Para fins do presente estudo, foram analisadas 429 mães. Das 697 mães menores 

de 1 ano amostradas, quatro se recusaram a ser entrevistadas e foram repostas por mães 

subsequentes, e duas foram duplamente entrevistadas, sendo a segunda entrevista 

descartada. Restaram 695 mães para análise, das quais foram excluídas 266 mães por 

terem filhos com seis meses ou mais.   

A prevalência de aleitamento materno exclusivo entre as crianças menores de 

seis meses foi de 50,1%, e 54,1% das mães estavam satisfeitas com o apoio recebido 

para amamentar.  

   Quanto às características maternas, 22,8% das mães era adolescente, mais da 

metade (62,2%) tinha escolaridade inferior ao ensino médio completo, 28,0% recebia 

menos de um salário mínimo, 38,2% não possuía renda própria, e 13,5% das mães tinha 

amamentado o último filho por menos de seis meses. Quanto às características 

domiciliares, 21,2% não vivia com o companheiro e 62,2% residia em comunidade de 

baixa renda. Uma menor prevalência de aleitamento materno exclusivo (p ≤ 0,20) foi 

observada entre mães adolescentes, não brancas, sem ensino médio completo, com 

renda inferior a um salário mínimo, primíparas e multíparas que amamentaram o último 

filho por menos de seis meses, que não viviam com o companheiro e cujo chefe da 

família não era o companheiro. Em relação à satisfação materna com o apoio recebido 

para amamentar, uma menor prevalência (p ≤0,20) foi observada entre as mães que 

possuíam renda materna inferior a um salário mínimo e que moravam em comunidade 

de baixa renda (Tabela 1). 

Em relação à assistência pré-natal, 10,7% foram acompanhadas por menos de 

seis consultas. A maioria das mulheres foi orientada sobre aleitamento materno 

(78,8%), tendo 59,0% recebido orientações na consulta, 39,2% em grupos educativos e 

4,4% durante visita domiciliar. Quanto às características do parto, quase três quartos das 

mães (72,4 %) não tiveram seus filhos em Hospitais Amigos da Criança e 42,4% 

tiveram parto cesáreo. Em relação às características do bebê e de sua assistência 

hospitalar, 6,1% nasceram com baixo peso, 17,2% ficaram internados em unidade 

neonatal e 21,7% não eram amamentados exclusivamente na alta hospitalar. Uma menor 

prevalência de aleitamento materno exclusivo foi observada entre mães acompanhadas 

por menos de seis consultas pré-natais, com parto em hospitais não credenciados na 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança e que não amamentavam exclusivamente na alta 



hospitalar. Mães que receberam orientações no pré-natal sobre aleitamento materno, que 

receberam orientação em grupo e cujos filhos ficaram internados em unidade neonatal 

se associaram a uma maior satisfação materna com o apoio recebido para amamentar 

(Tabela 2). 

Quanto às varáveis proximais, 40,3% exerciam trabalho remunerado, 12,4% 

fumavam, 11,7% consumiam bebida alcoólica e 15,4% tinham uma auto percepção 

desfavorável da saúde. A maioria das mães (82,9%) foi orientada na unidade básica 

sobre a importância do aleitamento materno exclusivo por 6 meses, mais da metade 

(63,4%) foi orientada sobre como colocar o bebê no peito para mamar, 56,4% sobre 

ordenha manual das mamas, 76,5% sobre livre demanda, e 76,9% quanto ao não uso de 

mamadeira. Mais da metade dos bebês (55,1%) usava chupeta e 41,0% estava no 

segundo bimestre de vida. Uma menor prevalência de aleitamento materno exclusivo foi 

observada entre as mães que fumavam, que consumiam bebida alcoólica, que percebiam 

a própria saúde como ruim ou regular, que foram orientadas sobre ordenha das mamas 

com uso de bomba, cujos bebês usavam chupeta e não estavam no primeiro bimestre de 

vida. Uma maior prevalência de aleitamento materno exclusivo foi observada entre as 

mães que receberam orientações sobre a importância da amamentação exclusiva por 6 

meses, sobre pega e posição do bebê no peito, sobre livre demanda e sobre o não uso de 

mamadeira. A satisfação materna com o apoio recebido para amamentar foi menor entre 

as mães que percebiam a própria saúde como ruim ou regular, e maior entre as mães que 

receberam orientações sobre a importância do aleitamento materno exclusivo por seis 

meses, sobre pega e posição do bebê no peito, sobre ordenha das mamas, sobre livre 

demanda e sobre o não uso de mamadeira, assim como as mães com bebês no terceiro 

bimestre de vida (Tabela 3). 

Na análise múltipla, os fatores associados negativamente ao aleitamento materno 

exclusivo (p ≤ 0,05) foram a renda materna inferior a um salário mínimo, a experiência 

prévia de amamentar o último filho por menos de seis meses, não viver com 

companheiro, não ter tido alta hospitalar em aleitamento materno exclusivo, consumo 

de bebida alcoólica, ter sido orientada sobre ordenha das mamas com uso de bomba, uso 

de chupeta pelo bebê e sua idade crescente em meses. Ter recebido orientação sobre a 

importância da amamentação exclusiva por 6 meses associou-se positivamente ao 

aleitamento materno exclusivo. Os fatores associados positivamente à satisfação 

materna com o apoio recebido para amamentar foram a orientação sobre pega e posição, 



sobre livre demanda, sobre não uso de mamadeira, e a idade crescente do bebê em 

meses (Tabela 4). 

 

• Discussão 

A metade (50,1%) das crianças no primeiro semestre de vida assistidas por 

unidades básicas que dispunham de Posto de Recebimento de Leite Humano Ordenhado 

na cidade do Rio de Janeiro estavam em aleitamento materno exclusivo. Esta proporção 

foi superior à encontrada pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde no Brasil em 

2006 (38,6%) (MS, 2009a) e pela Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas 

Capitais Brasileiras e Distrito Federal no Rio de Janeiro em 2008 (40,7%) (MS, 2009b). 

A prevalência de aleitamento materno exclusivo encontrada foi um pouco superior à 

verificada entre 2007 e 2008 na mesma clientela da rede básica da cidade do Rio de 

Janeiro (47,6%) (Rito et al, 2013), podendo tanto representar um avanço decorrente das 

políticas desenvolvidas ou refletir um maior envolvimento das unidades básicas que 

dispõe de PRLHO na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno exclusivo. 

As mulheres com renda inferior a um salário mínimo apresentaram uma 

prevalência de amamentação exclusiva 23% inferior às mães que não tinham renda 

própria, que provavelmente eram sustentadas pelo companheiro ou pela família. Esse 

resultado se assemelha aos achados de Martins et al. (2011) e de Mascarenhas et al. 

(2006), que ao acompanharem coortes de nascimento observaram que a baixa renda 

familiar foi um fator associado à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo.  

Achado preocupante, na medida em que crianças de famílias de baixa renda são mais 

vulneráveis à morbimortalidade infantil, e a introdução precoce de outros alimentos 

pode potencializar este risco (Horta et al., 2008).  

Ter amamentado o último filho por período inferior a 6 meses se associou a uma 

menor prevalência de aleitamento materno exclusivo, de forma similar ao estudo de 

Pereira et al. (2010), realizado em 27 unidades básicas da cidade do Rio de Janeiro, 

onde a prevalência de amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida foi 27% 

superior entre mulheres que haviam amamentado previamente por mais de seis meses. 

Experiências anteriores de amamentação bem-sucedida podem não garantir, mas 

possivelmente interferem positivamente na decisão e na prática dos moldes 

preconizados de aleitamento materno com filhos posteriores (Faleiros et al., 2006). 



Não viver com o companheiro se associou a uma prevalência de aleitamento 

materno exclusivo 24% inferior. É importante que pessoas que participam da rotina da 

mãe e do bebê estejam envolvidas nas práticas alimentares da criança, principalmente o 

companheiro, pois seu estímulo é o mais significativo para que a mulher possa 

amamentar (Giugliani et al., 1994). De forma convergente ao presente estudo, Pereira et 

al. (2010) observaram que mulheres que viviam com o companheiro apresentaram 

aleitamento materno exclusivo 72% superior.  

As orientações sobre aleitamento materno em grupos educativos e durante 

visitas domiciliares no pré-natal foram pouco frequentes e não se associaram ao 

aleitamento materno exclusivo, possivelmente porque estes espaços não vêm sendo 

aproveitados em seu potencial. Estes resultados diferem dos encontrados no Rio de 

Janeiro (Pereira et al, 2010), e em Pernambuco (Coutinho et al., 2005), onde 

orientações em grupo e visitas domiciliares, respectivamente, se associaram a 

prevalências superiores de aleitamento materno exclusivo e mostraram-se fontes 

importantes de apoio à amamentação. Mães que recebem orientações em grupos se 

sentem mais assistidas pela diversidade de experiências compartilhadas e pela segurança 

proporcionada por este espaço, possibilitando-as a tomar decisões relativas ao 

aleitamento materno (Hoddinott et al., 2003).  

A prevalência de amamentação exclusiva foi 22% menor entre as mães que não 

tiveram alta hospitalar em aleitamento materno exclusivo. Associação ainda de maior 

intensidade foi observada em outro estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro 

(Pereira et al., 2010), onde o aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar dobrou a 

prevalência de amamentação exclusiva no primeiro semestre de vida. O oferecimento de 

complementos no hospital pode prejudicar o estabelecimento da lactação e a produção 

de leite adequada, dificultando o aleitamento materno exclusivo (Carvalhaes & Corrêa, 

2003).  

 A prevalência de aleitamento materno exclusivo entre as mães que ingeriam 

bebida alcoólica foi 43% inferior. Chaves et al. observaram em Minas Gerais que 

mulheres que relataram fazer uso de álcool e tabaco amamentaram seus filhos por 

menos tempo do que aquelas que não faziam uso destas substâncias. O Ministério da 

Saúde contraindica o uso de álcool durante o período de amamentação, pois a ingestão 

de doses iguais ou superiores a 0,3g/kg de peso pode reduzir a produção láctea, 

dificultando o aleitamento materno exclusivo. O consumo de álcool pela nutriz pode 

também modificar o aroma e o sabor do leite materno, levando à redução da sua 



ingestão pelo lactente (Ministério da Saúde, 2010). O consumo elevado de álcool pela 

mãe pode inclusive gerar sonolência, atraso no crescimento e diminuição do ganho de 

peso no bebê (Kachani et al., 2008).  

A única orientação que se associou positivamente a este desfecho foi sobre a 

importância do aleitamento materno exclusivo por seis meses, que correspondeu a uma 

prevalência 32% superior de amamentação exclusiva. Outros estudos não observaram 

esta associação, como o conduzido por Pereira et al. (2010). Este é um achado 

importante, pois o reflexo das orientações em aleitamento materno prestadas na atenção 

básica é tema pouco estudado, e o presente estudo foi o primeiro a encontrar uma 

associação positiva entre a orientação sobre o aleitamento materno exclusivo e a sua 

prática.    

Um aspecto preocupante é que as orientações sobre pega e posição, relevantes 

para o manejo da amamentação, mas que requerem tempo e habilidade dos profissionais 

de saúde, foram menos abordadas do que informações sobre a importância do 

aleitamento materno exclusivo, sobre a amamentação em livre demanda e sobre o não 

uso de mamadeira. No entanto, a associação entre as orientações sobre pega e posição e 

o aleitamento materno exclusivo, observada por Pereira et al., 2010, não se confirmou 

no presente estudo.    

A prevalência de aleitamento materno exclusivo entre as mães que receberam 

orientação sobre ordenha das mamas com uso de bomba foi quase a metade em relação 

às mães não orientadas ou que receberam orientação sobre ordenha manual. O uso de 

bombas de extração de leite pode acarretar problemas como traumas mamilares e 

monilíase, gerando dor, uma importante causa de desmame (Giugliani, 2004). Esta 

variável deve ser melhor investigada, pois foi identificado apenas um estudo que 

explorou a orientação sobre ordenha das mamas, sem distinguir o tipo, não tendo sido 

verificada associação com o aleitamento materno exclusivo (Pereira et al, 2010).  

O uso de chupeta se mostrou inversamente associado ao aleitamento materno 

exclusivo. Crianças que usavam chupeta eram amamentadas exclusivamente 26% 

menos do que as que não usavam. A repercussão do uso da chupeta sobre o aleitamento 

materno exclusivo tem sido mostrada por diversos estudos (Boccolini et al., 2015). O 

uso de chupeta é prejudicial à amamentação pois pode acarretar confusão de bicos, 

reduzir a frequência das mamadas e diminuir a produção do leite materno. O uso de 

chupeta pode ainda estar relacionado à insegurança da mãe em amamentar, assim como 



a dificuldades e problemas vivenciados ao longo do processo da amamentação (Jaafar et 

al., 2012). 

A prevalência de aleitamento materno exclusivo diminuiu em 22% a cada mês de 

vida do bebê. À medida que aumenta a idade da criança a probabilidade da introdução 

de outros líquidos e alimentos também aumenta. Em estudo realizado em Barra Mansa, 

no Estado do Rio de Janeiro, o aleitamento materno exclusivo se reduziu em 1% a cada 

dia de vida da criança (Alves et al., 2013) e na cidade do Rio de Janeiro a amamentação 

exclusiva foi reduzida em 17% a cada mês da criança (Pereira et al., 2010).   

Quando foram analisadas as variáveis associadas à satisfação com o apoio recebido 

para amamentar, foram as variáveis proximais relativas às orientações recebidas para 

amamentar que se mostraram associadas ao desfecho, e não as variáveis 

sociodemográficas, como a escolaridade ou renda materna. Este resultado parece indicar 

que as mulheres são capazes de avaliar a qualidade do serviço prestado, 

independentemente de seu nível socioeconômico. De forma semelhante, em estudo 

realizado em unidades básicas do Estado do Rio de Janeiro (Oliveira et al.,2005), 

mulheres atendidas em unidades com desempenho superior no cumprimento dos dez 

passos da IUBAAM estavam mais satisfeitas com o apoio recebido para amamentar do 

que as atendidas em unidades de desempenho inferior. 

 A orientação sobre a pega e posição para amamentar, sobre livre demanda, e sobre 

o não uso de mamadeira, apesar de não terem se refletido na prática do aleitamento 

materno exclusivo, geraram uma satisfação significativamente superior à das mães não 

orientadas. A má técnica de amamentação, as mamadas infrequentes e em horários 

predeterminados e o uso de bicos são fatores que podem implicar no aparecimento de 

complicações no processo de aleitamento materno (Giugliani, 2004). Possivelmente, por 

conta disso, as orientações para a prevenção ou tratamento dessas complicações foram 

valorizadas pelas mães. Resultados semelhantes foram encontrados por Nascimento et 

al. (2013) na cidade do Rio de Janeiro: gestantes orientadas no pré-natal sobre pega e 

posição, livre demanda e não uso de bicos apresentaram maior prevalência de satisfação 

com o apoio recebido para amamentar do que as mães que não receberam essas 

orientações.  

A prevalência de satisfação com o apoio recebido para amamentar aumentou a cada 

mês de vida do bebê, possivelmente porque à medida que a idade da criança avança, as 

mães têm mais oportunidade de assistência pela unidade de saúde, sentindo-se mais 

apoiadas para amamentar. 



Limitações do presente estudo devem ser apontadas. As mães podem não ter se 

recordado de informações prestadas há mais tempo, como as relativas ao período da 

gravidez, gerando viés de memória. Outra questão a ser ressalvada é a população do 

estudo. Unidades de saúde com Posto de Recebimento de Leite Humano Ordenhado 

provavelmente estão mais engajadas na promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno, portanto as orientações prestadas nestas unidades podem não refletir a prática 

do conjunto das unidades primárias da cidade do Rio de Janeiro. 

O presente estudo mostrou que as variáveis associadas à pratica de aleitamento 

materno exclusivo diferem das associadas à satisfação materna com o apoio recebido 

para amamentar, com exceção da idade da criança. As mães ficaram satisfeitas com a 

maioria das orientações recebidas, porém nem todas orientações sobre aleitamento 

materno mostraram influência sobre a prática do aleitamento materno exclusivo no 

contexto estudado, sinalizando que a frequência e a qualidade destas orientações ainda 

precisa ser aprimorada.    

Recomenda-se que o conjunto das unidades primárias em saúde prestem 

orientações às gestantes e mães sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno 

e que essas orientações sejam contínuas, abrangendo tanto o período pré-natal quanto o 

período pós-natal. Os profissionais de saúde devem ser capacitados em ações como a 

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação e a Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil, para que suas orientações sejam mais efetivas, e as mães não somente 

se sintam satisfeitas, mas tenham sucesso na prática do aleitamento materno exclusivo, 

cuja mediana em nosso país ainda é baixa. Mais estudos devem ser conduzidos sobre o 

tema, para que se conheça melhor as orientações em aleitamento materno e a forma 

como vêm sendo prestadas na atenção primária, e sua repercussão na amamentação e na 

satisfação materna.  
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Figura 3. Modelo teórico hierarquizado da prática de aleitamento materno 

exclusivo entre mães usuárias de unidades básicas de saúde no município do 

Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

 

Tabela 1. Prevalência e razão de prevalência bruta de aleitamento materno 

exclusivo em menores de 6 meses segundo características maternas e domiciliares. 

Município do Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

Características  

 

 N 

 

% 

AME 

(%) 

RPb 

AME 

Satisfação 

(%) 

RPb 

Satisfação 

Idade da mãe       

13-19 anos        98 22,8 39,8 0,748* 53,8 1,025 

20-45 anos 331 77,2 53,2 1 55,1 1 

Cor da pele       

Não branca             328 76,5 47,3 0,795* 52,5 1,040 

Branca 101 23,5 59,4 1 54,6 1 

Escolaridade 

materna 

      

Até 10 anos 

completos 

267 62,2 46,4 0,827* 54,3 1,011 

11 anos 

completos ou 

mais 

162 37,8 56,2 1 53,7 1 



Renda materna       

Sem renda  164 38,2 53,7 1 50,6 1 

1 salário mínimo 

ou mais  
144 33,6 52,8 0,984 58,3 1,070 

< 1 salário 

mínimo 
120 28,0 42,5 0,792* 54,2 1,153* 

Experiência 

prévia em AM 

      

AM por < 6 

meses 

58 13,5 43,1 0,771* 53,4 0,967 

Primíparas 219 51,0 47,9 0,857* 53,4 0,967 

AM por ≥ 6 

meses  

152 35,4 55,9 1 55,3 1 

Vive com 

companheiro 

      

Sim 338 78,8 53,6 1 53,6 1 

Não 91 21,2 37,4 0,698* 56,0 1,047 

Chefe da família       

Companheiro 282 65,9   54,6 1 53,5 1 

Outra pessoa 146 34,1 41,8 0,765* 55,5 1,036 

Nº de moradores       

Até 4 moradores 270 62,9 49,3 1 55,9 1 

De 5 a 11 

moradores 

159 37,1 51,6 1,047 50,9 0,911 

Local de 

moradia 

      

Bairro 162 37,8 51,2 1   61,1 1 

Comunidade 267 62,2 49,4 0,965 49,8 0,815* 

RPb= Razão de Prevalência bruta;  AME= Aleitamento Materno Exclusivo;  AM = 

aleitamento materno       *p < 0,20. 

 

Tabela 2. Prevalência e razão de prevalência bruta de aleitamento materno 

exclusivo em menores de 6 meses segundo características da assistência pré-natal e 

ao parto, características do bebê e da assistência no hospital. Município do Rio de 

Janeiro, 2013. 

Características N % AME RPb Satisfação RPb 



(%) AME (%) Satisfação 

Nº de consultas de PN       

6 ou mais consultas 379 88,3   52,5 1 54,6 1 

0 a 5 consultas 46 10,7 32,6 0,609* 50,0 0,915 

Recebeu orientação no 

PN sobre AM  

      

Sim 338 78,8 50,3 1,017   58,3 1,515* 

Não 91 21,2 49,5 1   38,5 1 

Forma da orientação       

Consulta       

Sim 253 59,0 49,8 0,954 54,2 1,003 

Não 176 41,0 50,6 1 54,0 1 

Grupo de apoio       

Sim 168 39,2 53,6 1,130   68,5 1,527* 

Não 261 60,8 47,9 1 44,8 1 

Visita domiciliar       

Sim 19 4,4 47,4 0,936 63,2 1,117 

Não 410 95,6 50,2 1 53,7 1 

Hospital de nascimento       

Hospital Amigo da 

Criança 
118 27,6   55,1 1 55,1 1 

Não credenciado  309 72,4 48,2 0,875* 53,7 0,975 

Tipo de parto       

Cesariana 182 42,4 52,7 1,095 53,3 0,975 

Normal  247 57,6 48,2 1 54,7 1 

Idade gestacional       

Pré-termo 41 9,6 41,5 0,813 61,0 1,143 

A termo  388 90,4 51,0 1 53,4 1 

Peso ao nascer       

< 2500g  26 6,1 46,2 0,916 54,1 0,995 

2500 g ou mais 403 93,9 50,4 1 53,8 1 

Primeira mamada       

Após a primeira hora 182 42,4 47,3 0,905 52,7 0,958 

Na primeira hora 247 57,6 52,2 1 55,1 1 

Internação Hospitalar        



Sim                                              74 17,2 50,0 0,997   60,8 1,154* 

Não          355 82,8 50,1 1 52,7 1 

AME na alta 

hospitalar 

      

Sim 336 78,3 53,0 1 55,1 1 

Não 93 21,7 39,8 0,751* 50,5 0,918 

 PN= Pré-natal;    RPb= Razão de Prevalência bruta;     AME= Aleitamento Materno 

Exclusivo;  

AM = aleitamento materno    *p≤ 0,20   

  

 

Tabela 3. Prevalência e razão de prevalência bruta de aleitamento materno 

exclusivo em menores de 6 meses segundo o estilo de vida materno, as orientações 

sobre aleitamento materno recebidas na unidade básica e características do bebê. 

Município do Rio de Janeiro, 2013. 

Estilo de 

vida e 

orientações  

         N % AME 

(%) 

RPb 

AME 

Satisfação 

(%) 

RPb 

Satisfação 

Estuda        

Sim 44 10,3 52,3 1,045 56,8 1,054 

Não 384 89,7 50,0 1 53,9 1 

Trabalho 

remunerado 

      

Sim 173 40,3 51,4 1,045 56,1  1,063 

Não 256 59,7 49,2 1 52,7 1 

Fuma       

Sim 53 12,4 34,0 0,648* 45,3 0,819 

Não 376 87,6 52,4 1 55,3 1 

Consome bebida 

alcoólica 

      

Sim 50 11,7 28,0 0,528* 50,0 0,915 

Não 379 88,3 53,0 1 54,6 1 

Percepção da sua 

saúde 

      



Ruim ou regular 66 15,4 36,4 0,691* 43,9 0,786* 

Boa 363 84,6  52,6 1 55,9 1 

Orientação sobre 

AME 

      

Sim 355 82,9   52,7 1,424*   59,2 2,056* 

Não 73 17,1  37,0 1  28,8 1 

Orientação sobre 

pega/posição 

      

Sim 272 63,4   53,3 1,196*   69,1 2,466* 

Não 157 36,6  44,6 1  28,0 1 

 

 

 

Orientação sobre 

ordenha  

      

Não 168 39,2 49,4 1 33,9 1 

Sim, com as mãos  242 56,4 52,5 1,062  65,7 1,936* 

Sim, com a bomba 19 4,4 26,3  

0,533* 

 84,2 2,482* 

Orientação sobre 

livre demanda  

      

Sim 238 76,5  52,1 1,197*   64,3 3,094* 

Não 101 23,5 43,6 1  20,8 1 

Orientação sobre 

o não uso de 

mamadeira 

      

Sim 329 76,9  52,6 1,239*   63,8* 2,872* 

Não 99 23,1 42,4 1 22,2 1 

Uso de chupeta       

Sim 192 55,1 40,1 0,686* 51,0 0,899 

Não 236 44,9  58,5 1 56,8 1 

Sexo do bebê       

Masculino 232 54,1 49,6 0,977 54,7 1,027 

Feminino 197 45,9 50,3 1 53,3 1 

Idade do bebê       

< 2 meses 110 25,7 75,5 1 48,2 1 



2-3 meses e 29 dias 176 41,0 48,9 0,648* 54,5 1,132 

4-5 meses e 29 dias 143 33,3 32,2 0,426* 58,0 1,205* 

RPb= Razão de Prevalência bruta;  AME= Aleitamento Materno Exclusivo;  *p < 0,20 

  

 

Tabela 4. Análise múltipla hierarquizada dos fatores associados ao aleitamento 

materno exclusivo entre mães de crianças menores de 6 meses assistidas em 

unidades básicas. Município do Rio de Janeiro, 2013. 

Características  RP ajustada 

AME 

p-valor 

 

RP ajustada 

Satisfação 

p-valor  

Renda materna     

Sem renda 1  - - 

1 salário mínimo ou mais  1,033 0,732 - - 

<1 salário mínimo 0,771 0,030 - - 

Experiência prévia de 

AM 

    

AM por < 6 meses 0,728 0,037 - - 

Primíparas 0,840 0,064 - - 

AM por ≥ 6 meses 1  - - 

Vive com companheiro     

Sim 1  - - 

Não 0,761 0,042 - - 

AME na alta hospitalar     

Sim  1  - - 

Não  0,775 0,032 - - 

Consome bebida 

alcoólica 

    

Sim 0,567 0,005 - - 

Não 1  - - 

Orientação sobre AME     

Sim 1,320 0,049 - - 

Não 1  - - 

Orientação sobre 

pega/posição 

    



Sim - - 1,604 0,001 

Não - - 1  

Orientação sobre 

ordenha 

    

Não 1  - - 

Sim, com as mãos 1,028 0,760 - - 

Sim, com a bomba 0,527 0,050 - - 

Orientação sobre livre 

demanda 

    

Sim - - 2,001 <0,001 

Não - - 1  

Orientação sobre o não 

uso de mamadeira 

    

Sim  - - 1,808 0,002 

Não - - 1  

Uso de chupeta     

Sim 0,739 0,001 - - 

Não 1  - - 

Idade do bebê em meses 0,781 <0,001 1,056 0,024 

RP= Razão de Prevalência; AME= Aleitamento Materno Exclusivo;  AM= Aleitamento 

Materno   

• Considerações finais 

  

Embora a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação recomende que as 

mulheres assistidas na rede primária sejam orientadas sobre os benefícios e o manejo da 

amamentação e que participem de grupos de apoio a esta prática, o presente estudo 

verificou que as orientações sobre aleitamento materno prestadas em unidades básicas 

do Rio de Janeiro ainda não têm alcançado de forma satisfatória o conjunto de gestantes 

e mães.  

Especialmente as unidades com Posto de Recebimento de Leite Humano 

Ordenhado, que além de promover a amamentação ainda visam estimular as mães a 

doar leite materno, necessitam orientar as mães adequadamente não apenas sobre as 

vantagens da amamentação, mas também sobre questões práticas como a pega e posição 



para amamentar e a ordenha adequada das mamas, para que possam amamentar seus 

filhos com sucesso e ainda se sintam aptas à doação do leite humano excedente.  

Apesar da prevalência de aleitamento materno exclusivo observada no presente 

estudo ser superior à da maioria dos estudos revistos, ainda está muito aquém dos seis 

meses de aleitamento materno exclusivo preconizados pela OMS. 

A maioria das orientações prestadas se mostraram associadas à satisfação materna, 

entretanto, diversas orientações pareceram não exercer influência sobre o aleitamento 

materno exclusivo, sinalizando que a frequência e a qualidade destas orientações ainda 

precisa ser aprimorada. 

Recomenda-se que o conjunto das unidades primárias em saúde prestem 

orientações às gestantes e mães sobre os benefícios e, principalmente, sobre o manejo 

da amamentação e que essas orientações sejam contínuas, abrangendo tanto o período 

pré-natal, quanto o período pós-natal, prevenindo assim o aparecimento de 

intercorrências no processo do aleitamento materno. 

Os profissionais de saúde devem ser capacitados em ações como a Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação, e/ou a Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil, para que suas orientações sejam mais efetivas, e as mães não somente se sintam 

satisfeitas, mas alcancem a prática do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis 

meses de vida da criança. 

Estratégias devem ser traçadas para que atividades desenvolvidas na atenção 

primária, como os grupos de apoio à amamentação e as visitas domiciliares, alcancem 

uma maior cobertura, pois estudos já demonstraram que as orientações prestadas nesses 

espaços são importantes para o aumento da prevalência de aleitamento materno 

exclusivo. 

Recomenda-se que novos estudos sejam conduzidos sobre o tema, para que se tenha 

maior conhecimento sobre as orientações e a forma como vêm sendo prestadas, e sua 

repercussão na amamentação e na satisfação materna. 
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• Anexos 

• “Dez Passos para o Sucesso da Amamentação na Atenção Básica à Saúde” 

 

1. Ter uma norma escrita quanto à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 

que deverá ser rotineiramente transmitida a toda a equipe da unidade de saúde. 

 2. Treinar toda a equipe da unidade de saúde, capacitando-a para implementar esta 

norma. 



3. Orientar as gestantes e mães sobre seus direitos e as vantagens do aleitamento 

materno, promovendo a amamentação exclusiva até os 6 meses e complementada até os 

2 anos de vida ou mais. 

4. Escutar as preocupações, vivências e dúvidas das gestantes e mães sobre a prática de 

amamentar, apoiando-as e fortalecendo sua autoconfiança. 

 5. Orientar as gestantes sobre a importância de iniciar a amamentação na primeira hora 

após o parto e de ficar com o bebê em alojamento conjunto. 

 6. Mostrar às gestantes e mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se 

vierem a ser separadas de seus filhos. 

7. Orientar as nutrizes sobre o método da amenorreia lactacional e outros métodos 

contraceptivos adequados à amamentação. 

 8. Encorajar a amamentação sob livre demanda. 

 9. Orientar gestantes e mães sobre os riscos do uso de fórmulas infantis, mamadeiras e 

chupetas, não permitindo propaganda e doações destes produtos na unidade de saúde. 

  10. Implementar grupos de apoio à amamentação acessíveis a todas as gestantes e 

mães, procurando envolver os familiares. 

 

 

 

 

 

 

 



• 
 Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 



• Questionário

 



 



 

  



 

 

•  

 

 

                                                             

 



 


