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RESUMO 

 

Introdução: Os benefícios proporcionados pelo aleitamento materno são indiscutíveis, 

porém, algumas circunstâncias contribuem para o desmame precoce e uma delas é a 

hospitalização. Um dos fatores relacionados é a falta de Bancos de Leite Humano (BLH) nos 

hospitais. Para o funcionamento do BLH profissionais de diversas categorias desenvolvem 

sua práxis na linha do cuidado à mulher, bebê e família. Objetivos: Identificar e analisar as 

percepções valorativas do profissional de saúde atuante em banco de leite humano sobre sua 

práxis. Método: Estudo com abordagem qualitativa, natureza descritiva e exploratória. O 

projeto obteve parecer de aprovado quanto aos preceitos éticos (FM/ UFF/ HUAP nº 

0200.0.258.000-11). Os participantes do estudo foram vinte e cinco profissionais de saúde 

atuantes nos bancos de leite do estado do Rio de Janeiro elegidos para a pesquisa. A pesquisa 

teve como cenário 5 BLH do Estado do Rio de Janeiro sorteados dentro de suas regiões. A 

técnica de coleta de dados utilizada foi entrevista semiestruturada individual. Para análise dos 

dados utilizou-se a análise de conteúdo na modalidade temática. Resultados: Os profissionais 

de saúde valoram em sua práxis a orientação, o fator nutricional e o estabelecimento de 

vínculos, vínculos esses criados na relação profissional-usuário e fortalecidos na relação mãe-

bebê-família. Conclusão: De maneira geral, os profissionais de saúde atuantes em Bancos de 

Leite Humano do Estado do Rio de Janeiro demonstram consonância em sua práxis, 

satisfação no trabalho que realizam, envolvimento com todas as atividades pertinentes ao 

BLH ainda que cada profissional tenha seu campo de atuação e não execute cada uma delas 

individualmente. Ficou evidenciado que os profissionais de saúde do BLH reconhecem a 

importância da orientação acerca da amamentação em outros cenários que não apenas o banco 

de leite,  que sua práxis está voltada para o suprimento da demanda de prematuros e ou 

lactentes com patologias internados nas UTI Neonatais que recebem o leite humano 

pasteurizado e  que a construção de vínculo, as relações de afeto, a sensibilidade, o prazer no 

que se faz, a possibilidade de contribuir com a harmonização da tríade mãe-bebê-família e 

com o empoderamento da mãe-nutriz são as facetas mais atraentes para o profissional que 

atua no BLH. Descritores: Banco de Leite Humano; Práxis; Valor; Aleitamento Materno. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The benefits proportionates for breastfeeding are indisoutables, but, some 

circumstances contribute for weaning and one of them is the hospitalization. One factor 

related is lack of the  Human Milk Banks (HMB) in the hospitals. For the operation of HMB, 

professionals of different categories develop their praxis in the care line of woman, baby and 

family. Objective: Identify e analyze the value perceptions of health professionals that work 

in the human milk banks about their praxis. Methods: Study with quality, descriptive and 

exploratory approach. The project was approved by the ethics committee (FM/ UFF/ HUAP 

nº 0200.0.258.000-11). The respondents of this study were twenty-five health professionals 

that work in human milk bank of state of Rio de Janeiro chosen by drawing for the research. 

The research happened in 5 HMB of state of Rio de Janeiro in their regions. The technique to 

get the informations was an individual interview semistructered. To analyze the informations 

was used de content analysis in the thematic modal. Results: The health professionals value 

in their praxis, the orientation, the nutritional factor, and the establishment of a connection, 

connections created in the relationship professional-patient and strngtheneds in the 

relationship mother-baby-family. Conclusion: The health professionals that work in Human 

Milk Bank in the state of  Rio de Janeiro demonstrate compliance in their praxis, satisfaction 

in the work that they do, involvement with all activities relevant to the HMB though each 

professional have their work field and don’t do each one of them individually. Was evidenced 

that the health professionals of HMB recognize the that their praxis  is facing to the supply the 

demand of premature and/or  pathologies in infants hospitalized that receive human milk 

pasteurized and that the  construction of connection, the affection relationship, the sensibility, 

the pleasure in what they, the possibility of contribute with the harmonization of the triad 

mother-baby-family and with the giving power of the mother-lactating are the facets more 

attractive for the health professionals that work in Human Milk Bank. Keywords: Human 

Milk Bank; Praxis; Value; Breastfeeding. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os benefícios proporcionados pelo aleitamento materno são indiscutíveis. Sua 

importância foi consagrada no séc. XX, representando a estratégia isolada de maior impacto 

na diminuição da mortalidade infantil (BRASIL, 2011, p.6).  

Este processo favorece: a mãe com a involução uterina diminuindo riscos de 

hemorragia, contribuindo para o retorno do peso normal e reduzindo chances de câncer. O 

bebê porque o leite materno oferece todos os nutrientes necessários para um desenvolvimento 

saudável já que possui anticorpos fortalecendo o sistema imunológico, protegendo contra 

infecções e doenças como: diarreia, resfriados, infecções urinárias e respiratórias e alergias.  

Além de desenvolver a musculatura da boca, melhorando o desempenho das funções de 

mastigação, sucção, deglutição e fonação (fala), sem necessidade de acréscimos de 

complementos nutricionais até os seis primeiros meses, diminui os riscos de icterícia e 

aumenta o vínculo afetivo com a mãe entre outros achados científicos (CORRÊA et al 2010, 

p.5). 

Para a família e sociedade apresenta-se a vantagem de não custar nada, ser limpo e vir 

pronto e na temperatura certa e ainda diminuir os custos com internações por problemas 

gastrointestinais, respiratórios e outras doenças (CORRÊA et al 2010, p.6). 

Segundo Gill (2001
1
) citado por Potter e Perry (2009 p. 157) o sucesso na 

amamentação depende muito das informações e do apoio que uma mulher recebe durante o 

período pós-parto. As enfermeiras têm um papel importante ao ajudar as mães em suas 

tentativas de amamentar.  

O ato de amamentar então deve ser aprendido e refletido e para isso ações 

desenvolvidas na rede hospitalar e rede básica vêm sendo reconhecidas como de fundamental 

importância para o início da amamentação (SALES e SEIXAS, 2008, p.444). 

                                                             
1 Gill – The little things: perceptions of breastfeeding support, J. Obstet Gynecol Neonatal Nurs 30 (4):401, 

2001. 
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Porém, algumas circunstâncias contribuem para o desmame precoce e uma delas é a 

hospitalização. A hospitalização pode levar ao desmame de até 60% dos lactentes que 

estavam sendo amamentados no início da internação. Mesmo crianças que tiveram internadas 

por curtos períodos de tempo, tiveram o aleitamento materno exclusivo suspenso. Vários 

fatores podem estar relacionados. A falta de uma rotina específica, de práticas de incentivo ao 

aleitamento por parte dos profissionais, de sensibilização dos profissionais de saúde 

envolvidos, dificuldade de ordem física, desconfortos das acomodações para as mães, 

dificuldade das mães de permanecerem tempo integral no hospital, domicílio distante do 

hospital e falta de banco de leite nos hospitais (SALES e SEIXAS, 2008, p.445). 

Dos fatores relacionados acima, destaca-se a falta de banco de leite nos hospitais, já 

que esse serviço especializado vinculado a um hospital de atenção materna e/ou infantil é 

responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e execução de 

atividades de coleta da produção lática da nutriz, seleção, classificação, processamento, 

controle de qualidade e distribuição, sendo proibida a comercialização dos produtos por ele 

distribuídos (BRASIL, 2008, p.19).  

Com o objetivo de nortear a formulação, implantação e acompanhamento da política 

estatal, no âmbito de atuação dos Bancos de Leite Humano (BLH) no País foi consolidada em 

1998, por iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz, a Rede 

Brasileira de Bancos de Leite Humano (REDEBLH-BR). A consolidação da REDEBLH-BR 

ocorre combinada com sua expansão, e resulta de um processo histórico caracterizado pela 

busca da qualidade associado à experiência e conhecimentos acumulados pelo Banco de Leite 

do Instituto Fernandes Figueira. Atualmente é a maior rede de bancos de leite do mundo 

contando com 214 BLH e 124 Postos de coleta. (BRASIL, 2013a) 

A REDEBLH tem a missão de promover a saúde da mulher e da criança mediante 

integração e construção de parcerias com órgãos federais, as unidades da federação, 

municípios, iniciativa privada e a sociedade, no âmbito da atuação dos BLHs e estabeleceu os 

seguintes objetivos: - Promover, proteger e apoiar o aleitamento materno; - Coletar e 

distribuir leite humano de qualidade certificada;  - Contribuir para a redução da mortalidade 

infantil e Somar esforços ao pacto nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal. 

(BRASIL, 2013b) 

Para o funcionamento de um setor como o BLH com tamanha importância, não só 

para o hospital em que ele está inserido, mas principalmente para os bebês, mães, famílias e 

comunidade, profissionais de diversas categorias desenvolvem sua práxis na linha do cuidado 

à mulher, bebê e família, efetivando a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, 
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que, “embora de aparente simplicidade e automatismo fisiológico singular, requer um 

complexo conjunto de condições interacionais no contexto social da mulher e seu filho.” 

(VALENTE et al, 2012, p.2860). Dado um fazer de tão grande relevância para pessoas e 

comunidades, resta questionar: o que os profissionais que atuam nos BLH valoram em sua 

práxis? 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Ao cursar a disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher I, uma enfermeira que 

trabalha no Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro foi convidada 

para ministrar uma aula que explicasse um pouco sobre o funcionamento de um banco de leite 

e sobre seu trabalho enquanto enfermeira. A fala dela despertou meu interesse por esse setor, 

por conhecer a rotina, assistir de perto as atividades desenvolvidas e ao chegar ao campo de 

prática percebi o quanto era diferente de qualquer outro setor que eu já havia passado para os 

ensinamentos teórico-práticos até então. Conheci profissionais trabalhando com grande prazer 

e entusiasmo. Vi comprometimento com as usuárias e como essas se sentiam seguras ao 

chegar lá.  

Desde então me aproximei da grande área que estuda a temática saúde da mulher e me 

tornei membro do Grupo de Pesquisa Maternidade, Saúde da Mulher e da Criança do 

Departamento Materno-Infantil e Psiquiátrico da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa atuando como bolsista de iniciação científica em um dos projetos que estuda o processo 

de trabalho dos profissionais de saúde em Banco de Leite Humano na promoção do 

aleitamento materno do Estado do Rio de Janeiro. 

Assim, o desejo de conhecer o que pensam os profissionais de saúde que atuam no 

BLH sobre processo do seu trabalho deu luz à este estudo. 

Este Trabalho de Conclusão de curso é parte da dissertação intitulada O processo de 

trabalho dos profissionais de saúde em Banco de Leite Humano na promoção, proteção e 

apoio do aleitamento materno do Estado do Rio de Janeiro. 

 

1.2  QUESTÕES NORTEADORAS  

 

Qual a percepção do profissional de saúde que atua no banco de leite humano sobre a 

práxis do cuidado em amamentação? 
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Que importância o profissional de saúde atuante no banco de leite humano atribui à 

sua práxis?  

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

 

 O objeto de estudo refere-se às percepções valorativas da práxis do profissional de 

saúde atuante no banco de leite humano à luz das políticas publicas de amamentação. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 Identificar as percepções valorativas do profissional de saúde atuante em banco de leite 

humano sobre sua práxis. 

 Analisar as percepções valorativas do profissional de saúde atuante em banco de leite 

humano sobre sua práxis. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar das numerosas evidências científicas da superioridade do leite materno como 

fonte de nutrição, ainda há muitas mulheres que não amamentam seus filhos de acordo com as 

atuais recomendações. Os profissionais de saúde e, sobretudo os profissionais que atuam no 

banco de leite humano podem contribuir para a melhoria dessa condição promovendo, 

protegendo e apoiando a amamentação.  

Com isso, faz-se necessário pensar sobre como esses profissionais executam suas 

práticas e que valor eles expressam de si mesmos frente ao desenvolvimento das mesmas. 

A percepção advinda da vivência neste setor culminou em uma inquietação a respeito 

da ótica que esses profissionais tem sobre si mesmos e sobre o desempenho de suas 

atividades. 

Grande parte do trabalho desenvolvido no BLH perpassa pelo enfermeiro e é 

necessário que este fato ganhe visibilidade. O produto deste estudo vai contribuir para os 

enfermeiros a partir da reflexão sobre a relevância do processo do seu trabalho assim como 

para os demais profissionais de saúde que se articulam no BLH. Justifica-se também a 

importância para acadêmicos de enfermagem, já que estes constituem a massa profissional das 

próximas gerações, pois poderão através desta compreensão perceber os valores atribuídos 
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pelos enfermeiros e dessa forma construir um pensamento sólido com relação ao seu valor 

enquanto enfermeiro em formação.   

Além disso, a pouca quantidade de pesquisas encontradas sobre essa temática apontam 

para uma lacuna de conhecimento. Com isto, nota-se a necessidade de maior aprofundamento 

de estudos nesta área.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA AMAMENTAÇÃO  

 

Na pré-história a caça garantia a fonte de alimento e sobrevivência para o ser humano. 

As crianças eram amamentadas por suas mães ou por uma mulher que a substituísse e o 

período de aleitamento durava até a criança se tornar capaz de conseguir o próprio alimento. 

Quando as fêmeas dos animais começaram a ser ordenhadas, os bebês sem mães ou alguma 

substituta, que antes estavam fadados à morte, começaram a ser alimentados pelo leite animal. 

Essa alimentação acontecia de forma direta (teta do animal) ou indireta (recipientes com bico 

foram encontrados em túmulos de crianças em toda Europa). Babilônicas e egípcias (2.500 e 

1.500 a.C. respectivamente) aleitavam as crianças ao peito num período de 2 a 3 anos e já 

havia amas de leite, que no Egito eram consideradas privilegiadas. (NOGUEIRA, 2011, p.18) 

Hipócrates observou maior mortalidade entre bebês que não eram amamentados e por 

isso foi um dos primeiros a reconhecer e a escrever sobre os benefícios da amamentação. Em 

detrimento ao estímulo, as romanas da alta sociedade atrelavam o aleitamento materno ao 

deterioramento da beleza e não queriam amamentar seus filhos, sendo esses amamentados por 

amas de leite. As amas de leite só começaram a perder força ao passo que se expandia o 

pensamento de que a mãe deveria amamentar seus bebês quando houve o descobrimento da 

América (onde a desnutrição infantil não era tão presente quanto na Europa e onde o 

aleitamento materno era frequente) e quando pensou-se em doenças transmitidas através do 

leite humano. Relatos apontam que no Brasil as índias amamentavam seus bebês até 1 ano e 

meio e não permitiam que outra mulher o fizesse. (NOGUEIRA, 2011, p.20) 

Houve ainda, um sistema de amas de leite mercenárias e casas de amas de leite que 

perdurou até fins do século XIX e inicia-se um desenvolvimento na fabricação de leites 

artificiais. (NOGUEIRA, 2011, p.21) 

Muitos fatores corroboraram para afastar a mulher da prática da amamentação durante 

o séc. XX: a desvalorização da prática de amamentar pelos próprios profissionais de saúde, 

práticas hospitalares inadequadas principalmente no puerpério, pressões comerciais das 

indústrias de leite e produtos alimentícios, mudanças no estilo de vida da mulher e falta de 

orientações e informações corretas sobre esta questão. E dessa forma a mortalidade infantil foi 

aumentando. (MONTEIRO, 2011, p.315-321). 

Apesar de o primeiro trabalho científico ter sido publicado no Brasil em 1838 sob o 

título:  “A Utilidade do Aleitamento Maternal e os Inconvenientes que Resultam do Desprezo 
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deste Dever” de autoria do Drº Agostinho José Ferreira Bretas que dissertou sobre a 

superioridade do aleitamento materno e os riscos a que são submetidos as crianças privadas 

do seio materno, somente no final da década de 60  inicia-se a discussão do papel protetor do 

leite materno. Nesta época não se conhecia muito sobre manejo clínico da amamentação. 

(BRASIL, 2002) 

 No final da década de 70 surgem movimentos institucionais isolados, as amigas do 

peito, criação da Sociedade Brasileira de Pediatria e o Comitê do Aleitamento Materno que 

em reuniões nos estados do nordeste teve grande repercussão. Em 1979. A Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS) e a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) 

promovem a primeira reunião em Brasília para discutir com profissionais dos países da 

América Latina sobre amamentação. Nesta época o Instituto Nacional de Nutrição (INAN) 

cria o Grupo Técnico Nacional de Aleitamento Materno (GTENIAM).  Em 1982 é criado o 

Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM). (REGO, 2006, p. 27-39) 

Na década de 1980, foram criadas coordenações nacional e estaduais de aleitamento 

materno e elaboradas diversas campanhas na mídia para mobilização social. (BRASIL, 2009, 

p.7) 

Neste mesmo ano ficou estabelecido na Cúpula Mundial da Infância a interrupção de 

distribuição de “substituto” de leite materno nos serviços de saúde. Em 1983, ocorre a 

normatização do sistema de alojamento conjunto e no final desta década algumas importantes 

políticas pró-amamentação foram implementadas, tais como: aprovação da Norma Brasileira 

de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL),  direito a quatro meses (120 dias) 

de licença maternidade e licença paternidade de cinco dias.
 
(BRASIL, 2009, p.8). 

 Considerando o declínio da prática da amamentação nesta época, em vários países do 

mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o UNICEF propuseram  a  Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança (IHAC) e implementada em 1990, visando incentivar as 

instituições e os profissionais da saúde a promover, proteger e apoiar o aleitamento materno 

como melhor método para uma adequada nutrição infantil, além de permitir à família uma 

escolha bem informada e consciente sobre a alimentação da criança. (BRASIL, 2011, p.2) 

Na história da luta pela amamentação, a OMS e a UNICEF se uniram em 1990 e 

aprovaram a Declaração de Innocenti. Esta com quatro objetivos operacionais: 

 Nomear uma coordenação nacional para amamentação com nível de autoridade 

apropriado; 

 Assegurar que todas as maternidade cumpram os “Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno”; 
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 Cumprir os princípios e objetivos do Código Internacional de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno e resoluções subsequentes da Assembleia Mundial de 

Saúde; 

 Promulgar leis protegendo os direitos de amamentar para a mulher trabalhadora 

(WABA, 2012, p.2)  

Com o objetivo de facilitar as ações de promoção, proteção e apoio à amamentação, 

promovendo as metas da “Declaração de Innocenti” a Aliança Mundial de Ação pró-

Amamentação – WABA instituiu em 1992 a Semana Mundial de Aleitamento Materno. 

(WABA, 2012, p.2) 

A aprovação das Normas Básicas para o Sistema de Alojamento Conjunto no Brasil, 

pelo Ministério da Saúde em agosto de 1993, foi um marco importante, pois obrigou a 

implantação deste sistema em todos os hospitais de atenção à gestante da rede pública e 

privada; favorecendo então: ao incentivo a lactação e aleitamento materno; vínculo do bebe, 

mãe e família e o desenvolvimento de programas educacionais. (BRASIL, 1993, p.3)  

Em 1999 a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro implementou a Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM), com a estratégia para estimular e dar 

subsídios  para a Rede Básica de Saúde implantar procedimentos de promoção, proteção e 

apoio ao AM.  

 

2.2 SÉCULO XXI E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ALEITAMENTO 

MATERNO NO MUNDO E NO BRASIL  

 

Dentre as ações para se atingir os Objetivos do Milênio nos anos 2000 (dentre eles: 

reduzir a mortalidade infantil) fortaleceu-se a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano 

com o intuito de atender ao quarto objetivo e vários cursos foram ofertados: aconselhamento 

em amamentação, IUBAAM, IHAC, Capacitação e manejo clínico para amamentação entre 

outros, além de revisado a NBCAL. (BRASIL, 2009, p.8) 

Neste mesmo ano o governo brasileiro lançou o Programa de Humanização no Pré-

natal e Nascimento (PHPN), e segundo Freire (2011, p.6) instituiu o Sistema de 

Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(SISPRENATAL), programa de informação em saúde que visa monitorar o cumprimento de 

parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Esse programa tinha como meta melhorar 

os indicadores estabelecendo captação precoce, número mínimo de consultas, dentre outros 

quesitos.  
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Em dezembro de 2008, o governo brasileiro lançou o Compromisso para Acelerar a 

Redução das Desigualdades no Nordeste e na Amazônia Legal, cria-se o “Pacto pela redução 

da Mortalidade Infantil Nordeste e Amazônia Legal” com o objetivo de reduzir as iniquidades 

regionais no país, reduzindo em 5 % as taxas de Mortalidade Infantil nos anos de 2009 e 

2010. Foram definidas e pactuadas, com base em pesquisas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), quatro 

áreas principais de atuação: redução da mortalidade infantil, alfabetização de jovens, adultos e 

idosos, incentivo à agricultura familiar e redução do sub-registro de nascimento. (BRASIL, 

2010, p.1-2) 

 Dentre os investimentos aplicados estão: 22 BLHs, 107 Hospital Amigo da Criança 

(HAC), 110 Maternidades com equipes capacitadas para Método Canguru. O diagnóstico no 

Brasil das taxas de mortalidade infantil vem mostrando sinais de queda desde 1990, porém a 

discrepância das realidades internas nas regiões Nordeste e Amazônica com o restante do país 

mostra o quanto tem sido mal distribuída a atenção à saúde. A melhoria desta taxa na média 

nacional se deve ao aumento de cobertura vacinal, uso de terapia de reidratarão oral, aumento 

da cobertura do pré-natal, ampliação dos serviços de saúde, redução contínua da fecundidade, 

melhoria das condições ambientais, aumento da escolaridade das mães e das taxas de 

aleitamento materno. (BRASIL, 2012, p.2)           

Como apoio ao Pacto de redução da Mortalidade Infantil foi criada a Rede Amamenta 

Brasil em 2008 com estratégias de promoção, proteção e apoio à prática de aleitamento 

materno na Atenção Básica, por meio de revisão e supervisão do processo de trabalho 

interdisciplinar nas Unidades básicas de saúde. (BRASIL, 2012, p.11) 

Desde a implantação do Programa Nacional de incentivo ao Aleitamento Materno, no 

início da década de 1980, os índices de aleitamento materno vêm aumentando 

gradativamente. Quando comparada à situação em 1999, a duração de Aleitamento materno, 

em média, aumentou um mês e meio, passando de 296 dias para 342 dias, em 2008. 

(BRASIL, 2009) 

As últimas pesquisas sobre aleitamento materno mostraram melhoras. “Dados 

coletados na campanha nacional de imunização em 2008 mostraram prevalências de 

aleitamento materno exclusivo de 41% de zero aos 6 meses e de aleitamento materno de 

58,7% dos 9 aos 12 meses.” (CAMPAGNOLO et al, 2012, p.433). 

Como citado anteriormente, a política pública de saúde que se inclina para o incentivo 

à amamentação tem enfatizado a importância dos bancos de leite humano e essas unidades 

foram caracterizadas tanto como “estruturas de apoio às situações de excepcionalidade do 
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desmame comerciogênico, como unidades de atendimento a serviço da amamentação” (MAIA 

et al, 2006) 

 

2.3 SOBRE OS BANCOS DE LEITE HUMANO  

 

De acordo com DUPIN (2011, apud OMS, 2001
2
) o preconizado em casos de 

impossibilidade de uma criança ser amamentada pela mãe, não se ofereça leite de vaca ou 

suplemento, mas que se recorra aos bancos de leite humano. 

Em 1943 foi criado o primeiro Banco de Leite Humano no Instituto Nacional de 

Puericultura, atualmente Instituto Fernandes Figueira – IFF – da Fundação Oswaldo Cruz – 

FIOCRUZ. (ARAGÃO, 2009 apud ASSIS, 1993
3
). 

Durante esse tempo o objetivo principal era estocagem de leite. Eram adotadas 

critérios rigorosos na seleção das doadoras, que passavam por exame físico minucioso com 

ênfase nas doenças infecciosas. O leite então era ofertado sem passar por qualquer tipo de 

tratamento. (ALMEIDA, 2004)  

Hoje, visando reduzir as perdas de leite humano em decorrência do desmame precoce, 

incentivou-se a implantação de Bancos de Leite Humano, definidos pela Secretaria de 

Políticas de Saúde do Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, como: 

 

 

Centros especializados, responsáveis pela promoção e incentivo ao aleitamento 
materno e execução de atividades de coleta, processamento e controle de qualidade 

de colostro, leite de transição e leite humano maduro, para posterior distribuição a 

uma população que deles dependem como fator de sobrevivência.(RONA, 2008 

apud  BRASIL, 19984)           

 

Ainda sobre a história dos bancos de leite, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) diz que “a intervenção em defesa da amamentação se constituía em outro ponto 

                                                             
2 OMS – Organização Mundial de Saúde. Evidências científicas dos dez passos para o sucesso no aleitamento 

materno. Brasília:Organização Pan-Americana da Saúde, 2001. 

3  Assis, Santos, E. K. A; Silva, D. M. G. V - Planejamento de banco de leite humano e central de informações 

no aleitamento materno. Revista Saúde Pública, v. 17, n.5, São Paulo, 1993. 

4 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Instituto Fernandes Figueira da Fundação 

Oswaldo Cruz. Recomendações técnicas para o funcionamento de bancos de leite humano. 3. ed. Brasília, DF; 

1998.   
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objeto de questionamento.” E que “não havia a preocupação de resgatar a lactação das mães 

dos receptores com o estímulo à amamentação”. (BRASIL, 2008, p.13) 

Atualmente o Brasil possui a melhor tecnologia e se constitui na maior e mais 

complexa rede nacional de Bancos de Leite Humano, com 214 bancos funcionantes. Os 

elementos mais importantes na sustentação dessa rede são: a ação coordenada, a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico. Destaca-se ainda que o Banco de Leite Humano incentiva e 

promove o aleitamento materno através de ações, como por exemplo: o atendimento às 

gestantes durante o pré-natal, atendimento à criança com acompanhamento na puericultura até 

o sexto mês de vida, às nutrizes com dificuldades na amamentação, realiza controle de 

qualidade do leite humano ordenado, treina e capacita profissionais da saúde e áreas afins e 

mantém parcerias com vários segmentos da sociedade, contribuindo como grande colaborador 

no programa da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. (ARAGÃO, 2009)  

De acordo com Branco (2013), no que tange à práxis dos profissionais do banco de 

leite na assistência ao apoio à amamentação, destacam-se:  

 Ajudar a mãe com dificuldades a levar o bebê ao seio materno;  

 Encontrar uma posição melhor para o bebê ser levado ao seio materno; 

 Examinar as possíveis causas que geram desconforto ao amamentar; 

 Fazer compressas para que se estabeleça normalidade em mamas lactantes; 

 Examinar as causas do baixo ganho ponderal de bebês amamentados; 

 Orientar a mãe a fazer a retirada de leite das mamas e  acondicionar o leite coletado 

numa rede de frio, para que possa ser utilizado em outro momento pelo seu filho ou 

para ser pasteurizado; 

 Facilitar a retirada de leite das mamas com ações simples de relaxamento da mãe e do 

pai; 

 Providenciar local e material para o esvaziamento de leite das mamas; 

 Viabilizar o atendimento da mãe onde ela estiver necessitando de ajuda para o 

aleitamento materno; 

 Reconhecer e fazer encaminhamentos da tríade mãe / bebê / pai a outros serviços, 

quando houver necessidade. 

 

2.4 RECURSOS HUMANOS EM BANCOS DE LEITE E SUA RELAÇÃO COM 

A PRÁXIS NO BLH  
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Para um bom desempenho na atenção a saúde, nota-se no Brasil que os recursos 

humanos são de grande importância. As atividades e níveis de complexidade no atendimento 

em um BLH, assim como a quantidade de leite com que se trabalha influenciam nos recursos 

humanos necessários para o funcionamento desta unidade. (BRASIL, 2008, p.23) 

Os profissionais que podem compor a equipe do BLH são: médicos, nutricionistas, 

enfermeiros, farmacêuticos, engenheiros de alimentos, biólogos, biomédicos, médicos 

veterinários, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, 

auxiliares e técnicos (de enfermagem, laboratório e nutrição), entre outros profissionais. 

(BRASIL, 2008, p.23) 

Em 2004, a Rede Nacional de Bancos de Leite Humano publicou um material 

chamado de Normas Técnicas REDEBLH-BR para Bancos de Leite Humano: Recursos 

Humanos com a finalidade de estabelecer “critérios para a qualificação (capacitação) dos 

recursos humanos necessários para o funcionamento de Bancos de Leite, que devem integrar 

o controle de qualidade de rotina dos Bancos de Leite Humano.” (GUIMARÃES, 2004, p.3) 

Esta norma dispõe de critérios a serem cumpridos, como por exemplo, a quantificação 

de recursos humanos. Nesse quesito, ficou estabelecido que seja adequada ao 

“desenvolvimento das atividades em BLH e que dependerá do tamanho e complexidade de 

assistência do referido Banco.” (GUIMARÃES, 2004, p.4) 

Outro critério diz respeito à capacitação profissional. Essa capacitação se diferencia 

para os profissionais que realizarão atividades assistenciais e os profissionais devem estar 

envolvidos com a prática das atividades de procedimentos e controle de qualidade. Os 

primeiros devem estar capacitados (através da realização de cursos específicos, oferecidos 

pela própria Rede ) a realizar:   

 Manejo Clínico da Lactação; 

 Aconselhamento em Amamentação; 

 Monitoramento da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes. 

Enquanto que, para os demais são exigidos os cursos de: 

 Processamento e Controle de Qualidade do Leite Humano Ordenhado (Rede Nacional 

de Bancos de Leite Humano/MS); 

 Gestão da Qualidade em BLH (Rede Nacional de Bancos de Leite Humano/MS). 

(GUIMARÃES, 2004, p.4-5) 

Com o avanço dos trabalhos, tornou-se visível que profissionais capacitados no BLH, 

poderiam transformá-lo em “um dos mais importantes locus do setor saúde capaz de se 
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contrapor às verdades cientificistas, construídas pelos serviços de informação científica dos 

fabricantes de leites modificados.” (BRASIL, 2008, p.14) 

Para a execução das atividades inerentes ao BLH, são necessários conhecimentos e 

habilidades no manejo das diversas fases da lactação, aconselhamento no pré-natal, orientação 

e ajuda no parto e no período de estabelecimento da lactação, avaliação criteriosa da técnica 

de amamentação e intervenção adequada quando surgem os problemas relacionados com a 

lactação são algumas tarefas que profissionais de saúde que lidam com mães e bebês devem 

dominar. (GIUGLIANI, 2000, p.1) 

Ao pensar no conjunto de ações que um homem pode realizar, nos aproximamos do 

que vem a ser práxis, que segundo os gregos não pode ser entendida como simplesmente 

prática. Eles nomeavam práxis como “a ação de levar a cabo alguma coisa”, também 

designada como ação moral.  “A práxis é a união dialética da teoria e ação moral, e ao mesmo 

tempo em que a razão (teoria) determina o modo como os homens agem, também a ação 

humana (prática) é projetada, refletida, consciente, racionalizada.” (VALE et al, 2009) 

Sustentando a afirmativa de que práxis não é apenas prática,  Freire vai dizer que a 

práxis é a integração entre pensamento e ação. Enquanto Sander afirma que a práxis se refere 

ao conjunto de atos e práticas humanas com objetivo de criar condições indispensáveis a 

produção e a reconstrução social. (NASCIMENTO, 2009) 

Neste estudo, a práxis dos profissionais de saúde atuantes em BLH será definida e 

entendida segundo Branco (2013), como: 

 

 

a prática realizada pelos profissionais de saúde que trabalham em BLH, utilizando 

seus próprios recursos de conhecimentos adquiridos ao longo de suas experiências, 

acrescidos do conhecimento técnico voltado para área de atuação em BLH, como 

nos citados cursos de capacitação, além da estrutura física na qual é designado os 

BLH, que  possibilitará maior ou menor abrangência da realização de seus trabalhos 

no cotidiano. A práxis será a expressão do fazer de cada profissional, imbuídos de 

culturas, valores e conhecimentos técnicos. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 CAMINHANDO NOS PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Ao estabelecer objetivos a serem alcançados ou para resolver quaisquer questões o 

homem desenvolve processos mentais e racionais sobre como proceder do início ao fim. 

Vários caminhos podem se mostrar possíveis, porém um se revelará mais adequado que os 

demais. (FIGUEIREDO & SOUZA, 2005, p.63) 

Na pesquisa científica acontece da mesma forma, é necessário buscar uma maneira 

para atingir os objetivos, uma forma que seja mais adequada para tal e então esse caminho a 

ser traçado é o método (FIGUEIREDO & SOUZA, 2005, p.63).  

Segundo Leopardi (2002, p. 187) 

 

 O método é o caminho pelo qual se chega à meta, sendo a essência da descoberta e 

do fazer científico e representa o aspecto formal da pesquisa, o plano pelo qual se 

põe em destaque às articulações entre os meios e os fins, por meio de uma ordenação 

lógica de procedimentos 

 

3.2 NATUREZA DO ESTUDO 

 

Na aspiração de alcançar a meta proposta por este estudo, a abordagem utilizada foi a 

qualitativa por ser este método aquele que, segundo Minayo (2007, p.57)  

 

 

[...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das 

crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos 

fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a  si mesmos, sentem e 

pensam. 

 

A abordagem qualitativa, no pensamento dessa autora (Op.cit) é a que trabalha com 

valores e por isso se aplica a esta pesquisa, posto que o intento da mesma é conhecer as 

percepções valorativas do profissional de saúde atuando no banco de leite humano.  

O que se pretendeu com esse estudo foi obter dados subjetivos através das falas e da 

observação dos sujeitos, ou seja, não são fenômenos mensuráveis ou quantificáveis, logo 

dessa forma o método qualitativo é a proposta mais adequada. (FIGUEIREDO, 2005, p.70) 

O estudo realizado tem natureza descritiva e exploratória pois está norteado em 

descrever a importância que o profissional de saúde atuante no banco de leite humano atribui 
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à sua práxis e de acordo com Triviños a pesquisa descritiva (1992, p.127) “pretende descrever 

com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade”. Ainda, as pesquisas 

exploratórias são as que geralmente proporcionam maior familiaridade com o problema, ou 

seja, têm o intuito de torná-lo mais explícito. Essas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Essa modalidade consiste em 

investigações empíricas, porém, o intuito consiste na formulação de questões ou de problemas 

com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com 

um ambiente, fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 

modificar e clarificar conceitos (FIGUEIREDO, 2008) 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética para Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense solicitando autorização para a realização da 

pesquisa. 

O projeto obteve parecer de aprovado conforme o número 0200.0.258.000-11 

(ANEXO I), conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, e com esta 

aprovação pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina - Universidade Federal 

Fluminense se deu o início das visitas aos campos para a realização das entrevistas. Na 

ocasião de chegada aos referidos hospitais, foi solicitada autorização através de termos frente 

aos Centros de Estudos para início das atividades de pesquisa. (ANEXOS II, III e IV) 

Ao início de cada abordagem foi apresentado aos entrevistados o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE I) pra leitura e assinatura. Foi-lhes 

garantido o sigilo, o anonimato e direito a desistir da participação em qualquer momento da 

pesquisa. 

Os participantes do estudo foram identificados com um código alfa-numérico, 

(P1...,P25) na perspectiva de preservar o anonimato e garantindo a sua identidade 

conforme o Conselho Nacional de Saúde. 

 

3.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA: CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Os participantes do estudo foram vinte e cinco (25) profissionais de saúde atuantes nos 

bancos de leite do estado do Rio de Janeiro elegidos para a pesquisa. 



29 

 

Constituem-se participantes dessa pesquisa os profissionais de saúde que atenderam os 

seguintes critérios de elegibilidade: 

 Ter idade mínima de 18 anos; 

 Ter como grupo excludente os profissionais que na época estipulada do levantamento de 

dados estiverem de licença médica ou de férias; 

 Prestar assistência no BLH. 

 

3.5 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve como cenário BLH do Estado do Rio de Janeiro. 

O Estado do Rio de Janeiro tem oito regiões, dentre as quais, cinco tem BLHs, 

totalizando dezoito Bancos de Leite. Nas regiões com mais de um banco de leite, foi sorteado 

um representante. Desta forma, entende-se que esses cinco BLHs representam o Estado do 

Rio de Janeiro. 

Foram escolhidos através de sorteio: Região Serrana – Nova Friburgo – Banco de 

Leite Humano do Hospital Maternidade Nova Friburgo, Região Norte Fluminense – Campos 

dos Goytacazes – Banco de Leite Humano do Hospital dos Plantadores de Cana, Região 

Médio Paraíba – Volta Redonda – Banco de Leite Humano do Hospital São João Batista, 

Região Metropolitana – Duque de Caxias – Banco de Leite Humano Nutricionista Gilsara do 

Bonfim Santos e Niterói – Banco de Leite Humano Heloísa Helena Laxe de Paula. 

 

3.6 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS  

 

A técnica de pesquisa pode ser entendida por “aqueles procedimentos utilizados na 

investigação científica” (FIGUEIREDO & SOUZA, 2005, p.77) 

Machado (2006, p.1) diz que uma das características mais significativas da pesquisa 

descritiva “está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como: 

questionário, observação sistemática, entrevista semiestruturada, dentre outras”.  

Os dados coletados para a realização deste estudo não podem ser encontrados em 

registros ou fontes documentais, neste caso se faz necessário recorrer à técnica de entrevista 

como é apontado por Figueiredo e Souza (2005, p.85). 

De acordo com Minayo (2007, p.262) a entrevista como fonte de informação fornece 

dados que fazem referência direta ao sujeito entrevistado. Ela ainda afirma o seguinte: 
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São informações que tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que 

vivencia e a que os cientistas sociais costumam denominar “subjetivos” e só podem 

ser coseguidos com a contribuição da pessoa. Constituem uma representação da 

realidade: ideias, crenças, maneira de pensar; opiniões, sentimentos, maneiras de 

sentir; maneiras de atuar; condutas; projeções para o futuro; razões conscientes ou 

inconscientes de determinadas atitudes e comportamentos. 

 

Sendo assim, a técnica ou instrumento de coleta de dados que foi utilizada para este 

estudo é a entrevista semiestruturada individual (APÊNDICE II), com base em roteiro 

elaborado com perguntas abertas e fechadas visto que esta contemplará à identificação da 

percepção valorativa dos profissionais atuantes em BLH’s, que é o objeto do estudo.  

Considerando que este estudo é parte de uma pesquisa mais ampla, não foram 

utilizadas todas as perguntas. As questões utilizadas para análise foram as: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 e 15. 

A captura das falas dos sujeitos foi feita por meio de aparelho digital para gravação, e 

em seguida, foram transcritas na íntegra. Segundo Martins e Bógus (2004, p.50-51) “para o 

registro dos dados, é recomendada a gravação da entrevista, ainda que seja cansativa sua 

transcrição” e sustentam dizendo que “a gravação tem a vantagem de registrar todas as 

expressões orais, deixando o entrevistador livre para prestar toda a sua atenção ao 

entrevistado”.  

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS  

 

A técnica utilizada neste trabalho para tratar e analisar os dados foi a análise de 

conteúdo na modalidade temática, que, na pesquisa qualitativa é a expressão mais comumente 

usada (MINAYO, 2007, p.303). 

Bardin
5
 (1979, p.42) apud Minayo (2007, p.303) define a análise de conteúdo como: 

 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens. 

                                                             
5
 Bardin, L. Análise de conteúdo. Lisboa:Edições 70, 1979. 
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Figueiredo e Souza (2005, p.93) apontam que a técnica de análise de conteúdo “se 

aplica a qualquer tipo de comunicação escrita, oral, gravações, etc., reduzida a textos”, ou 

seja, essa técnica é adequada para analisar os dados frutos da entrevista que será realizada e 

transcrita. 

Existem diferentes tipos de técnicas que podem ser usadas para desenvolver a análise 

de conteúdo (OLIVEIRA, 2008, p.569), porém a análise temática (ou categorial) é 

“considerada apropriada para as investigações qualitativas em saúde” tal qual se configura 

esta pesquisa (MINAYO, 2007, p.309). 

De forma prática a análise temática/categorial acontece em três etapas: 

 Pré-Análise – Diante do material coletado é feita a escolha dos documentos a serem 

analisados, são relembrados os objetivos da pesquisa, e elaborados indicadores que 

orientem a interpretação final. 

 Exploração do Material – É feita a categorização. Recorta-se do texto as unidades de 

registro que podem ser: palavras, frases, temas ou um acontecimento. Após esse recorte as 

unidades selecionadas são quantificadas através de índices e em seguida, é feita a 

classificação e agregação desses dados em categorias teóricas ou empíricas que dirigirão a 

especificação dos temas. 

 Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação – Nesta última etapa, as unidades 

temáticas serão analisadas de acordo com a revisão de literatura apresentada nesta 

pesquisa. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1 APRESENTANDO OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Antecedendo à análise e discussão dos dados obtidos apresenta-se as características 

dos participantes do estudo. Sendo esses, profissionais de saúde atuantes nos 5 BLHs 

escolhidos. Em sua totalidade eram 37 profissionais, entretanto 25 corresponderam aos 

critérios de elegibilidade e participaram da pesquisa.  

 

Quadro I – Caracterização dos participantes. 

P BLH Profissão Idade Sexo Tempo no 

BLH 

Capacitação Ano da 

última 

1 NF Médica Pediatra 61 F 10 anos IHAC, IUBAAM 1989 

2 NF Técnica de Enfermagem 51 F 1 ano IHAC Não 

lembra 

3 NF Técnico de Laboratório 56 M 11 anos IHAC, IUBAAM, 

Processamento, 

Aconselhamento. 

2006 

4 CG Enfermeira 32 F 3 anos e 2 

meses 

Processamento 2012 

5 CG Nutricionista 36 F 4 anos Processamento, 

IHAC, Aleitamento 

2004 

6 CG Técnica de Enfermagem 26 F 7 anos e 8 

meses 

Processamento 2011 

7 VR Fisioterapeuta 31 F 9 anos IHAC, 

Processamento, C.Q. 

2011 

8 VR Técnica de Enfermagem 48 F 4 anos IHAC 2011 

9 NI Enfermeira 49 F 5 anos IHAC, 

Processamento 

2011 

10 NI Técnica de enfermagem / 

Enfermeira 

47 F 3 anos IHAC, 

Aconselhamento 

2012 
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Em uma análise geral do quadro: 

Quanto às unidades, foram entrevistados 03 profissionais do Banco de Leite Humano 

do Hospital Maternidade Nova Friburgo (Nova Friburgo - NF),03 profissionais do Banco de 

11 CG Técnica de Enfermagem 45 F  2 meses  --- --- 

12 CG Técnica de Enfermagem 24 F 3 meses IHAC 2012 

13 NI Nutricionista 37 F 4 anos IHAC, 

Processamento 

2008 

14 NI Técnica de Enfermagem 50 F 3 anos Promoção do 

aleitamento, 

Processamento 

2011 

15 NI Secretária 44 F 2 anos e 6 

meses 

IHAC, 

Processamento 

2011 

16 DC Bióloga 54 F 5 anos Processamento 2012 

17 DC Auxiliar de Enfermagem 57 F 5 anos Processamento, 

Aconselhamento 

2011 

18 DC Enfermeira 46 F 4 anos IHAC, IUBAAM, 

Processamento 

2012 

19 DC Médica 41 F 3 anos IHAC 2012 

20 DC Técnica de Enfermagem 52 F 6 anos IHAC, 

Processamento, 

Manejo 

2012 

21 DC Técnica de Enfermagem 40 F 5/6 anos Processamento, 

Manejo 

2009 

22 VR Enfermeira 28 F 9 anos IHAC, 

Processamento 

2008 

23 DC Auxiliar de Enfermagem 53 F 5 anos Processamento, 

Manejo 

2009 

24 NI Enfermeira 51 F 7 anos IHAC, 

Processamento 

2011 

25 NI Técnica de Nutrição 49 F 4 anos IHAC, 

Processamento, 

Aconselhamento 

2012 
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Leite Humano do Hospital São João Batista (Volta Redonda - VR), 05 profissionais do Banco 

de Leite Humano do Hospital dos Plantadores de Cana (Campos dos Goytacazes - CG), 07 

profissionais do Banco de Leite Humano Nutricionista Gilsara do Bonfim Santos (Duque de 

Caxias - DC) e 07 profissionais do Banco de Leite Humano Profª.  Heloísa Helena Laxe de 

Paula (Niterói - NI). Quanto à profissão: 9 técnicas de enfermagem, 5 enfermeiras, 2 

auxiliares de enfermagem, 2 médicas, 2 nutricionistas, 1 bióloga, 1 fisioterapeuta, 1 secretária, 

1 técnico de laboratório e 1 técnico de nutrição. A faixa etária compreendeu participantes 

entre 24 e 61 anos, sendo 3 menores de 30 anos, 4 de 31 a 40 anos, 9 de 41 a 50 anos, e 9 de 

51 a 61 anos. Quanto ao sexo, foi entrevistado apenas 1 participante do sexo masculino e os 

demais do sexo feminino. Quanto ao tempo de atuação nos BLH, constatou-se o seguinte: 1  

profissional de saúde atuava há 11 anos, 1 há 10 anos, 2  há 9 anos, 2 há 7 anos, 1 há 6 anos,  

5 há 5 anos, 5 há 4 anos, 4 há 3 anos, 1 há 2 anos, 1 há 1 ano e 2 há menos de 1 ano. No que 

se refere à capacitação e especialização: 18 profissionais disseram ter feito Curso de 

Processamento e Controle de Qualidade de Leite Humano, 17 se referiram ao curso de 

capacitação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), 4 relataram ter feito curso de 

Aconselhamento em Amamentação, 2 profissionais informaram ter feito o curso Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação e 2 fizeram menção a curso de Manejo Clínico da 

Amamentação, 1 sobre Aleitamento e 1 sobre Promoção ao Aleitamento. Os anos das últimas 

formações destes profissionais de saúde em BLH foram: 8 em 2012; 8  em 2011; 2 em 2009; 

2 em 2008; 1 em 2006; 1 em 2004 e 1 em 1989,  finalizando com 1 profissional de saúde sem 

nenhuma capacitação para atuar no BLH. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS CATEGORIAS 

 

Na pré-análise emergiram a partir das unidades de significação três Categorias Temáticas, a 

saber: A orientação como práxis do conhecimento do aleitamento materno, Doação, 

pasteurização e distribuição do leite humano como práxis no cuidado nutricional e A 

afetividade na práxis como facilitador da construção do vínculo para a prática do 

aleitamento materno. 

 

1ª Categoria: A orientação como práxis do conhecimento do aleitamento materno 

 

Segundo Giugliani (2000, p.1), a orientação e ajuda no parto e no período de 

estabelecimento da lactação, o aconselhamento no pré-natal, a avaliação criteriosa da técnica 
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de amamentação e intervenção adequada estão na lista dos conhecimentos e habilidades 

necessárias ao profissional que lida com mães e bebês na execução das atividades inerentes ao 

BLH e os profissionais entrevistados demonstraram valorar estes conhecimentos e habilidades 

em seus processos de trabalho.  

Gill (2001
6
) citado por Potter e Perry (2009 p. 157) reforça essa ideia ao dizer que o 

sucesso na amamentação depende muito das informações e do apoio que uma mulher recebe 

durante o período pós-parto e ainda, que as enfermeiras têm um papel importante ao ajudar as 

mães em suas tentativas de amamentar.  

Em primeira análise pode-se afirmar que a orientação é valorada na práxis dos 

profissionais de saúde, os quais revelam este valor do conhecimento em seus depoimentos. 

Esta categoria engloba vinte unidades temáticas que versam sobre orientação, apoio, 

informação e incentivo, como nas falas a seguir: 

 
 

P1: “A conscientização das mães da importância dela amamentar... o que é 

muito difícil.” 
 

P3: “Quando a gente chega aqui, a gente dá informação, dá conselho, faz 

aconselhamento para amamentar que é o  melhor pro filho, que estimula 

bastante, a gente estimula mesmo.” 
 

P6: “O mais importante é incentivar, né, o aleitamento materno. É procurar 

tirar as dúvidas das mães, gosto também; ir na enfermaria e por os bebês 
para mamar, ter aquele manejo...” 

 

P24: “Orientação” 

 

Constata-se que os profissionais de saúde do BLH utilizam da orientação para 

promoção da prática do aleitamento materno. A promoção da amamentação preconizada pelo 

Ministério da Saúde tem se mostrado um desafio para todos envolvidos na orientação, 

principalmente na promoção e apoio ao aleitamento materno, pois os baixos índices de 

aleitamento exclusivo e complementado são divulgados com frequência em nosso país, 

necessitando do comprometimento político e institucional para perpetuar a prática da 

amamentação e favorecer a diminuição dos índices de mortalidade infantil. (ALMEIDA, 

2008). Então, as políticas públicas voltadas para o aleitamento materno como: Incentivo ao 

aleitamento materno na Atenção Básica - Rede Amamenta Brasil; Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança e Método Canguru na atenção hospitalar; Rede Brasileira de Bancos de Leite; 

                                                             
6 Gill – The little things: perceptions of breastfeeding support, J. Obstet Gynecol Neonatal Nurs 30 (4):401, 

2001. 
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Proteção legal através da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

(NBCAL); Ações de Mobilização Social através de campanhas e parcerias - como o Dia 

Nacional de Doação de Leite Humano; Projeto Carteiro Amigo e Bombeiro Amigo; Semana 

Mundial da Amamentação e Monitoramento pelo Ministério da Saúde das ações e práticas de 

aleitamento materno, possibilitam um redesenho na práxis dos profissionais de saúde do BLH, 

favorecendo a conscientização da mulher-nutriz da importância da prática da amamentação, 

por intermédio de informações por meio de aconselhamentos. Isso permite uma mudança no 

painel da amamentação no Brasil. 

Ainda versando sobre orientação, um profissional destaca a importância da mesma 

durante o pré-natal para o sucesso da lactação: 

 

P10: “Mas uma coisa que eu procuro saber que as mulheres que chegam 

para nós, muitas das vezes fizeram o pré-natal aqui mesmo, que elas 

recebem essa orientação durante o pré-natal, a gente está até com um 

projeto de fazer uns encontros, que esta mulher recebe as orientações no 
momento propício porque quando o bebê nasce ela está muito envolvida 

com o bebê é muita novidade para ela, então, é o momento que ela tem 

dificuldade de aprender essas coisas que deveriam ter sido ensinadas no 
pré-natal, então, eu sou favorável que as coisas sejam passadas no momento 

que as pessoas estão propícias para receber as informações” 

 

A educação e o preparo das mulheres para a lactação durante o período pré-natal 

comprovadamente contribui para o sucesso do aleitamento materno. Pois, durante a 

assistência pré-natal, as mulheres devem ser orientadas dos benefícios da amamentação, das 

desvantagens do uso de leites não humanos, além de serem informadas acerca das técnicas do 

manejo clínico da amamentação, contribuindo com o seu manejo e confiança. (DEMITO, 

2010) 

Então, a práxis do cuidado à mulher-nutriz deve ser iniciada durante o pré-natal para 

favorecer a compreensão de sua importância além de possibilitar o primeiro contato com as 

técnicas eficazes do manejo clínico, para promover a manutenção da lactação exclusiva nos 

primeiros seis meses de vida. 

Entretanto este profissional não exclui a orientação no banco de leite, depois do 

nascimento do bebê: 

 

P10: “... a gente pega esta mulher no segundo momento e a gente tenta 

orientar de maneira possível mas, eu percebo que se ela fosse orientada lá 

no pré-natal tudo seria melhor.” 
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Nesse sentido, o profissional de saúde valoriza em sua práxis a promoção e o apoio do 

aleitamento materno oferecendo as orientações necessárias para uma prática adequada, 

inibindo os riscos dos agravos à saúde da mulher, nas questões de posição e pega mamária. 

Contudo, ressalta-se o reconhecimento dos profissionais atuantes no BLH acerca da 

importância dessas orientações durante o pré-natal. 

Emergiu na fala de alguns profissionais a práxis da orientação/informação com foco na 

resolução de problemas: 

 

P9: “Então eu acho assim: é importante o atendimento a mãe/mulher... 
porque o nosso produto é o leite é aleitamento materno, fazer  com que a 

maior parte das mulheres de toda a metro II  consigam amamentar  de uma 

forma mais tranquila e saber resolver as situações.” 
 

P13: “... e quem sabe chegar até o que a gente quer mesmo, que é a 

resolução desse problema.” 

 
P19: “A resolução dessas dúvidas dessas angustias que as pessoas trazem 

que às vezes são reais na cabeça delas, como o leite é salgado, como eu não 

posso dar esse peito porque esse peito ele não pega bem, então, a gente 
interferir num processo que a gente está vendo que não está correndo bem” 

 

O olhar para a resolução de problemas demonstra engajamento dos profissionais, o 

que se configura como um fator de extrema relevância, já que dois dos fatores que 

corroboraram para o afastamento da mulher na prática da amamentação durante o séc. XX foi 

a desvalorização da prática de amamentar pelos próprios profissionais de saúde e a falta de 

orientações e informações corretas sobre esta questão e assim a mortalidade infantil foi 

aumentando. (MONTEIRO, 2011, p.315-321). 

A práxis dos profissionais de saúde do BLH deve estar pautada na minimização e 

redução dos riscos relacionados à prática do aleitamento materno, como: ingurgitamento 

mamário, mastite, dor mamilar, abscesso mamário, dentre outros. Desse modo, esse 

profissional atua como um facilitador do aleitamento materno, sendo fundamental o seu 

conhecimento relacionado aos aspectos que dificultem ou facilitem o estabelecimento e a 

manutenção da lactação. (BRASIL, 2009; COSTA 2009) 

Nessa perspectiva, as recomendações das políticas públicas de aleitamento materno, o 

profissional de saúde deve estar capacitado e instrumentalizado em ações que visam alcançar 

o sucesso do aleitamento materno que tem como um de seus pilares a orientação realizada 

pelos profissionais de saúde dos BLH. 
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2ª Categoria: Doação, pasteurização e distribuição do leite humano como práxis no 

cuidado nutricional.  

Os Bancos de Leite Humano são responsáveis além da promoção e incentivo ao 

aleitamento materno pela execução de atividades de coleta, processamento e controle de 

qualidade de colostro, leite de transição e leite humano maduro, para posterior distribuição. 

(RONA, 2008 apud BRASIL, 1998
7
)           

Muitos profissionais que trabalham no BLH remetem valor à sua práxis no que tange 

às questões nutricionais. Esta categoria emergiu das falas que passaram por termos como: 

doação, captação, coleta, pasteurização e distribuição do leite. 

É importante destacar que os profissionais de saúde diretamente relacionados com a 

captação, processamento e controle de qualidade do leite humano expressam um valor no 

processo nutricional, contudo poucos profissionais que não estão diretamente relacionados 

com esse processo apontam valorizar essa práxis conforme os depoimentos a seguir: 

 

P5: “Bom, eu como nutricionista tenho essa visão diferenciada dos 

enfermeiros, porque a gente sabe que é o que a gente está nutrindo o bebê 

da melhor fórmula que existe, que é o leite materno. Então assim, dentro da 
minha visão é claro que eu vejo muito o lado do fator nutricional, sem 

dúvida...” 

 
P21: “A captação das doadoras pra mim, a mais importante e a mais 

difícil” 

 
P2: “Ah! Eu acho que é a doação. A doação de leite, é que a gente sempre 

martelando, orientando, porque ás vezes elas não tem consciência ainda, 

acham que doando o leite vai faltar pro filho, né? Ah! Se eu tirar vai faltar 

pro meu bebe, eu oriento sempre que quanto mais elas doarem mais 
produção elas vão ter. ,Então aqui é mais o processo de doação.” 

 

P3: “também a importância da coleta desse leite junto às doadoras e o 
processamento desse leite e o controle de qualidade desse leite será para os 

prematuros da Neo-Natal.” 

 
P4: “Então, tudo aqui é importante, desde a coleta, o processamento, a 

distribuição.” 

 

P13: “Eu vejo que existe a mulher, então, existe o bebê, existe a mulher que 
tem as suas dúvidas, vem aqui saná-las, tem algum problema e vem aqui pra 

poder melhorar esse problema, assim minimizar, e quem sabe chegar até o 

que a gente quer mesmo, que é a resolução desse problema e aí sim se 
tornar uma doadora nossa” 

                                                             
7 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Instituto Fernandes Figueira da Fundação 

Oswaldo Cruz. Recomendações técnicas para o funcionamento de bancos de leite humano. 3. ed. Brasília, DF; 

1998.   
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O ato de doar seu próprio leite está fortemente vinculado ao ato da mulher amamentar, 

pois quando experimenta nesse momento do curso de vida - experiência de maternidade, 

mesmo sendo por adoção, e de amamentação do seu bebê -, é que a mesma pode ser doadora 

dessa substância humana (ALENCAR; SEIDL; 2009). 

O leite humano proporciona uma combinação única de proteínas, lipídeos, minerais, 

vitaminas, enzimas e células de proteção imunológica, constituindo benefícios nutricionais e 

imunológicos reconhecidos e inquestionáveis. Desse modo, o Banco de Leite Humano tem 

como missão o incentivo e promoção do aleitamento materno e também na coleta, 

processamento, controle de qualidade de colostro e leite de transição e leite maduro, e a sua 

distribuição para as unidades de saúde (NEVES et al., 2011).  

Nesse sentido, os profissionais de saúde do BLH valoram em sua práxis o processo de 

doação do leite humano, extremamente importante para a saúde infantil. Assim, o BLH deve 

desenvolver atividades em prol da captação de mulheres para doação do leite. Além disso, os 

profissionais de saúde também constituem em sua práxis a valorização da coleta, 

processamento e distribuição, emitindo um valor nutricional aos aspectos relacionados à 

doação de leite humano. Isso está diretamente ligado à proteção nutricional da criança pela 

valorização da prática de doação. 

A valorização da práxis voltada para a questão nutricional demonstra ainda a 

preocupação e o cuidado que os profissionais dispensam aos bebês internados nas UTI 

Neonatais das instituições onde o BLH está inserido. Com o pensamento de nutri-los de 

maneira eficiente, há uma comoção quanto à questão da captação, coleta, pasteurização e 

distribuição do leite humano. 

Destaca-se ainda que alguns profissionais de saúde apontaram em uma única sentença 

a respeito da percepção valorativa de sua práxis no BLH, conforme as seguintes falas: 

 

P16: “O controle de qualidade”. 

 
P25: “O controle de qualidade”. 

 

A qualidade química e microbiológica do leite humano ordenhado (LHO) distribuído 

pelo Banco de Leite Humano é um assunto de interesse para a saúde pública, pois os neonatos 

que consumirão este produto têm baixa resistência às infecções e o consumo de leite 

contaminado pode ser a causa de doenças. O controle de qualidade deve garantir que o 

produto oferecido tenha sua qualidade preservada a baixo custo e com o mínimo de risco para 
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a saúde do consumidor. O leite humano cru, se não utilizado de imediato, deve ser 

armazenado sob refrigeração, por no máximo 15 dias e deve ser submetido a testes 

microbiológicos e físico-químicos para avaliação de sua qualidade (DANTAS et al., 2006) 

Os depoimentos dos profissionais de saúde revelam que na visão de alguns, a divisão 

de atividades do BLH nem sempre segue o preconizado, dado que apenas 25% das atividades 

desenvolvidas pelo BLH deveriam estar relacionadas à tecnologia de alimentos para o 

processamento, a triagem das doadoras, orientações sobre ordenha, pré-estocagem e 

transporte do leite, “bem como a recepção, seleção, classificação, pasteurização, controle de 

qualidade, estocagem e distribuição do leite doado” e que os outros 75% deveriam ser de 

exercício de assistência à amamentação através da promoção, proteção e apoio. (MDV, 2011). 

É possível afirmar que os profissionais de saúde que demonstraram em seus 

depoimentos a valorização do controle de qualidade no BLH em sua práxis, pautam esse 

pensamento sua formação (bióloga e técnica de nutrição). A partir disso, podemos pensar que 

num universo de práticas realizadas por diferentes profissionais que atuam para o 

funcionamento do BLH, existe apesar do trabalho em equipe, uma diferenciação da 

valorização referida à suas práxis. A maioria dos profissionais de enfermagem (enfermeiras e 

técnicas de enfermagem) demonstram em seus depoimentos um valor relacionado ao cuidado 

da mãe/mulher/nutriz e RN, enquanto os profissionais com formações voltadas para técnicas 

de pasteurização e  processamento valoram com mais clareza as questões nutricionais. 

 

3ª Categoria: A afetividade na práxis como facilitador da construção do vínculo para a 

prática do aleitamento materno 

 

A prática de aleitar, como já citada neste estudo, não acontece em um automatismo 

fisiológico e por esta razão muitas mulheres passam por conflitos e dificuldades. Durante o 

atendimento realizado pelos profissionais de saúde nos BLH, há espaço para as mulheres 

expressarem esses sentimentos: é quando eles adquirem o papel de confidentes, de alguém 

que valoriza e apoia os momentos delicados vividos por elas.  

Sendo assim os profissionais de saúde não devem ser apenas técnicos hábeis, mas 

também capazes de conseguir manter um relacionamento afetuoso com a mãe para que sua 

práxis cotidiana contribua significativamente para o apoio ao aleitamento materno, 

promovendo com isso a saúde emocional da mulher (BRANCO, 2013) 
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A valorização da afetividade, do apoio emocional à amamentação na práxis do 

profissional atuante no BLH é expressada nos depoimentos dos participantes da pesquisa, 

conforme as falas a seguir: 

 

P17: “Eu saí de uma grande emergência, de uma sala de sutura, então, eu 
fui de um extremo ao outro, eu lidava com o vermelho e hoje estou lidando 

com o branco, eu lidava com a constante morte, e agora eu lido com a 

constante vida [...]. eu lido com o branco, branco de tudo, branco do 

sorriso, branco do leite, eu vou para casa com boas imagens na minha 
cabeça, é muito gratificante, hoje eu não me vejo trabalhando em outro 

lugar que não fosse o banco de leite, não.” 

 
P14: “Não sou eu que sei mais, não é a sua mãe que sabe mais, não é não. A 

gente junta tudo, faz um bolinho e entrega na sua mão. Você pega esse 

bolinho e molda do teu jeito. No final, você vai ter a sua escultura, a sua 
massa pronta, o seu... O brilho é todo teu, aí você vai apresentar pro mundo 

exterior aquilo que você produziu junto do seu bebê, entendeu?” 

 

Quando o atendimento realizado nos BLH é humanizado, permeado por ações de 

incentivo à prática do aleitamento materno, a afetividade e criação de vinculo de confiança no 

processo de comunicação, possibilitam que os profissionais de saúde exerçam um papel 

multiplicador junto aos seus relacionamentos sociais, disseminando informações e valores que 

favorecem o engajamento de novas mulheres doadoras na promoção e apoio ao aleitamento 

materno. A práxis dos profissionais de saúde mostra que a captação de doadoras de leite 

humano não está desvinculada de um olhar no cuidado com a mãe e o bebê. Na visita 

domiciliar, por exemplo, eles deixam de ser simplesmente coletores de leite, quando prestam 

apoio ao aleitamento materno e contribuem para o aumento dos seus índices. (ALENCAR; 

SEIDL; 2010). 

As equipes que atuam nesses BLH são multidisciplinares; logo, tem importância 

fundamental para o funcionamento pleno dessas Unidades porque beneficiam e qualificam as 

atividades que desenvolvem numa práxis comum de apoio ao aleitamento materno. Nesse 

sentido, os conselhos e opiniões de pessoas próximas e de profissionais de saúde são 

elementos significativos na avaliação da saúde e bem estar materno e infantil (BRAGA, et al., 

2008) 

Assim, o apoio ao aleitamento materno deve ser incentivado, pois essa prática 

contribui com a amamentação e inibe o desmame precoce. Então, fica evidente que é 

fundamental a participação desses profissionais como agentes no processo do manejo clínico 

da amamentação, cabendo-lhes observar e intervir de forma adequada no processo da lactação 

junto às mulheres nutrizes, recém nascidos e famílias, mostrando-lhes o caminho para o 
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sucesso do aleitamento materno. Criar condições para solucionar os problemas que possam 

surgir no aleitamento materno significa dar apoio, respaldadas pelas Políticas Publicas de 

Humanização. 

Mesmo agrupados na mesma categoria temática a práxis no valor afetivo, surge 

fortemente na relação com a mãe, outros valoram a relação da mãe com seu bebê e outros 

valoram o seu trabalho em si, como demonstram respectivamente as falas a seguir: 

 

P14: “O que eu acho mais importante é fazer com que as mulheres tenham 

segurança naquilo que elas fazem [...] então ela vai valorizar todas as ações 

de quem está em volta, sabendo que, coloco sempre pra ela: ‘A 

amamentação é um processo que acontece entre você e o seu bebê’. Coloco 
sempre pra elas: ‘A minha função aqui é promover a integração mamãe e 

bebê, é promover, afinar a relação mamãe/bebê, mas vocês dois vão se 

encaixar, você e o seu bebê’... Eu sempre valorizo ela” 
 

P15: “O que eu acho mais importante do meu trabalho? Eu acho que é a 

maneira que às vezes eu trato as mãezinhas [....] Tem aquele carinho, 
entendeu? Isso é hiper gratificante. Não tem preço, é muito legal, é muito 

legal mesmo! Adoro!” 

 

P3: “a gente percebe o quanto é importante esse contato mãe-bebê. Então a 
gente leva todo o lado afetivo nosso, de não só a questão nutricional, mas 

também dessa grande questão emotiva do ato do aleitar, do aleitamento” 

 
P12: “Primeiro que eu adoro estar aqui. Então, tudo que a gente faz com 

amor dá muito certo, e o meu trabalho é...é... eu gosto de ir junto à mãe  eu 

acho que a gente tem que dar uma certa atenção, a atenção é muito 
importante.” 

 

A interação é compreendida como alicerce para o desenvolvimento adequado das 

relações interpessoais, a qual se estabelece de forma de forma dual e gradual, 

profissional/mulher; mãe-bebê, profissional/práxis. Isso constitui com um valor para a prática 

do aleitamento materno. Logo, esse laço afetivo deve, sempre que possível, ser estável e 

harmônico a fim de que se previnam possíveis ameaças à construção do vínculo de apego 

entre os envolvidos (CUNHA et al., 2012).  

A construção do vínculo e valorização do mesmo contribui como revelam os 

depoimentos, para o surgimento de um sentimento ligado à gratificação por um trabalho 

desenvolvido e relacionado com questões afetivas e relacionado ao sucesso na ação 

profissional, além da felicidade compreendida em sua práxis diária alcançando com isso a 

satisfação não só profissional, mas pessoal também. 

O depoimento a seguir expressa além de uma percepção valorativa de afeto do 

profissional e sua práxis, uma ideia de condicionalidade da maternidade à amamentação: 
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P7: “Acho que é o prazer de estar ajudando aquela vida que acabou de 

nascer ali, a estar mamando, a estar junto com a mãe, eu acho o sorriso 
daquela mãe quando: ‘Ai, eu consegui ! Eu sou mãe de verdade!’ [...] E 

quando eu saí da casa da mãe ela falou assim: ‘Você me deu o melhor 

presente de dia das mães, que eu podia ganhar, que era o meu filho 
amamentando.’ Eu saí rápido porque eu ia chorar no meio do caminho, 

então é assim, o meu prazer é muito grande de tá vendo aquela criança ali 

mamar, aquela mãe feliz, então assim... eu não posso nem explicar, mas é 

uma coisa que vem do coração mesmo. Eu faço uma coisa que eu gosto de 
fazer.” 

 

O profissional apreende a fala da mãe que diz ser mãe de verdade depois de conseguir 

aleitar ao peito e demonstra comungar do mesmo pensamento: 

 

P7: “Então naquele momento ela virou mãe... ela não sentia que era 

capaz... ela sabia mexer com papel dinheiro, mas com bebê não. Então eu 
cheguei na casa ... e aí coloquei o bebê pra mamar e ele mamou como se 

aquilo pra ele fosse uma coisa normal, porque ele nunca tinha ido pro 

peito.... E aí o marido entrou complementando dizendo que, no outro dia era 
dia das mães: que aquilo ali, agora ela poderia comemorar o dia das 

mães.” 

 

Quando a relação emotiva do profissional com as questões concernentes à 

amamentação é exacerbada e ele supervaloriza este processo, tal profissional passa a conceber 

a maternidade a partir da prática estabelecida do aleitamento materno, o que se mostra um 

pensamento reducionista do que vem a ser o “ser mãe de verdade”. 

Percebe-se o quanto as questões emocionais e afetivas estão presentes no fazer do 

profissional atuante no BLH. Tais profissionais não valoram apenas o fator da educação em 

saúde, da orientação ou ainda, o fator nutricional, mas consideram como mais importante em 

seus processos de trabalho o estabelecimento de vínculos, vínculos esses criados na relação 

profissional-usuário e fortalecidos na relação mãe-bebê-família. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

5. CONCLUSÃO 

 

De maneira geral, os profissionais de saúde atuantes em Bancos de Leite Humano do 

Estado do Rio de Janeiro demonstram consonância em sua práxis, satisfação no trabalho que 

realizam, envolvimento com todas as atividades pertinentes ao BLH ainda que cada 

profissional tenha seu campo de atuação e não execute cada uma delas individualmente. 

Ressalta-se que a pergunta que norteou a pesquisa, a saber: “O que você acha mais 

importante no processo do seu trabalho no BLH?” foi interpretada de diferentes formas pelos 

participantes. Alguns responderam o que lhes era mais gratificante, outros sobre o que 

gostavam no seu trabalho, outros disseram não haver mais ou menos importante, que o 

importante era tudo, o conjunto, e ainda houve quem não ressaltasse o processo de trabalho, 

mas os seus resultados e quem apontasse o processo de trabalho de outros profissionais, não o 

seu próprio. 

Os profissionais do BLH do Estado do Rio de Janeiro demonstram, através de suas 

percepções, valorarem em sua práxis a orientação, bem como a conscientização, a 

informação, o aconselhamento, o incentivo e o apoio à amamentação tendo como objetivo dar 

suporte a mulher nutriz no processo de início e manutenção da lactação. Ficou evidenciado 

ainda, que os profissionais de saúde do BLH reconhecem a importância da orientação acerca 

da amamentação em outros cenários que não apenas o banco de leite, perpassando desde o 

período pré-natal, a maternidade/alojamento conjunto até as mulheres doadoras de leite 

humano. 

Uma das percepções valorativas evidenciadas pelos profissionais do BLH está pautada 

no fator nutricional. Dessa forma estes profissionais valorizam o grande processo que é 

constituído pela captação de doadoras, doação, coleta, pasteurização, controle de qualidade e 

distribuição de colostro, leite de transição e leite humano maduro ordenhado demonstrando 

que sua práxis está voltada prioritariamente para o suprimento da demanda de prematuros e 

ou lactentes com patologias internados nas UTI Neonatais que recebem o leite humano 

pasteurizado. 

Constata-se que um dos valores mais expressos por estes profissionais sobre sua práxis 

tange as questões emocionais. A construção de vínculo, as relações de afeto, a sensibilidade, o 

prazer no que se faz, a possibilidade de contribuir com a harmonização da tríade mãe-bebê-

família e com o empoderamento da mãe-nutriz são as facetas mais atraentes para o 

profissional que atua no BLH contribuindo assim para que esta unidade não seja um espaço de 

armazenamento de leite ou uma escola do aleitar, mas a práxis dos profissionais, a partir do 



45 

 

que eles valoram fazem do BLH um cenário promotor de saúde para mães, bebês, famílias e 

comunidades não apenas pela qualidade do leite oferecido ou técnicas de amamentação, mas 

pela participação do BLH neste complexo e apaixonante movimento do aleitamento materno. 
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APÊNDICE I - TCLE 

 

UFF /   TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Prezado____________________________________________________________você está 

sendo convidado a participar do projeto de pesquisa : “ O processo de trabalho dos 

profissionais de saúde na promoção do aleitamento materno  no Estado do Rio de Janeiro de 

responsabilidade da pesquisadora Maria Bertilla Lutterbach Riker Branco,  da Universidade 

Federal Fluminense. 

O estudo pretende entender como se dá o processo de trabalho dos profissionais de saúde que 

atuam nos BLH do Estado do Rio de Janeiro na prática de promoção do aleitamento materno. 

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

perguntas sobre você e as atividades profissionais e assistências exercidas no BLH. Suas 

respostas serão gravadas e transcritas pelo entrevistador. 

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

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

pessoas que participaram da pesquisa. 

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

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

nada. 

Eu_______________________________________________________________, RG 

nº____________________________ declaro ter sido informada e concordo em participar 

como voluntária desta pesquisa. 

 

Niterói,_______ de_____2011. 

 

 

Assinatura do profissional de saúde 

 

Em caso de dúvida entrar em contato com Maria Bertilla Lutterbach Riker Branco pelo tel.: 

021-2629.9234 ou por E-mail: bertilla@vm.uff.br. Ou Comitê de ética em pesquisa da 

Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro pelo E-mail: ética@vm.uff.br 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bertilla@vm.uff.br
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APÊNDICE II - QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

AO PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 

Questionário nº:___________ 

I-Identificação do questionário: 

1-Nome do BLH (NF,VR, CG, DC, NI):_________ 

2-Data da Entrevista:___/____/______ 

3-Revisado por:_____________________________________Em:_____/____/_______ 

4-Data da digitação:_____/____/_______Digitador_____________________________ 

II- Identificação profissional: 

5- Qual é o seu nome?____________________________________________________ 

6- Idade?_________________________________7- Sexo:_______________________ 

8- Qual é a sua profissão?_________________________________________________ 

9- Há quanto tempo trabalha no Banco de Leite Humano?________________________ 

10- Você tem algum curso de capacitação em aleitamento materno? 

Sim (_____)  Não(_____) 

Caso responda Sim, vá para a próxima pergunta, caso tenha respondido Não vá para a questão 

nº12 

11-Qual/Quais? 

IHAC (___) ano _______ 

IUBAAM (____ )ano______  

Processamento e Controle de Qualidade de Leite Humano (____) ano______ 

Aconselhamento em Amamentação (____) ano______ 

Ano da última capacitação:_____________ 

12- Como ocorre o processo de atendimento no BLH na assistência junto a mulher? 

13-Como ocorre o processo de atendimento no BLH na assistência junto ao RN/Lactente? 

14- Como ocorre o processo de atendimento no BLH na assistência junto a família? 

15- O que você acha mais importante no processo do seu trabalho no BLH? 
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16- Quais atividades desenvolvidas pelo BLH na promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno? 

17- Quais os casos mais comuns de atendimento/assistência neste BLH? 

18- Quais atividades desenvolvidas pelo BLH no processo de doação de leite humano? 

19- Quais atividades desenvolvidas pelo BLH no processo da pasteurização? 

20- Quais atividades desenvolvidas pelo BLH no processo de distribuição do leite humano 

pasteurizado? 

21- Descreva qual a relação da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e o BLH. 

22- Descreva qual a relação da promoção ao aleitamento materno e o BLH. 

23-Descreva qual a relação da promoção ao aleitamento materno e o BLH. 

24- Descreva qual a relação do apoio ao aleitamento materno e o BLH. 

25- Você relaciona alguma (s) destas práticas na rotina do seu trabalho no BLH? 

1-Realiza atendimento no domicílio das doadoras de leite humano? ( ) 

2- Pasteurização? ( ) 

3- Trabalho administrativo? ( ) 

4- Realiza algum trabalho educativo dentro do BLH sobre amamentação? ( ) 

5- Palestra/grupos dentro das enfermarias e ambulatórios sobre aleitamento materno?  ( )   

6-  Contato com Instituições ou meios de comunicação em massa para campanhas de 

aleitamento materno?  ( ) 

7- Atendimento na enfermaria Obstétrica?   ( ) 

8- Atendimento na Enfermaria Pediátrica?  ( )    

9- Atendimento na UTI neonatal?  ( ) 

10- Realiza atendimento por este BLH em outra Instituição?  ( ) 

 

A cooperação do entrevistado foi: 1- Ótima 2- Boa 3- Mais ou menos 4- Fraca  5- Muito 

fraca. Nota:__________ 
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APÊNDICE III - CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mês/Ano 

 

 

 

Atividades 

1

11/

12 

1

12/

12 

0

01/ 

13 

 

02/

13 

0

03/

13 

0

04/

13 

0

05/

13 

0

06/

13 

0

07/

13 

0

08/

13 

0

09/

13 

1

10/

13 

1

11/

13 

1

12/

13 

0

01/

14 

Escolha do Tema 

e Definição do 

problema 

X

X 

              

Introdução  X

X 

X

X 

            

Revisão de 

Literatura 

  X X

X 

           

Metodologia     X

X 

          

Envio do 

protocolo de 

pesquisa ao 

Comitê de ética 

    X

X 

          

Elaboração do 

instrumento 

coleta de dados 

     X

X 

         

Coleta dos dados       X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

     

Análise e 

Interpretação dos 

dados coletados 

         X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

  

Construção das 

Considerações 

Finais 

            X

X 

X

X 

 

Revisão do texto 

final 

             X

X 

 

Entrega e defesa 

do TCC 

              X

X 
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ANEXO I – APROVAÇÃO DO CEP 
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ANEXO II – AUTORIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS 
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ANEXO III - AUTORIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS 
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ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS 
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Aguardando o recebimento da  

Declaração de Autorização  do Hospital S. João Batista, de Volta Redonda, que será 

anexada aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




