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RESUMO 

 

Introdução: A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) preconiza “Dez Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno”. De acordo com o Passo 3 o hospital deve “informar todas 

as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno”. Objetivos: Analisar o 

impacto dos fatores socioeconômicos, reprodutivos, de assistência à gestação, e as orientações 

ao aleitamento materno recebidas no hospital sobre a satisfação das gestantes com o apoio 

recebido no pré-natal para amamentar. Metodologia: Estudo transversal realizado em 2009 no 

Município do Rio de Janeiro com amostra representativa de 461 gestantes assistidas nos 15 

hospitais com mais de 1000 partos/ano do SUS, sendo sete credenciados na IHAC e oito não. 

Profissionais capacitadas na IHAC entrevistaram gestantes com pelo menos 28 semanas de 

gestação e duas consultas pré-natal. As razões de prevalência (RP) da satisfação com o apoio 

recebido para amamentar, considerada como desfecho, ajustadas por características sócio-

demográficas e reprodutivas da mulher, da assistência pré-natal, e das orientações recebidas 

em aleitamento materno foram obtidas por modelo de regressão de Poisson com variância 

robusta, segundo modelo conceitual hierarquizado. Resultados: Ficaram satisfeitas com o 

apoio recebido para amamentar 62,0% das gestantes. Aproximadamente 90,0% das gestantes 

viviam com o companheiro, 21,9% eram adolescentes, 46,9% eram primigestas e 70,1% 

declararam ter cor não branca. Apresentaram um baixo nível de escolaridade 39,5% das 

gestantes, e somente 42,7% ganhavam mais de 1 salário mínimo. Já haviam realizado pelo 

menos 6 consultas pré-natais 73,1% das gestantes. Na análise multivariada, as variáveis que 

mostraram associação com o desfecho foram: ter recebido orientação sobre como amamentar 

(RP=1,77, IC95% 1,38-2,28), ter recebido orientação sobre a livre demanda (RP=1,52, IC95% 

1,22-1,88), ter recebido orientação sobre o não uso de bicos e outros leites (RP=1,35, IC95% 

1,15-1,58) e a qualidade do acompanhamento (RP=1,22, IC95% 1,08-1,38). Conclusões: A 

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

socioeconômico da mulher e se associou às orientações sobre aleitamento materno prestadas 

durante o acompanhamento no pré-natal, evidenciando a importância de um atendimento de 

qualidade.  

 

Descritores: aleitamento materno, hospital, satisfação do usuário, estudos transversais 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) recommends "Ten Steps to 

Successful Breastfeeding." According to Step 3, the hospital must "inform all pregnant 

women about the benefits and management of breastfeeding." Objectives: analyzing the 

impact of socioeconomic factors, reproductive factors, prenatal care and breastfeeding 

guidance received at the hospital on pregnant women’s satisfaction with prenatal support to 

breastfeeding. Methods: a cross-sectional study was conducted in 2009 in the city of Rio de 

Janeiro with a representative sample of 461 pregnant women assisted by 15 hospitals with 

more than 1000 deliveries/year from the Brazilian Unified Health System (SUS) among 

which seven accredited and 8 non accredited by BFHI. Professionals trained at BFHI 

interviewed pregnant women with at least 28 weeks of pregnancy and 2 prenatal visits. 

Prevalence ratios (PR) of satisfaction with the support received by the hospital for 

breastfeeding, considered as the outcome, adjusted for socio-demographic and reproductive 

characteristics of women, prenatal care, and guidance received on breastfeeding were 

obtained by Poisson regression with robust variance, according to a hierarchical conceptual 

model. Results: 62.0% of pregnant women were satisfied with the support received on 

breastfeeding. Approximately 90.0% of pregnant women lived with a partner, 21.9% were 

teenagers, 46.9% were primiparous and 70.1% declared to have a non-white color. 39.5% of 

the pregnant women had a low education level, and only 42.7% earned more than 1 minimum 

wage. 73.1% of the pregnant women had attended at least 6 antenatal consultations. In 

multivariate analysis, the variables associated with the outcome were: having received 

guidance on how to breastfeed (PR = 1.77, 95% CI 1.38-2.28), having received guidance on 

free demand (PR = 1, 52, 95% CI 1.22-1.88), having received guidance not to use bottles, 

pacifiers or other milks (PR = 1.35, 95% CI 1.15-1.58) and the quality of assistance (PR = 

1,22, 95% CI 1.08-1.38). Conclusions: pregnant women's satisfaction with the support 

received for breastfeeding did not vary according to socioeconomic status of the women, but 

was associated to guidance on breastfeeding provided during prenatal care, highlighting the 

importance of quality care. 

 

Keywords: breastfeeding, hospital, patient satisfaction, cross-sectional studies 
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 INTRODUÇÃO 

 

O aleitamento materno já fazia parte da cultura indígena no Brasil, onde relatos dos 

séculos XVI e XVII indicam que os filhos das indígenas da tribo Tupinambás eram 

amamentados durante cerca de um ano e meio (Bosi & Machado, 2005). Entretanto, com a 

vinda dos europeus foi introduzida a cultura do desmame precoce, e o uso das amas de leite, 

pois a amamentação era vista como uma tarefa indigna para a dama (Badinter, 1985). Já no 

século XX, com o avanço do processo da industrialização, deu-se inicio ao aleitamento 

artificial, sendo utilizado a mamadeira como veículo do leite de vaca adicionado de açúcar e 

água, prescritos pelos médicos, os quais afirmavam que estas práticas eram benéficas para a 

alimentação infantil (Bosi & Machado, 2005).  

Durante a década de 70 surgiram os primeiros estudos demonstrando a importância do 

aleitamento materno para a proteção da saúde infantil (Martins Filho, 1977; Martins Filho & 

Costa, 1978; WHO, 2000), contrapondo-se à propaganda da indústria do leite artificial que 

influenciava o discurso dos profissionais de saúde.  

O Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno foi criado em 1981 no 

Brasil, divulgando a importância e os benefícios fisiológicos, econômicos e sociais do leite 

materno tanto para a mãe quanto para o bebê. Foi instituída uma coordenação nacional das 

ações de aleitamento materno, desenvolvidas campanhas na mídia, envolvidas as associações 

de classe e os setores de educação, nutrição e saúde e aprimorada a legislação de proteção à 

maternidade (Rea, 2003).  

Também no cenário internacional nesta época surgiram políticas de aleitamento materno. 

Em 1979 a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) promovem a “Reunião Conjunta sobre Alimentação Infantil e da Criança 

Pequena”, que gerou o “Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite 

Materno” (1981), para a restrição ao marketing destes produtos. A Organização Mundial de 

Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância realizaram um encontro em Florença, 
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Itália, no ano de 1990, visando à criação de mecanismos e ações para a promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno, do qual o Brasil foi um dos países participantes 

(WHO/UNICEF, 1990). Uma das estratégias criadas para promover o aleitamento materno, 

reduzir o desmame precoce e suas conseqüências sobre a morbi-mortalidade infantil, foi a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), que propõe a prática dos “Dez Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno” (OMS, 1989; 2001) (Anexo 1).  

A “Cúpula em Favor da Infância” reuniu 71 líderes de Estado em 1990 e estabeleceu 

como meta para a década credenciar 50% dos hospitais com mais de 1000 partos/ano como 

“Hospital Amigo da Criança” (Rea, 2003). Para que um hospital seja credenciado na IHAC, a 

equipe hospitalar deve proceder a uma auto-avaliação de seu desempenho, seguida por uma 

pré-avaliação e avaliação global conduzida por avaliadores externos. Para que os passos sejam 

considerados cumpridos pela IHAC, em geral é estipulado que pelo menos 80% da clientela 

tenham recebido a orientação, assistência ou ajuda preconizada, sendo que para alguns 

parâmetros compreendidos nos passos este critério varia de 50 a 80% (WHO/UNICEF, 1992). 

Atualmente, temos mais de 20.000 Hospitais Amigos da Criança em 156 países no mundo, e 

335 no Brasil, sendo 17 no Estado do Rio de Janeiro e oito no município do Rio de Janeiro 

(UNICEF, 2010), dos quais sete têm uma demanda superior a 1000 partos/ano. No entanto, 

passados 21 anos desde a Reunião da Cúpula em Favor da Infância, a meta traçada ainda não 

foi alcançada, sendo que o ritmo de credenciamento de hospitais na iniciativa tem decaído nos 

últimos anos no Brasil (Ministério da Saúde, 2010). 

Não apenas a conquista do título de Hospital Amigo da Criança tem se revelado um 

processo árduo, como também a sua manutenção. Desde o ano 2000 o Ministério da Saúde, 

juntamente às Secretarias Estaduais de Saúde, vêm buscando realizar, a cada três anos, 

reavaliações dos hospitais credenciados na iniciativa, mas este monitoramento vem 

apresentando dificuldades operacionais devido à grande extensão territorial de nosso país 

(Ministério da Saúde, 2010).   

Segundo o Passo 3, o hospital deve “informar todas as gestantes sobre os benefícios e 

o manejo do aleitamento materno” (WHO/UNICEF, 1992).  

Em estudo realizado nos Estados Unidos com adolescentes, foi encontrado que 83% 

das entrevistadas haviam decidido amamentar antes do terceiro trimestre de gestação, 10% 

decidiram durante o terceiro trimestre e apenas 7% tomaram a decisão de amamentar após o 

parto, mostrando a importância do pré- natal na tomada desta decisão (Neifert et al, 1988).  

 Takushi et al (2008), em investigação de cunho qualitativo realizada com a demanda 

de pré-natal de dois centros de saúde de São Paulo, verificaram que 98% das gestantes 
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demonstraram intenção de amamentar, 1% não pretendia amamentar e apenas 1% não havia 

decidido. Graffy (1992) em estudo realizado na Inglaterra, também no pré-natal, mostrou que 

70% das gestantes tinham a intenção de amamentar, 7% ainda não haviam decidido como 

alimentar o bebê e 23% pretendia alimentá-lo com mamadeira. Através de acompanhamento 

às 6 semanas e 6 meses pós-parto, observou que apenas 5,1% das mulheres havia mudado os 

planos anteriores. 

Esses estudos evidenciaram que a decisão sobre amamentar ou não a criança ocorre, 

na grande maioria das vezes, bem antes do parto. Apesar da amamentação propriamente dita 

só ser iniciada após o nascimento, na gravidez o corpo da mulher se transforma, ocorrendo o 

aumento do ventre e das mamas, além desta ficar mais emotiva, introspectiva ou reflexiva. 

Essas transformações físicas que ocorrem na mulher favorecerem a reorganização da sua 

identidade de filha para mãe, de mulher para genitora, fazendo com que ela vivencie o 

processo da maternalidade. Nesta fase, a mulher sente necessidade de apoio, para se sentir 

mais protegida e valorizada, a fim de se sentir segura para desempenhar o novo papel como 

mãe, sendo capaz de cuidar de seu bebê, amá-lo e amamentá-lo (Stoléru & Lebovici, 1997).  

A assistência pré-natal pode contribuir para que a mulher decida com autonomia como 

irá alimentar o seu filho. Ações educativas devem ser desenvolvidas durante todas as etapas 

do ciclo gravídico-puerperal, mas é durante o pré-natal que essas orientações devem ser 

iniciadas, de forma intensificada (Rios & Vieira, 2007). A identificação do desejo materno de 

amamentar pode levar ao debate do processo de decisão da mulher, onde práticas assistenciais 

baseadas no diálogo e no respeito ao que a mulher pensa, levando em conta os saberes 

populares, podem contribuir no esclarecimento da mulher e na sua decisão e manutenção do 

aleitamento materno (Takushi et al, 2008). Para isso, o profissional de saúde deve acolher a 

mulher desde o inicio da gravidez, prestando uma assistência qualificada e humanizada 

através de condutas acolhedoras (Ministério da Saúde, 2006), para que a gestante se sinta 

preparada para o parto, e adquira autoconfiança na sua capacidade de amamentar. Os 

profissionais devem ajudar na construção de uma autoimagem positiva e na aquisição de 

confiança da mulher em si própria, auxiliar no desenvolvimento de habilidades e promover a 

tomada de decisões para que essa mulher se sinta empoderada (Stromquist, 1997). Desta 

forma, prestar informações, orientações e apoio às mulheres para o aleitamento materno 

podem influenciar na sua decisão por esta prática, através do desenvolvimento de confiança 

da mulher na sua capacidade de amamentar (OMS, 2001). 



15 

 

 

Vários estudos têm mostrado um impacto positivo de ações realizadas no pré-natal sobre 

a duração do aleitamento materno, onde foram investigados os grupos de apoio à 

amamentação, o aconselhamento e orientações no manejo da amamentação.  

Su et al, 2007, em Singapura, conduziram estudo randomizado para comparar uma 

intervenção de uma sessão realizada no pré-natal, uma intervenção de duas sessões realizadas 

nas primeiras semanas de pós-parto e um grupo controle. A intervenção no pré-natal consistia 

de um vídeo sobre os benefícios, o manejo e cuidados com a mama, entrega de material 

impresso e oportunidade de aconselhamento individual por 15 minutos. A intervenção no pós-

parto consistia de uma visita nos primeiros dias por conselheira em amamentação, entrega de 

material impresso e uma segunda sessão de apoio na primeira consulta de pós-natal. Ambas as 

intervenções tiveram sucesso em aumentar a prevalência de aleitamento materno exclusivo às 

2 semanas, 6 semanas, 3 meses e 6 meses de pós-parto. Chapman et al, 2004 utilizaram um 

estudo randomizado para avaliar a eficácia de um programa de aconselhamento por pares 

(peer-counseling) realizado nos Estados Unidos que consistia de uma visita domiciliar pré-

natal, perinatal e pós-natal. Nestas vistas se discutia os mitos mais comuns, os benefícios da 

amamentação, era realizada a detecção de mamilos invertidos e se procedia à orientação sobre 

o manejo do aleitamento materno. As mulheres podiam assistir a um vídeo sobre o tema. Esta 

intervenção conseguiu aumentar a incidência do aleitamento materno no hospital e alcançou 

significância marginal na extensão do aleitamento materno com um mês e três meses. 

Sheehan (1999), na Austrália, utilizou um estudo quase-experimental para comparar dois 

métodos de educação pré-natal para o aleitamento materno: grupos conduzidos por 

enfermeiras (midwives) e por líderes da comunidade (peer-counselours), não encontrando 

diferença significativa entre eles em relação à duração da amamentação e à percepção materna 

do sucesso. Lin et al, 2008 desenvolveram um estudo quase-experimental em Taiwan para 

avaliar a efetividade de um programa pré-natal desenvolvido com primíparas que elegeram a 

cesariana como via de parto. Estas gestantes receberam um livreto, assistiram um vídeo e 

receberam dois telefonemas de follow-up, que abordavam os benefícios da amamentação, 

soluções para dificuldades, vantagens do alojamento conjunto e da amamentação exclusiva e 

da participação do companheiro. Esta intervenção alcançou uma maior prevalência de 

aleitamento materno exclusivo durante a internação hospitalar e no primeiro mês pós-parto. 

Hartley & O’Connor, 1996 nos Estados Unidos investigaram, através de estudo realizado 

antes e após a intervenção do programa Best Start, a efetividade de orientações sobre os 

benefícios da amamentação, as barreiras a esta prática, técnicas de manejo da amamentação, 

dieta materna, produção de leite, prestadas em todas as consultas pré-natais monitoradas 



16 

 

 

através de check-list, estando também disponíveis às gestantes folhetos e classes educativas 

em alimentação infantil. As mulheres negras tiveram um incremento nas taxas de aleitamento 

materno no hospital e às 2 semanas pós-parto (p<0,03).  

Um estudo quase-experimental realizado em Santiago do Chile (Pugin et. al., 1996) 

verificou a efetividade do Programa de Promoção à Amamentação e ao Método de 

Amenorréia Lactacional com cinco intervenções básicas (treinar a equipe de saúde sobre 

amamentação; implementar atividades na clinica de pré-natal e no hospital, criar uma clinica 

ambulatorial de lactação e oferecer o método de amenorréia lactacional como forma de 

planejamento familiar), além de grupo pré-natal de educação sobre técnicas de amamentação. 

Este grupo pré-natal consistia de sessões de 20 minutos realizado por uma enfermeira obstetra 

onde as gestantes discutiam e dividiam suas experiências sobre cuidados com as mamas, 

vantagens da amamentação, alojamento conjunto e contato imediato, manejo e prevenção de 

problemas com a amamentação. Este estudo demonstrou que mais mães que participaram do 

grupo amamentaram de forma exclusiva ou predominante até os seis meses, diferença esta 

significativa, demonstrando que um grupo de pré-natal que inclui a interação entre as mães 

através da troca de experiências e enfatizando o manejo da amamentação, oferece uma 

abordagem útil e eficaz, principalmente para as primíparas, além de dar a oportunidade às 

gestantes de compartilhar suas experiências. 

Kistin et al, 1990, nos Estados Unidos, mostraram que os grupos de apoio à 

amamentação aumentaram significativamente a duração do aleitamento materno, 

diferentemente do aconselhamento individual. Cabrera et al, 1999 em Porto Rico mostraram a 

efetividade da realização de uma classe de orientação ao aleitamento materno realizada no 

pré-natal de uma instituição hospitalar.  

Estes estudos demonstram um impacto positivo de grupos/aulas de pré-natal, orientações 

no manejo da amamentação, e aconselhamento, na extensão da duração do aleitamento 

materno. Mostram que quanto mais informação/conhecimento, orientação e apoio em 

aleitamento materno as gestantes/mães receberem durante o período da gravidez, maior será o 

tempo de aleitamento materno e de aleitamento materno exclusivo, trazendo benefícios para a 

criança, a mãe e toda a família. 

A orientação e apoio para amamentar que as gestantes recebem nesta fase repercutem 

na sua prática futura de aleitamento materno, trazendo benefícios para a criança, a mãe e toda 

a família (Toma & Rea, 2008). O leite materno é essencial para a criança, pois é um alimento 

completo e perfeitamente adequado para o metabolismo e desenvolvimento sadio do lactente 
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(Akré, 1997). O aleitamento materno previne a diarréia e infecções respiratórias, além de 

reduzir a morbi-mortalidade infantil (Victora et.al, 1987).  

O aleitamento materno também é vantajoso para a mulher, pois ajuda na recuperação 

pós-parto, diminui o sangramento e ajuda a involução uterina (Heinig & Dewey, 1997), além 

da praticidade e do efeito contraceptivo (Townsend, 1992). O aleitamento materno fortalece o 

vínculo afetivo mãe-filho (Zetterström, 1999) e traz vantagens econômicas para a família, já 

que um bebê alimentado com leite artificial necessita de várias latas de leite em pó por mês 

(Araújo et. al, 2004). 

Entretanto, para que as orientações sejam eficazes e atinjam a maior parte das gestantes e 

mães, é necessário que sejam realizadas de forma continuada e que sua cobertura seja 

adequada, estando a equipe de saúde envolvida na promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno (Oliveira et al, 2001). 
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 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Satisfação do usuário como um indicador de resultado 

 

 

  De acordo com Donabedian (1988) a qualidade é composta por vários componentes: 

eficácia, aceitabilidade, eficiência, acesso, equidade e relevância, e para avaliar a qualidade de 

um serviço todos esses aspectos devem ser considerados. Donabedian incorporou também a 

satisfação do paciente na avaliação da qualidade em saúde, ao lado da avaliação do 

profissional de saúde e da comunidade, levando em consideração a visão do usuário tanto na 

definição de parâmetros quanto na mensuração da qualidade do serviço.  

A medição da qualidade dos serviços incorporando o ponto de vista do usuário pode 

ser difícil, pois as características sócio-demográficas do paciente podem influenciar a sua 

expectativa e o seu grau de exigências com o atendimento, e a avaliação do serviço pode 

refletir também a capacidade crítica do usuário. Entretanto, como esse tipo de avaliação leva 

em consideração não só as expectativas prévias do usuário, como as interações com os 

aspectos médicos e não médicos do cuidado, ela pode representar o conjunto da percepção das 

necessidades, da expectativa individual e a da experiência do cuidado, contribuindo, com isso, 

para uma visão mais abrangente do cuidado prestado (Vaitsman & Andrade ,2005).  

 A qualidade dos serviços vem sendo avaliada a fim de verificar a evolução das 

políticas, moldar o atendimento e garantir a prestação dos serviços de forma adequada e 

apropriada (Avis et. al, 1995). Um método que tem sido utilizado é a mensuração dos níveis 

de satisfação atribuídos pelos usuários do serviço (Aspinal et. al., 2003), caracterizada como 

uma avaliação de resultados que está associada à efetividade do cuidado ou a um ganho a 

partir de uma intervenção (Esperidião & Trad, 2006).  

A avaliação dos serviços de saúde busca converter os conceitos em estratégias, 

critérios e padrões de medição que possam contribuir para o aperfeiçoamento do serviço de 

saúde. Com isso, as avaliações de satisfação de usuários têm crescido cada vez mais, pois 

constituem um indicador sensível de qualidade além de estarem fortemente ligados a uma 
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maior adequação no uso do serviço (Trad et. al., 2002).  Para Pascoe (1983), trata-se de uma 

avaliação baseada em padrões subjetivos que levam em consideração as experiências já 

vivenciadas e critérios subjetivos do usuário.  

Para realizar a avaliação, o usuário leva em consideração uma combinação de fatores 

como: o ideal de serviço, noção do serviço que merece receber, uma média da experiência 

passada em situações similares e um nível mínimo de qualidade de assistência que espera 

receber. Essa abordagem forma um julgamento sobre as características do serviço e 

consequentemente sobre a qualidade deste, de forma que a perspectiva do usuário providencie 

informações necessárias para melhorar a qualidade dos serviços (Trad et. al, 2002).  

Este tipo de avaliação busca uma meta a ser alcançada visando o aperfeiçoamento. 

Afinal, usuários satisfeitos aderem mais ao tratamento prescrito (Johansson et. al., 2002) e são 

mais propensos a ter uma melhor qualidade de vida (Baron-Epel et. al., 2001). 

 A avaliação da satisfação pela percepção dos usuários se dá através da relação entre os 

agentes das ações, o profissional de saúde e os usuários, sendo esta influenciada pela 

subjetividade do conceito de qualidade e pela expectativa do usuário com a assistência 

recebida (Gouveia et. al., 2009). Alguns autores acreditam que este tipo de pesquisa deve 

compreender o que o usuário avaliou dos serviços e estudar seus dispositivos cognitivos. 

Ainda assim, a satisfação do usuário não irá demonstrar necessariamente uma avaliação 

positiva, pois este se sente satisfeito independente do atendimento recebido, a não ser em 

experiências extremamente negativas (Espiridião & Trad, 2006).  

 Segundo a revisão de literatura realizada por Esperidião & Trad (2006) alguns estudos 

buscaram estudar a relação entre a satisfação e as variáveis que a determinam. Ainda se sabe 

pouco sobre a natureza ou o número de fatores que influenciam a satisfação, e há resultados 

divergentes encontrados na literatura, indicando baixa consistência entre as pesquisas. 

Weiss (1988) apresenta quatro grupos principais de determinantes da satisfação: 

características dos pacientes (incluindo as sócio-demográficas; as expectativas destes sobre o 

atendimento e os seus estados de saúde); características dos profissionais que prestam o 

atendimento (incluindo traços de personalidade, qualidade técnica e a “arte do cuidado”); 

aspectos da relação médico-paciente; fatores estruturais e ambientais (incluindo o acesso, 

forma de pagamento, tempo de tratamento, marcação de consulta e outros). O autor 

encontrou, portanto, dois grandes grupos de fatores relacionados com a satisfação: um relativo 

ao serviço e aos seus provedores, e outro aos próprios usuários.  

Entre os fatores que foram identificados relativos ao serviço, a maioria dos estudos 

atribui a satisfação a aspectos humanitários da relação médico-paciente, à quantidade e 
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qualidade das informações recebidas, à efetividade dos problemas e à continuidade do 

atendimento (Aharony & Strasser, 1993; Ware & Snyder 1975). Além disso, fatores como ser 

tratado com cortesia pela equipe, ser reconhecido por ela, ter enfermeiro disponível na 

unidade, disponibilidade de consulta, curto tempo de espera para a consulta, unidade não ser 

muito grande, também são fatores que influenciam na satisfação (Souza, 1997).  

 Já em relação aos fatores relativos ao usuário estão a idade, a escolaridade e renda, 

embora alguns autores na literatura internacional não encontrem associação com a satisfação, 

no Brasil parece haver uma correlação inversa entre satisfação e renda, estando os usuários de 

camadas mais populares mais satisfeitos com os serviços (Santos, 1995; Souza, 1997). Já em 

relação à variável gênero, alguns autores apontam que as mulheres estão mais aptas a criticar 

os serviços, constituindo-se em boas informantes para as pesquisas (Coyle, 1999).  

 

Avaliação da satisfação com o apoio recebido para amamentar 

 

  A fim de verificar os fatores associados à satisfação com o apoio recebido para 

amamentar na gestação, já identificados pela literatura, foi realizada uma revisão de literatura 

na base de dados Medline (US National Library of Medicine), sem limites, utilizando as 

seguintes palavras-chave: (pregnancy or pregnant or prenatal) and (breastfeeding or 

breastfeed) and (education or guidance or advice or counseling or information or support) and 

(perception or satisfaction or satisfied or pleased), sendo encontrados 249 artigos.  

Através da leitura dos títulos, foram selecionados 43 artigos que tratavam da satisfação 

da clientela com as ações realizadas no pré-natal relativas ao aleitamento materno, cujos 

resumos foram lidos. Foram excluídos os estudos qualitativos (7 artigos), as revisões 

sistemáticas (2 artigos), aqueles cuja exposição não era a assistência prestada à gestante, mas 

sim o apoio do local de trabalho materno para a amamentação (2 artigos) e aqueles cujo 

desfecho não era a satisfação da usuária com a assistência prestada, mas sim a satisfação com 

o prazer de amamentar ou com o tipo de aleitamento (15 artigos). Houve uma perda, por 

acesso indisponível a artigo publicado em 1991 na revista “The Australian and New Zealand 

Journal of Obstetrics & Gynaecology”. Os 16 artigos restantes foram lidos na íntegra, 

inclusive um artigo em tcheco, traduzido pelo google tradutor. Do total de artigos encontrados 

e lidos na íntegra (16), sete foram excluídos por abordarem a satisfação com o apoio recebido 

no período pós-natal. Ao final, foram selecionados nove artigos que abordavam a assistência 

fornecida a gestantes ou mães quando ainda estavam no período pré-natal pela unidade para 

amamentar e seu impacto na satisfação da usuária com o apoio recebido. 
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No cenário da atenção básica à saúde e comunidade.  

 

No cenário da atenção básica à saúde e comunidade foram encontrados 4 artigos. 

Estudo realizado em 24 unidades básicas de saúde do Estado do Rio de Janeiro 

(Oliveira et. al, 2003, Oliveira et. al, 2005) avaliou o impacto da prática dos Dez Passos da 

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM). Foi realizada uma avaliação 

de estrutura e processo em cada unidade que gerava um Escore Global, sendo encontrada uma 

correlação moderada entre este e a prevalência de aleitamento materno exclusivo em bebês 

menores de seis meses (p<0,01) e uma forte correlação do mesmo com a satisfação das 

mulheres com o apoio recebido da unidade para amamentar (p<0,001). Concluiu-se que o 

grau de satisfação das gestantes e mães com o apoio recebido das unidades para amamentar 

expressou de forma mais acurada o desempenho da unidade na promoção, proteção e apoio à 

amamentação do que a prevalência de aleitamento materno exclusivo.   

Um estudo de intervenção na Suécia (Ekström et. al, 2006), com 540 mães, investigou 

se as mães atendidas por parteiras e enfermeiras treinadas em aconselhamento em aleitamento 

materno recebiam um melhor cuidado continuado e apoio emocional e informações sobre 

aleitamento materno do que as mães que receberam cuidados rotineiros. Dez municípios da 

Suécia foram randomizados em grupos de intervenção e grupo controle, sendo este dividido 

em A (dados coletados antes da intervenção) e B (dados coletados simultaneamente à 

intervenção). As mães responderam questionários aos 3 dias, 3 meses e 9 meses do pós-parto. 

A percepção do apoio prestado pelos profissionais de saúde, proporcionado também em 

palestras envolvendo o companheiro, foi avaliada em escalas. O grupo de intervenção afirmou 

ter recebido melhores informações sobre aleitamento materno durante a gestação comparando 

com grupo controle B, e o grupo de intervenção e o grupo controle B avaliaram o apoio 

significativamente melhor do que no grupo controle A. 

Um ensaio comunitário randomizado, realizado em Uganda (Nankunda et. al, 2010) 

com 370 mães avaliou o impacto do aconselhamento individual por pares (“peer counselling”) 

realizado durante o último trimestre da gravidez e os primeiros meses pós-parto. A 

intervenção consistia em explicações sobre a amamentação exclusiva, e o desfecho aferido foi 

a satisfação materna. O estudo mostrou que 90% das mães se sentiram satisfeitas com as 

explicações sobre aleitamento materno exclusivo, afirmando que os “peer counsellors” 

explicaram de uma forma que as mães conseguiam entender. As mulheres que receberam um 
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número elevado de visitas (>4) e cuja escolaridade era igual ou superior ao primário completo 

mostraram uma satisfação significativamente maior. 

 

No cenário hospitalar. 

 

No cenário hospitalar foram encontrados 5 artigos.  

Um ensaio clínico randomizado com 470 gestantes hospitalizadas em Shangai (Wan 

et. al., 2011) comparou a satisfação no atendimento de um grupo que recebia atendimento 

primário individualizado de enfermeiras (CPNC) versus um grupo que recebeu um task-

centered nursing care (TCNC). As participantes do grupo CPNC afirmaram estar mais 

satisfeitas com o cuidado recebido (p<0,001) tinham mais conhecimento em amamentação 

(p<0,001) e eram mais propensas a amamentar seis semanas após o parto do que as do grupo 

TCNC.  

Lin et al, 2008a, realizaram um estudo quase-experimental conduzido em um clínica 

pré-natal de um hospital em Taiwan. O programa educativo consistia em 50 minutos de leitura 

e desenvolvimento de habilidades, 20 minutos de discussão em grupo e prática das 

habilidades e 20 minutos de visita às enfermarias de puerpério, onde as mães compartilhavam 

suas experiências bem sucedidas em amamentar. A satisfação com o programa foi aferida 

através de uma escala de sete itens: o conhecimento recebido durante o curso, a real ajuda do 

curso, o conteúdo do curso, o uso de aparelhos no ensino, o estilo de ensino do instrutor, 

duração do curso e o tempo que eles disponibilizavam. Estes itens foram avaliados utilizando 

a escala de Likert de 7 pontos,  onde as notas variaram de 7-49 indicando grande satisfação. 

Todos os itens receberam uma média de score maior do que 6, exceto para o item sobre a 

duração do curso (5,9), demonstrando que as mães estavam satisfeitas com o programa. 

Em estudo realizado em Sydney (Kervin et al, 2010) foi realizado um follow-up de 2 

semanas com mães que estavam amamentando ou que pretendiam amamentar. Estas mães 

receberam um acompanhamento em amamentação no hospital que avaliou o tipo, o tempo e a 

satisfação pessoal com o apoio recebido do profissional (durante o pré-natal, ajuda no parto, 

aulas práticas de como amamentar, informações oferecidas e atitude em relação à 

amamentação) e o seu impacto na intenção de amamentar. A satisfação com o apoio recebido 

da equipe de saúde para amamentar teve uma média de 6,3 no início da entrevista, e, 2 

semanas após o parto, uma média de 4,9 (em 10). 
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Um estudo transversal realizado em Montreal, Canadá (Sarasua et. al., 2009), teve 

como objetivo avaliar o apoio e o manejo do aleitamento materno fornecido por profissionais 

de saúde em um hospital. Os resultados mostraram que 27% das mães afirmaram ter recebido 

informações sobre os benefícios do aleitamento materno enquanto estavam no hospital, e a 

mesma porcentagem para informações sobre o contato pele a pele. A maior parte (80%) das 

mães declarou estar muito ou moderadamente satisfeitas com o apoio e educação recebidos 

sobre aleitamento materno no pré-natal ou durante a assistência ao parto. O estudo concluiu 

que a satisfação geral com o apoio e a educação em aleitamento materno do hospital são 

encorajadores, especialmente no contexto do uso crescente de satisfação do paciente como 

uma medida empírica de qualidade do atendimento.  

Um estudo prospectivo realizado em Praga (Mydlilová et.al., 2008), avaliou a 

qualidade da preparação para o aleitamento materno em cursos de pré-natal e identificou 

outras formas de informações sobre aleitamento materno (n=345). As mães que realizaram o 

curso pré-natal (71,6%) eram mais informadas sobre a técnica correta da amamentação 

(77,7% x 54,3%), a importância do alojamento conjunto (80,7% x 55,4%), os efeitos nocivos 

do uso de chupetas (64,8% x 34,7%) e de mamadeiras (77,6% x 54,3%), sendo que 58,2% das 

mães que frequentaram o curso estavam satisfeitas com seu conteúdo. 

 

Achados da revisão de literatura 

 

Esses achados da literatura demonstraram diferentes formas de se avaliar a satisfação 

do usuário com as ações pró-aleitamento materno realizadas no pré-natal. Foi observado que 

ainda são poucos os estudos que abordam a satisfação de gestantes ou mães com o apoio 

recebido para amamentar, principalmente estudos realizados no âmbito hospitalar. Na revisão 

foi identificada uma satisfação com o apoio recebido para amamentar que variou de 10 a 

100%, sendo maior quando havia algum tipo de intervenção que apoiasse ou promovesse o 

aleitamento materno. Não foi encontrado qualquer estudo que realizasse uma análise 

multivariada dos determinantes da satisfação com o apoio recebido para amamentar. 

Embora o indicador “satisfação” seja pouco utilizado, ele se mostra encorajador 

principalmente no que diz respeito à avaliação da qualidade da assistência prestada. A revisão 

sobre satisfação do usuário mostrou que um atendimento de qualidade influencia diretamente 

a adesão ao serviço, pois à medida que a assistência é de qualidade, a adesão ao tratamento é 

maior. Também o estudo realizado por Wan et. al., 2011 mostrou que as mulheres que 
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estavam mais satisfeitas com o apoio recebido foram mais propensas a amamentar seis 

semanas após o parto.  

Desta forma, a revisão de literatura empreendida evidenciou a necessidade de 

realização de mais estudos que abordem a temática da satisfação enquanto um indicador de 

resultado da assistência prestada em aleitamento materno na gestação, a fim de verificar a 

acurácia deste indicador, e seus determinantes, buscando contribuir para a melhoria da 

qualidade da assistência prestada, com vistas à redução da morbimortalidade infantil. 

Os estudos sobre a satisfação da clientela com as ações desenvolvidas no pré-natal 

relativas ao aleitamento materno identificados na revisão de literatura estão sumarizados nos 

quadros abaixo, segundo sua condução na rede básica ou hospitalar, sinalizando o principal 

desfecho e exposição investigada, assim como a prevalência de satisfação encontrada.
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Quadro 1 – Revisão de literatura sobre a satisfação com as ações em aleitamento materno realizadas no pré-natal com estudos conduzidos na 

atenção básica ou comunidade 

 

Autor, revista e 

ano de 

publicação 

Ano de realização 

e local do estudo 

Tipo de estudo e 

tamanho da  

amostra 

Assistência prestada 

Forma de aferição 

da satisfação e 

prevalência 

encontrada   

Exposição (E) e 

desfecho (D) 
Medida de 

associação e/ou 

significância 

Oliveira et al 

J Human Lact 

2003  

 

Oliveira et al 

J Human Lact 

2005 

1999-2000 

unidades básicas do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

Transversal 

24 unidades básicas 

240 gestantes 

240 mães 

Vantagens AM 

AM ao nascer 

Importância AME 

Como amamentar 

Livre demanda 

Malefícios uso de bicos 

Grupo de apoio 

Envolver familiares 

Aferida através de 

pergunta 

semelhante à deste 

estudo 

Variou de 100% a 

cerca de 10% entre 

as unidades básicas 

E: Escore de 

desempenho nos 

dez passos 

IUBAAM 

D: Satisfação das 

gestantes e mães 

com apoio recebido  

 

Correlação 

linear R
2
=0,80 

(p<0,000). 

Ekström et al 

Birth 

2006 

2000-2002 

Centro de Pré-natal 

e Centro de Saúde a 

Criança na 

Suécia 

Estudo de 

intervenção 

540 mães 

Informação sobre 

aleitamento materno 

Aferida através da 

escala de Likert 

_ 

E: Treinamento e 

cuidado prestado 

por parteiras e 

enfermeiras  

D: Satisfação com 

informação e apoio 

emocional para 

amamentar  

Qui quadrado 

p<0,05 

Nankunda et al 

International 

Breastfeeding 

journal 

2010 

2005-2008 

comunidade em 

Uganda 

Estudo randomizado 

375 mães 

Peer counseling para 

amamentação exclusiva 

Aferida através da 

escala de Likert 

95% 

E: Peer counselling 

D: Satisfação com 

explicações, tempo 

e utilidade das 

visitas, liberdade 

para se comunicar  

com peer 

counsellor  

Qui quadrado 

ou Teste de 

Fisher 

p<0,05 
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Quadro 2 – Revisão de Literatura sobre a satisfação com as ações em aleitamento materno realizadas no pré-natal com estudos conduzidos no 

hospital. 

 

 

 

Autor, revista e 

ano de publicação 

Ano de realização 

e local do estudo 

Tipo de estudo e 

tamanho da 

amostra 

Assistência 

prestada 

Forma de aferição 

da satisfação e 

prevalência 

encontrada   

Exposição (E) e 

desfecho (D) 
Medida de 

associação e/ou 

significância 

Wan et al 

Contemporary 

Nurse 

2011 

2008-2009 

Hospitalar 

Shangai 

Ensaio clínico 

randomizado 

470 gestantes 

hospitalizadas 

Massagem nas 

mamas para aliviar 

ingurgitamento 

mamário 

Informação sobre 

benefícios do 

aleitamento 

materno 

 

Aferida através da 

escala de Likert 

__ 

E: Grupo de 

atendimento 

primário 

individualizado x 

centro 

especializado. 

D:Satisfação com 

os cuidados 

prestados. 

Independet t-test 

Qui-quadrado 

t(468) = 5.936 

 (p<0,001) 

Sarasua et al 

BF Review 

2009 

2005 

Atenção pré-natal 

e pós-natal  

hospital do Canadá 

Transversal 

60 mães 

Importância AME 

Como amamentar 

Informação sobre 

aleitamento 

artificial 

Aferida através de 

pergunta de 

questionário  

80% 

E: Informações 

sobre AME, como 

amamentar 

D: Satisfação com 

educação e apoio 

recebidos para  

amamentar 

___ 

Mydlilová et al 

Ceská Gynekologie 

2008 

2005-2006 

Pré-natal em 

hospital de 

Praga 

Estudo prospectivo 

351 mães 

Técnica correta de 

amamentação 

Malefícios do uso 

de chupetas e 

mamadeiras 

Métodos de 

amamentação 

Aferida através de 

pergunta de 

questionário  

58,2% 

E: Cursos de pré-

natal sobre 

aleitamento 

materno 

D: Conhecimento e 

satisfação com o 

conteúdo do curso 

T de Student e Qui 

quadrado 

p<0,05 
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Lin et al 

Journal of Clinical 

Nursing 

2008 

2003 

Pré-natal em 

hospital de Taiwan 

Estudo quase-

experimental 

92 gestantes 

Desenvolvimento 

de habilidades, 

discussão e 

compartilhamento 

de experiências 

sobre 

amamentação.  

 

Aferida através da 

escala de Likert 

Média score > 6  

(em máximo de 7) 

E: Programa 

educacional em 

amamentação 

D: Conhecimento e 

satisfação com o 

programa 

-- 

Kervin et al 

Journal of 

Paediatrics and 

Child Health 

2009 

2006 

Hospital em 

Sydney 

Estudo transversal 

164 mães 
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JUSTIFICATIVA 

 

Na revisão de literatura realizada foram encontrados poucos estudos que avaliaram a 

repercussão na satisfação da clientela das ações pró-aleitamento materno realizadas 

especificamente no pré-natal, sendo que nenhum destes aferiu o peso de cada variável por 

meio de análise multivariada. Alguns estudos avaliaram conjuntamente ações realizadas com 

gestantes e mães (Oliveira et. al, 2003, Oliveira et. al, 2005),  e outros coletaram os dados na 

fase pós-natal (Ekström et. al, 2006; Sarasua et.al.,2009; Mydlilová et.al., 2008), o que pode 

ter gerado viés de informação. A satisfação das gestantes com o apoio recebido durante o pré-

natal para o aleitamento materno é um indicador pouco estudado, e pode se revelar importante 

na melhoria da qualidade da assistência prestada à gestante.  

Durante a formação acadêmica realizada no curso de graduação em Enfermagem e 

licenciatura pela Universidade Federal Fluminense, e pela vivência acadêmica ao passar pelas 

disciplinas de Saúde da Mulher no 5° e 6° período, aprendi a importância do aleitamento 

materno para a criança e para a mulher, além de perceber o quanto propostas como a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança fazem desta questão uma realidade. 

Estou envolvida no projeto de pesquisa interinstitucional
1
 que visa avaliar a 

implementação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança no Município do Rio de Janeiro a 

partir da percepção das mulheres desde março de 2009, tendo me tornado bolsista PIBIC no 

período de agosto de 2009 a julho de 2010. Contribuí na construção do banco de dados e na 

análise dos dados da pesquisa, e em meu “Trabalho de Conclusão de Curso de Enfermagem”, 

comparei as orientações recebidas por gestantes quanto às vantagens e manejo da 

amamentação em hospitais credenciados e não credenciados na Iniciativa Hospital Amigo da 

                                                

1
 Oliveira MIC, Souza IEO, Silva KS, Gomes Jr SC, Alves VH, Esteves TMB, Barbosa GP. 

Avaliação da implementação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança no Município do Rio de Janeiro 
a partir da percepção das mulheres quanto às questões de gênero, poder e cidadania envolvidas na 

assistência ao aleitamento materno. Edital MCT/CNPq/SPM-PR/MDA Nº 57/2008. 
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Criança no município do Rio de Janeiro, observando uma prática superior nas orientações 

acerca dos benefícios e manejo do aleitamento materno entre os hospitais que credenciados na 

iniciativa.  

Este projeto pretende avançar, buscando detalhar as orientações recebidas pelas 

gestantes no pré-natal a respeito dos benefícios e manejo do aleitamento materno, e identificar 

como essas orientações repercutem na satisfação da gestante com o apoio recebido para 

amamentar, analisando também se fatores socioeconômicos, reprodutivos e de assistência pré-

natal se associam a esta satisfação. Desta forma, este projeto visa contribuir tanto para a área 

acadêmica quanto para a assistencial, através do aprimoramento do conhecimento necessário 

para o desenvolvimento de uma assistência pré-natal de qualidade na proteção, promoção e 

apoio ao aleitamento materno.  

Considerar a perspectiva da mulher pode permitir que os programas se adequem às 

suas necessidades, afinal, as mulheres respondem às ofertas de atenção de acordo com as suas 

necessidades de saúde (Almeida & Tanaka, 2009). São essas necessidades que determinam a 

sua resposta às ofertas de atenção a saúde recebida, de maneira a participar do processo 

avaliativo como “sujeitos de auto-avaliação” e não somente como “alvo analítico”, resultando 

em uma aproximação da real necessidade de saúde da população (Minayo et. al., 1999) 

Essas mulheres não devem ser vistas como objeto de uma ação, mas sim como 

potenciais controladoras de determinantes do processo saúde-doença para si e para a 

comunidade, levando em consideração a sua possibilidade de desencadear uma reflexão 

crítica acerca do atendimento recebido e não apenas em relação à sua satisfação/insatisfação 

(Almeida & Tanaka, 2009). 

 

OBJETIVOS 

 

  Objetivo Geral 

 

 Descrever as orientações ao aleitamento materno prestadas a gestantes no pré-natal 

realizado em hospitais do SUS com mais de 1000 partos/ano no Município do Rio de Janeiro 

e analisar seu impacto na satisfação das gestantes com o apoio recebido para amamentar. 
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Objetivos Específicos 

 

 Descrever o perfil socioeconômico, reprodutivo e de assistência pré-natal das gestantes 

acompanhadas por hospitais do SUS com mais de 1000 partos/ano no município do Rio de 

Janeiro. 

 Descrever as orientações ao aleitamento materno recebidas pelas gestantes nestes 

hospitais  

 Aferir a satisfação das gestantes com o apoio recebido no pré-natal para amamentar 

 Analisar o impacto dos fatores socioeconômicos, reprodutivos, de assistência à gestação e 

as orientações ao aleitamento materno recebidas no hospital sobre a satisfação das 

gestantes com o apoio recebido no pré-natal para amamentar.  

 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo e analítico, realizado a partir 

de dados coletados pela pesquisa “Avaliação da implementação da Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança no Município do Rio de Janeiro a partir da percepção das mulheres quanto às 

questões de gênero, poder e cidadania envolvidas na assistência ao aleitamento materno”. 

Essa pesquisa recebeu financiamento do CNPq através do Edital MCT/CNPq/SPM-PR/MDA 

nº 57/2008: Relações de gênero, mulheres e feminismos.   

A pesquisa teve como cenário os quinze hospitais com mais de 1000 partos/ano 

vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Município do Rio de Janeiro, que 

concentram cerca de 94% dos partos realizados pelo SUS, sendo sete desses hospitais 

credenciados como “Hospital Amigo da Criança” e oito hospitais sem este título.  

O tamanho da amostra foi determinado de forma estratificada, sendo os estratos as 

unidades hospitalares. O tamanho da amostra considerou uma prevalência de 50% de 

cumprimento de cada passo da IHAC. A prevalência de 50% também foi utilizada como fator 

de ponderação para cada um dos estratos considerados, uma vez que garante o maior tamanho 

de amostra possível para um nível de erro e de confiança controlados (Cochran, 1977). Para 

um nível de erro de 5% e de confiança de 95%, obteve-se um tamanho mínimo de 460 

gestantes, distribuídas entre os estratos segundo a quantidade de consultas pré-natais 

realizadas no 2º semestre de 2008 (Tabela A).  
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Tabela A- Amostra de Gestantes por hospital segundo a média mensal de consultas pré-natais 

realizada no ano de 2008. 

Amostra de gestantes a serem entrevistadas por hospital    Consultas pré-natais    Gestantes 

Unidade  Média mensal 2008   Amostra 

1. ASSOCIAÇÃO PRO MATRE*   696 27 

2. MATERNIDADE CARMELA DUTRA*   2909 115 

3. MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING*  680 27 

4. MATERNIDADE OSWALDO NAZARETH*  798 32 

5. UIS HERCULANO PINHEIRO*   669 26 

6. INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA*   789 29 

7. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO*  296 11 

8. MATERNIDADE LEILA DINIZ   548 22 

9. MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES  580 23 

10. MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ  1052 42 

11. HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO   268 11 

12. HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO  979 39 

13. HOSPITAL ESTADUAL ROCHA FARIA   266 11 

14. HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER   480 19 

15. HOSPITAL ESTADUAL PEDRO II   660 26 

Total  11.670 460 

* Hospitais Amigos da Criança                                                                                                 

 

Foram incluídas apenas as gestantes com 28 ou mais semanas de gestação e que tivessem 

realizado duas consultas ou mais de pré-natal naquele hospital. Uma parcela das entrevistadas 

(cerca de 10%) foi constituída de gestantes internadas nestes hospitais há mais de 48 horas por 

alguma intercorrência na gestação. Foram excluídas as gestantes HIV positivas ou com outra 

condição que contra-indicasse a amamentação (Ministério da Saúde, 2006).  

Foi utilizada uma adaptação do questionário da IHAC de reavaliação do grau de 

cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno voltado para gestantes 

(Ministério da Saúde, 2009). Às perguntas deste questionário foram acrescidas perguntas 

sobre características sócio-demográficas e reprodutivas das mulheres, e sobre a percepção das 

gestantes quanto ao apoio fornecido pelo hospital para amamentar (Anexo 2). 

A coleta de dados foi realizada em cada hospital por profissional de saúde, selecionada 

mediante comprovação de realização prévia do Curso da IHAC de 18 horas (WHO/UNICEF, 
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1993), supervisionada por enfermeira credenciada pelo Ministério da Saúde enquanto 

avaliadora da IHAC. As sete entrevistadoras envolvidas na coleta de dados dos 15 hospitais 

foram submetidas a capacitação teórico-prático de 40 horas conduzida pela coordenadora da 

pesquisa e pelas 3 supervisoras avaliadoras da IHAC. Toda a equipe da pesquisa participou de 

estudo piloto, realizado em julho de 2009, em dois hospitais: um Hospital Amigo da Criança 

(HAC) e um hospital não credenciado na iniciativa. O trabalho de campo ocorreu no período 

de agosto a dezembro de 2009, sendo coletados dados do prontuário das gestantes para 

verificação dos critérios de inclusão, antes da realização das entrevistas.  

Seguindo o que é preconizado na Resolução n
o
 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

esta pesquisa foi aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde e Defesa Civil – CEP/SMSDC-RJ, parecer nº77A/2009 de 27 de abril de 2009 (Anexo 

3) e do Hospital Geral de Bonsucesso, parecer nº34/09 de 17 de agosto de 2009 (Anexo 4). De 

acordo com a orientação da Declaração de Helsinki e da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (Brasil, 2000), os dados foram colhidos mediante assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 5). O Epi-Info foi utilizado para montagem do 

banco de dados e a análise está sendo realizada através do SPSS17.  

 

A questão 43 do questionário: “Você acha que este hospital está apoiando você para 

amamentar?” (Anexo 2) comportou as respostas “sim”, “mais ou menos” e “não”, gerando a 

variável desfecho: “satisfação com o apoio recebido para amamentar”. As respostas “mais ou 

menos”, em número de 50, foram reclassificadas enquanto “sim” e “não”, de maneira a 

dicotomizar a variável desfecho. Para isso, foram utilizadas as respostas da questão 44: “Por 

quê?”, cujas repostas abertas haviam sido transcritas textualmente, e classificadas de forma 

independente pela orientadora e sua orientanda, segundo o seu conteúdo.   

Por exemplo, as respostas a seguir, foram reclassificadas como “não” pelas duas 

avaliadoras:  

“Porque ninguém me explicou ainda, estou esperando explicarem nas próximas 

consultas”  

“Porque é a primeira vez que fico grávida e não me explicaram nada” 

“Até agora ninguém conversou quase nada”  

“Eu não tive palestra ainda”  

Enquanto as seguintes respostas foram reclassificadas como “sim” pelas duas 

avaliadoras: 
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“Eles perguntam se eu tenho desejo de amamentar, se eu pretendo amamentar por 

quanto tempo. Explicam como tem que amamentar, que tem o banco de leite para orientar a 

mãe depois que tiver neném”  

“Incentivam, e quando a mãe tem filhos eles sempre falam e o que mais tem aqui é 

cartaz” 

“Porque eles incentivam, param e conversa com a gente, fazem palestra. A enfermeira 

chefe senta com a gente, mostra o hospital, mostra tudo”  

“Dão conselhos; tem vários cartazes. Amamentar é bom” 

Houve oito respostas “mais ou menos” cuja classificação foi divergente entre a 

orientanda e sua orientadora, e estas respostas passaram pela classificação de uma terceira 

pessoa, uma orientanda que também vinha trabalhando com o banco de dados da pesquisa.  

Seguem exemplos de respostas cuja classificação foi divergente entre orientadora e 

orientanda, passando pela classificação de uma terceira pessoa: 

“Eu fujo das palestras. Já é o terceiro filho. Não preciso disso. Meus filhos não são de 

mamar”. 

“Trabalho em outra cidade e não tenho tempo de vir para reunião” 

“Acho sim, porque eu acho que ainda vou ter essas coisas, vai falar sobre isso” 

“Quando eles começaram a explicar, estava na hora de eu entrar (consulta). Não 

consegui ouvir nada...” 

Após a reclassificação de todas as respostas “mais ou menos” como “sim” ou “não” 

chegou-se à dicotomização desta variável.   

Para investigar os itens valorizados pelas gestantes na classificação da satisfação com o 

apoio recebido para amamentar, estas respostas da questão 44 foram categorizadas em: 1. 

palestra; 2. falam/orientam; 3.incentivam; 4. acolhem/ajudam; 5. só pelos cartazes/folhetos; 6. 

não sei; 7. só se buscar a informação; 8. não falam/não orientam.  

Para compreender em quê o hospital poderia melhorar o apoio à amamentação, a questão 

47 do questionário inquiria: “Você gostaria de dar alguma sugestão para o Hospital melhorar 

seu trabalho no apoio à amamentação?”. Às entrevistadas que respondiam afirmativamente, 

era perguntado: “Sim, qual?” (Anexo 2) As respostas das gestantes a esta pergunta aberta 

foram transcritas manualmente e categorizadas em: 1. mais palestras/dar palestras; 2. 

orientar/mostrar;  3. incentivar; 4. conversar/apoiar; 5. ser mais acolhedor.  

Em relação às variáveis de exposição, estas foram classificadas como distais, 

intermediárias e proximais, seguindo um modelo conceitual hierarquizado (Victora et al, 

1997). Foram consideradas distais as variáveis sócio-demográficas e domiciliares das 
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gestantes (idade, cor da pele, estudo, escolaridade, trabalho remunerado, renda da gestante, 

presença de companheiro, paridade, número de moradores no domicílio e número de bens 

duráveis) e intermediárias aquelas relativas à assistência pré-natal (tempo de gestação, local 

de início do pré-natal, época de início do pré-natal, número de consultas pré-natais, tipo de 

assistência pré-natal). Foram consideradas proximais as características hospitalares de 

orientação ao aleitamento materno (ter sido falado sobre amamentação, gestante conhecer 

duas vantagens de amamentar; orientação sobre como amamentar, explicação sobre pega e 

posição do bebê, orientação sobre a importância do alojamento conjunto; orientação sobre 

livre demanda, explicação sobre como ter leite suficiente; informação sobre não uso de 

chupetas, mamadeiras e outros leites). Também as variáveis hospitalares: qualidade do 

acompanhamento pré-natal segundo a gestante e certificação do hospital de realização do pré-

natal como HAC foram consideradas proximais.  

A qualidade do acompanhamento pré-natal foi aferida através da pergunta 46: “Você 

diria que seu acompanhamento pré-natal (ou durante o tempo em que está internada) neste 

hospital está sendo: 1.Ótimo; 2.Bom; 3.Mais ou menos; 4.Ruim; 5.Péssimo”. Estas respostas 

foram dicotomizadas como “ótimo” (46,6% das respostas) e “não ótimo” (bom – 43,8% das 

respostas; mais ou menos – 8,2% das respostas; ruim – 0,9% das respostas; péssimo – 0,4% 

das respostas).  

Inicialmente foi desenvolvida uma análise bivariada entre cada variável de 

exposição, expressa de forma dicotômica, e o desfecho, a satisfação com o apoio recebido 

para amamentar. Foram realizados testes de hipóteses de qui-quadrado e obtidas razões de 

prevalência (RP) brutas com seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). 

Variáveis de exposição que, na análise bivariada, mostraram-se associadas ao desfecho com 

nível de significância menor ou igual a 20% no teste de qui-quadrado (p-valor ≤ 0,20) foram 

selecionadas para a análise multivariada. 

        O modelo final, utilizado para estimar medidas de associação com seus respectivos 

intervalos com 95% de confiança, foi composto pelas variáveis de exposição que obtiveram 

nível de significância menor ou igual a 5% (p-valor ≤ 0,05).  As razões de prevalência 

ajustadas foram obtidas por modelo de regressão de Poisson com variância robusta, pois o 

desfecho apresentou uma prevalência elevada (Coutinho et al, 2008).  
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ARTIGO 

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

 

IMPACTO DAS ORIENTAÇÕES PRÉ-NATAIS EM ALEITAMENTO MATERNO 

SOBRE A SATISFAÇÃO DAS GESTANTES COM O APOIO PARA AMAMENTAR 

 

RESUMO 

Introdução: A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) preconiza “Dez Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno”. De acordo com o Passo 3 o hospital deve “informar todas 

as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno”. Objetivos: Analisar o 

impacto dos fatores socioeconômicos, reprodutivos, de assistência à gestação, e as orientações 

ao aleitamento materno recebidas no hospital sobre a satisfação das gestantes com o apoio 

recebido no pré-natal para amamentar. Metodologia: Estudo transversal realizado em 2009 

no Município do Rio de Janeiro com amostra representativa de 461 gestantes acompanhadas 

nos 15 hospitais com mais de 1000 partos/ano do SUS, sendo sete credenciados na IHAC e 

oito não. Foram entrevistadas gestantes com pelo menos 28 semanas de gestação e 2 consultas 

pré-natais. As razões de prevalência (RP) da satisfação com o apoio recebido para amamentar, 

considerada como desfecho, ajustadas por características sócio-demográficas e reprodutivas 

da mulher, da assistência pré-natal, e das orientações recebidas em aleitamento materno foram 

obtidas por modelo de regressão de Poisson com variância robusta, segundo modelo 

conceitual hierarquizado. Resultados: Ficaram satisfeitas com o apoio recebido para 

amamentar 62,0% das gestantes. Na análise multivariada, as variáveis que mostraram 

associação com o desfecho foram: ter recebido orientação sobre como amamentar (RP=1,77, 

IC95% 1,38-2,28), ter recebido orientação sobre a livre demanda (RP=1,52, IC95% 1,22-

1,88), ter recebido orientação sobre o não uso de bicos e outros leites (RP=1,35, IC95% 1,15-

1,58) e a qualidade do acompanhamento (RP=1,22, IC95% 1,08-1,38). Conclusões: A 

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

socioeconômico da mulher e se associou às orientações sobre aleitamento materno prestadas 

durante o acompanhamento no pré-natal, evidenciando a importância de um atendimento de 

qualidade.  

Descritores: aleitamento materno, hospital, satisfação da usuária, estudos transversais 
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IMPACT OF PRENATAL BREASTFEEDING GUIDANCE ON THE 

SATISFACTION OF PREGNANT WOMEN WITH THE SUPPORT PROVIDED TO 

BREASTFEEDING  

 

ABSTRACT 

Introduction: The Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) recommends "Ten Steps to 

Successful Breastfeeding." According to Step 3, the hospital must "inform all pregnant 

women about the benefits and management of breastfeeding." Objectives: to analyze the 

impact of socioeconomic factors, reproductive factors, prenatal care and breastfeeding 

guidance received at the hospital on pregnant women’s satisfaction with prenatal support to 

breastfeeding. Methods: a cross-sectional study was conducted in 2009 in the city of Rio de 

Janeiro with a representative sample of 461 pregnant women assisted by 15 hospitals with 

more than 1000 deliveries/year from the Brazilian Unified Health System (SUS), among 

which seven accredited and eight non accredited on the BFHI. Pregnant women with at least 

28 weeks of pregnancy and 2 prenatal visits were interviewed. Women’s satisfaction with the 

support received by the hospital for breastfeeding was considered the outcome. Prevalence 

ratios (PR) of the outcome, adjusted for socio-demographic and reproductive characteristics 

of women, prenatal care, and guidance received on breastfeeding were obtained by Poisson 

regression with robust variance. A hierarchical conceptual model was applied. Results: 62.0% 

of the pregnant women were satisfied with the support received for breastfeeding. In 

multivariate analysis, the variables associated with the outcome were: guidance on how to 

breastfeed (PR = 1.77, 95% CI 1.38-2.28), guidance on free demand (PR=1,52, 95% CI 1.22-

1.88), guidance not to use bottles, pacifiers or other milks (PR=1.35, 95% CI 1.15-1.58) and  

quality of assistance (PR=1,22, 95% CI 1.08-1.38). Conclusions: pregnant women's 

satisfaction with the support received for breastfeeding did not vary according to 

socioeconomic status of the women, but was associated to guidance on breastfeeding provided 

during prenatal care, highlighting the importance of quality care. 

 

Keywords: breastfeeding, hospital, patient satisfaction, cross-sectional studies 
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INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) realizaram um encontro em Florença, Itália, no ano de 1990, do qual o 

Brasil foi um dos países participantes, visando à criação de mecanismos e ações para a 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno (WHO/UNICEF, 1990). Uma das 

estratégias criadas para reduzir o desmame precoce e suas consequências sobre a 

morbimortalidade infantil foi a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), que propõe a 

prática dos “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” em maternidades (Saadeh 

& Akré, 1996). Segundo o Passo 3 da IHAC, o hospital deve informar todas as gestantes 

sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno (WHO/UNICEF, 1992). 

A decisão de amamentar ou não a criança ocorre, na grande maioria das vezes, bem 

antes do parto (Neifert et al, 1988; Graffy, 1992; Takushi et al, 2008), e a intenção pré-natal 

de amamentar influencia tanto o início quanto a extensão do aleitamento materno (Donath et. 

al., 2003). Orientações prestadas durante a assistência pré-natal contribuem para a decisão da 

mulher pelo aleitamento materno e para a sua duração. Vega-Franco et al (1985) conduziram 

uma intervenção no México que consistiu de palestras sobre as vantagens e a técnica da 

amamentação, voltadas para gestantes que pretendiam alimentar seus filhos artificialmente 

com uso de mamadeira. No grupo exposto à intervenção, 72% das mulheres estavam 

amamentando às quatro semanas de vida, contra apenas 16% no grupo controle (p<0,001). 

Em estudo randomizado realizado em Singapura (Su et. al, 2007), a educação pré-natal sobre 

os benefícios e manejo da amamentação aumentaram a prevalência de aleitamento materno 

exclusivo às 6 semanas, 3 e 6 meses. 

O manejo da lactação, com posicionamento adequado do bebê e pega da região 

mamilo-areolar gerando uma mamada efetiva, pode prevenir o aparecimento de complicações 

na amamentação. Vários problemas enfrentados durante a lactação como o ingurgitamento 

mamário, as fissuras mamilares, a baixa produção de leite e infecções mamárias têm sua 

origem em condições que levam a um esvaziamento inadequado das mamas (Giugliani, 

2004). Assim, durante o pré-natal, o profissional de saúde deve apoiar as gestantes, 

escutando-as, esclarecendo suas dúvidas, preocupações e favorecendo a troca de experiências. 

A orientação pré-natal deve abordar a interferência da alimentação artificial e do uso de 

mamadeiras, bicos e chupetas na amamentação e a importância da prática da livre demanda, 

do manejo adequado do aleitamento materno, de seu início na primeira hora de vida e do 

alojamento conjunto. Estas práticas têm impacto sobre a prevalência de aleitamento materno 
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exclusivo e sobre a satisfação das gestantes e mães com o apoio recebido para amamentar 

(Oliveira et al., 2003).  

O aleitamento materno traz benefícios para a criança, para a mãe e toda a família 

(Toma & Rea, 2008). Entretanto, para que as orientações sejam eficazes e atinjam a maior 

parte das gestantes e mães, é necessário que sejam realizadas de forma continuada e com 

cobertura abrangente, estando a equipe de saúde envolvida na promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno (Oliveira et al, 2001). 

O objetivo deste artigo foi analisar o impacto das orientações em aleitamento materno 

prestadas a gestantes sobre a satisfação com o apoio recebido no pré-natal para amamentar, 

controlando por fatores socioeconômicos, reprodutivos, e de assistência à gestação. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de estudo transversal, realizado a partir de dados coletados pela pesquisa 

interinstitucional “Avaliação da implementação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança no 

Município do Rio de Janeiro a partir da percepção das mulheres quanto às questões de gênero, 

poder e cidadania envolvidas na assistência ao aleitamento materno”. 

           Teve como cenário os quinze hospitais com mais de 1000 partos/ano vinculados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Município do Rio de Janeiro, que concentraram cerca de 

94% dos partos realizados no ano de 2008 no SUS neste município (Brasil, 2012), sendo sete 

desses hospitais credenciados como “Hospital Amigo da Criança” (HAC) e oito sem este 

título. 

O tamanho da amostra foi determinado de forma estratificada proporcional, sendo as 

unidades hospitalares os estratos. O tamanho da amostra considerou uma prevalência de 50% 

de cumprimento de cada Passo da IHAC. A prevalência de 50% também foi utilizada como 

fator de ponderação para cada um dos estratos considerados, uma vez que garante o maior 

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

1977). Para um nível de erro amostral de 5% e de confiança de 95%, obteve-se um tamanho 

mínimo de 460 gestantes, distribuídas entre os estratos segundo a quantidade de consultas pré-

natais realizadas por cada hospital no segundo semestre de 2008. 

Dados dos prontuários das gestantes relativos à idade gestacional e à quantidade de 

consultas pré-natais foram transcritos para um formulário de preenchimento diário, sendo 

incluídas apenas aquelas com 28 ou mais semanas de gestação e com duas ou mais consultas 

de pré-natal naquele hospital. Uma parcela das entrevistadas (cerca de 10%) foi constituída de 
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gestantes internadas nestes hospitais há mais de 48 horas por alguma intercorrência na 

gestação. Foram excluídas as gestantes HIV positivas ou com outra condição que contra-

indicasse a amamentação (OMS, 2009). 

A coleta de dados foi realizada em cada hospital por uma profissional de saúde, 

selecionada mediante comprovação de realização prévia do Curso da IHAC (WHO/UNICEF, 

1993), treinada em curso de 40 horas para a aplicação do questionário. Cada entrevistadora foi 

supervisionada por enfermeira credenciada pelo Ministério da Saúde enquanto avaliadora da 

IHAC. Seguindo o que é preconizado na Resolução n
o
 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal 

de Saúde e Defesa Civil – CEP/SMSDC-RJ parecer nº77A/2009 de 27 de abril de 2009, os 

dados sendo colhidos mediante assinatura de Termo de Compromisso Livre e Esclarecido 

(Brasil, 2000). 

Foram utilizados questionários de reavaliação externa da IHAC (MS, 2009) para a 

avaliação do grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno. 

Às perguntas destes questionários foram acrescidas perguntas sobre características 

sociodemográficas, reprodutivas e de assistência pré-natal das mulheres. 

A pergunta: “Você acha que este hospital está apoiando você para amamentar?”, 

realizada ao final do questionário, gerou a variável desfecho: “satisfação com o apoio 

recebido para amamentar”. As variáveis de exposição foram classificadas como distais, 

intermediárias e proximais, seguindo um modelo conceitual hierarquizado (Victora et al, 

1997). Foram consideradas distais as variáveis sociodemográficas e domiciliares das gestantes 

(idade, cor da pele, estudo, escolaridade, trabalho remunerado, renda da gestante, presença de 

companheiro, paridade, número de moradores e número de bens duráveis no domicílio) e 

intermediárias aquelas relativas à assistência pré-natal (local de início do pré-natal, época de 

início do pré-natal, número de consultas pré-natais, tipo de assistência pré-natal). Foram 

consideradas proximais as características hospitalares de orientação ao aleitamento materno 

(informação sobre vantagens da amamentação; orientação sobre o manejo da amamentação, 

orientação sobre a importância do alojamento conjunto; orientação sobre livre demanda; 

orientação sobre pelo menos dois entre os seguintes três itens: não uso de chupeta, mamadeira 

e outros leites) e as características do hospital (qualidade do acompanhamento pré-natal e 

certificação do hospital de realização do pré-natal como HAC) (Figura1). Foram utilizados os 

programas Epi-Info para a construção do banco de dados e o SPSS17 para a análise estatística 

dos dados. 
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Inicialmente foi desenvolvida uma análise bivariada entre cada variável de 

exposição, expressa de forma dicotômica, e o desfecho, a satisfação com o apoio recebido 

para amamentar (sim versus não). Foram realizados testes qui-quadrado e obtidas razões de 

prevalência (RP) brutas com seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). 

Variáveis de exposição que, na análise bivariada, mostrarem-se associadas ao desfecho no 

teste qui-quadrado com p-valor menor ou igual a 20% foram selecionadas para a análise 

multivariada. 

O modelo final, utilizado para estimar medidas de razão de prevalência com seus 

respectivos intervalos com 95% de confiança, foi composto pelas variáveis de exposição que 

obtiveram p-valor menor ou igual a 5%. As razões de prevalência ajustadas foram obtidas 

através de um modelo de regressão de Poisson com variância robusta, pois o desfecho 

apresentou uma prevalência elevada (Coutinho et al, 2008).  

 

RESULTADOS 

 

Foram entrevistadas 461 gestantes, das quais 62,0% se mostraram satisfeitas com o apoio 

recebido para amamentar. Eram adolescentes 21,9% das gestantes, a maioria (70,1%) tinha 

cor não branca, 27,5% não tinham completado o ensino fundamental e 60,1% trabalhavam 

fora. Os dados reprodutivos mostram que aproximadamente 90% das gestantes tinham 

companheiro e 46,9% eram primigestas. Moravam em residência com quatro ou mais 

moradores 43,4% das gestantes e 22,6% possuíam menos de cinco bens duráveis no 

domicílio. Destas variáveis classificadas como distais, apenas a paridade e o número de bens 

mostraram-se associadas (p≤0,20) ao desfecho satisfação (Tabela 1). 

A maior parte das gestantes (69,0%) havia iniciado o pré-natal no próprio hospital de 

entrevista, 78,9% começaram o pré-natal no primeiro trimestre de gestação e 73,3% já haviam 

realizado 6 a 10 consultas pré-natais. A maioria das entrevistadas (91,8%) estava recebendo 

assistência pré-natal ambulatorial. Das variáveis intermediárias, apenas o trimestre de início 

do pré-natal não se mostrou associado ao desfecho (Tabela 2). 

Ao serem perguntadas se tinham informação sobre vantagens da amamentação, 74,6% 

responderam positivamente. Haviam sido orientadas no hospital sobre como amamentar 

54,9% das gestantes e 53,1% sobre a livre demanda. Apenas 43,6% das gestantes foram 

orientadas sobre a importância do alojamento conjunto e 45,8% sobre o não uso de mamadeiras, 

chupetas e outros leites. Estavam sendo acompanhadas em hospitais credenciados na Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança 59,0% das gestantes e 46,6% classificaram o acompanhamento pré-natal 
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como ótimo. Todas as variáveis referentes às orientações recebidas e às características do hospital 

mostraram associação (p≤0,20) com o desfecho (Tabela 3). 

Na análise multivariada, as variáveis distais e intermediárias relativas às características 

das gestantes e de assistência pré-natal passaram a não apresentar associação estatisticamente 

significante ao serem acrescentadas as variáveis proximais, restando no modelo apenas 

variáveis relativas às orientações recebidas e à qualidade do acompanhamento recebido. As 

gestantes demonstraram estar mais satisfeitas com o apoio quando recebiam orientações sobre 

como amamentar (RP = 1,77, IC95% 1,38-2,28), sobre a importância da livre demanda (RP = 

1,52, IC95% 1,22-1,88) e sobre os malefícios do uso de bicos e outros leites (RP = 1,35, 

IC95% 1,15-1,58). Também se observou associação entre a qualidade do acompanhamento 

pré-natal e a satisfação com o apoio recebido para amamentar (RP = 1,22, IC95% 1,08-1,38) 

(Tabela 4). 

 

DISCUSSÃO 

 

 Houve uma valorização pela clientela de orientações em aleitamento materno 

fornecidas durante a assistência pré-natal, sendo evidenciado seu impacto sobre a satisfação 

das gestantes com o apoio recebido para amamentar. De forma similar, Oliveira et al (2003) 

encontraram um maior nível de satisfação entre gestantes e mães assistidas por unidades 

básicas do Estado do Rio de Janeiro com melhor desempenho em ações de promoção e apoio 

ao aleitamento materno. Em Uganda (Nankunda et al., 2010) foi encontrado um efeito dose-

resposta entre o número de visitas realizadas na gestação e após o nascimento por peer 

counsellors (aconselhamento por pares), onde eram abordadas a importância do aleitamento 

materno exclusivo e da pega correta, e a satisfação materna. 

As orientações sobre como colocar o bebê para mamar, relativas ao manejo da 

amamentação, foram as que geraram maior satisfação entre as gestantes, seguidas das 

orientações sobre a livre demanda, e sobre os malefícios do uso de mamadeiras, chupetas, ou 

outros leites. Em contrapartida, informações sobre as vantagens da amamentação não 

influenciaram a satisfação das gestantes, provavelmente porque grande parte delas já possuía 

este conhecimento, advindo das inúmeras campanhas realizadas pelo governo com o apoio da 

mídia para o incentivo ao aleitamento materno (Toma & Rea, 2008). 

 A maioria dos problemas enfrentados pelas mães durante o processo de amamentação 

ocorre devido ao esvaziamento inadequado das mamas, decorrente do manejo incorreto da 

lactação, de horários fixos da mamada, e do uso de mamadeira e outros leites. Para que a 
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mamada seja efetiva, o bebê deve ser posicionado de frente para a mama, e sugar a região 

mamilo-areolar, prevenindo assim as fissuras mamilares. Na amamentação sob livre demanda 

o bebê é colocado ao peito assim que apresenta sinais de fome, estimulando com isso a 

produção de leite materno e propiciando o esvaziamento mamário frequente (Giugliani, 

2004). O processo de sucção na mama é diferente daquele em um bico de mamadeira ou 

chupeta, o seu uso levando à confusão de bicos, à dificuldade do bebê em pegar o peito, e 

consequentemente à redução na produção de leite materno (Cotrim et al, 2002). O uso de 

bicos e chupetas já está muito enraizado em nossa cultura, e pode ocorrer mesmo em 

populações advertidas sobre seus prejuízos, como encontrado no estudo de Soares et. al. 

(2003), onde 61,6% de bebês nascidos em Hospital Amigo da Criança usavam chupeta no 

final do primeiro mês de vida e quase 2/3 dos que utilizavam chupetas deixaram de ser 

amamentados exclusivamente até o final do segundo mês, enquanto entre os não usuários este 

índice foi de 45%. Portanto, é importante que as mulheres sejam orientadas sobre a pega 

adequada, a amamentação sob livre demanda e as contraindicações ao uso de bicos e outros 

leites desde a gestação, quando as concepções sobre como vai alimentar o bebê estão sendo 

formadas (Neifert et al, 1988).  

No presente estudo a qualidade do acompanhamento pré-natal, quando considerada 

ótima pela gestante, mostrou-se associada à satisfação materna com o apoio recebido para 

amamentar. Em estudo de Mydlilová et. al. (2008) a qualidade da preparação para o 

aleitamento materno em cursos pré-natais foi avaliada, as mães que haviam frequentado o 

curso tendo se mostrado satisfeitas com o seu conteúdo, onde eram abordadas questões 

relativas ao manejo da lactação e ao não uso de bicos e mamadeiras, dados que corroboram 

com os resultados desta pesquisa.  

 Foi interessante observar que na análise multivariada as variáveis distais, como a 

idade, a cor da pele, a escolaridade e renda das gestantes, e as variáveis intermediárias, 

relativas à assistência pré-natal, não influenciaram a satisfação com o apoio recebido para 

amamentar. Já nos estudos de Santos (1995) e Souza (1997), os brasileiros das camadas mais 

populares tenderam a ficar mais satisfeitos, sugerindo uma associação entre baixa renda e a 

satisfação com o atendimento. No presente estudo, as orientações em aleitamento materno e a 

qualidade da assistência sobrepujaram a influência de fatores distais e intermediários sobre o 

desfecho, confirmando que os fatores relacionados ao atendimento prestado, como a 

quantidade e a qualidade das informações, são os que tendem a influenciar a satisfação da 

clientela (Aharony & Strasser,1993).  
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  A variável referente ao credenciamento do hospital de realização do pré-natal como 

Hospital Amigo da Criança não se mostrou associada ao desfecho na análise multivariada. 

Existe correlação entre as variáveis de orientação em aleitamento materno e ser um hospital 

com este título, já que as orientações investigadas correspondem a procedimentos 

preconizados por esta iniciativa. Portanto, ao serem incluídas as variáveis de orientação ao 

aleitamento materno no modelo de regressão de Poisson, o efeito da certificação do hospital 

como Amigo da Criança perdeu sua significância estatística. 

 Devem ser referidas também possíveis limitações do presente estudo transversal. 

Apesar das gestantes terem sido entrevistadas no último trimestre da gestação, não se pode 

assegurar que todas as orientações prestadas tenham sido captadas, pois algumas podem ter 

ocorrido posteriormente à entrevista. No entanto, seria esperado que este viés de informação 

ocorresse de forma similar no conjunto dos hospitais, configurando um viés não diferencial. 

Além disso, as gestantes podem não ter se recordado de todas as orientações recebidas, 

configurando um viés de memória. No entanto, o uso de instrumentos de avaliação já 

validados pela IHAC vem gerando informações acuradas a respeito da assistência prestada em 

aleitamento materno, e seus resultados têm auxiliado no aprimoramento dos serviços de saúde 

(MS, 2009). 

 Conclui-se que esse estudo possibilitou identificar que as orientações quanto ao 

aleitamento materno prestadas no pré-natal estão diretamente associadas à satisfação com o 

apoio recebido pelas gestantes para amamentar, evidenciando a importância de um 

atendimento de qualidade. A satisfação com o atendimento gera mais possibilidades de adesão 

às orientações recebidas e maior participação do paciente no seu auto-cuidado (Johansson et 

al, 2002).  

Desta forma, recomenda-se que as práticas de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno sejam ampliadas na assistência pré-natal e que estratégias como a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança sejam implementadas de forma sustentável no conjunto 

dos hospitais. Além disso, é esperado que a implantação da Rede Cegonha (Ministério da 

Saúde, 2011), baseada num novo modelo de atenção humanizada à gravidez, ao parto e à 

criança, possibilite um maior acolhimento, com aprimoramento da assistência à saúde da 

mulher, da criança e da família, visando fortalecer a rede de atenção à saúde. Destaca-se 

também a importância de que novos estudos relacionados à satisfação da gestante com o 

apoio recebido para amamentar sejam empreendidos, proporcionando um maior 

conhecimento sobre a acurácia deste indicador e sobre a qualidade da assistência pré-natal em 

aleitamento materno prestada pelas unidades do Sistema Único de Saúde. 
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Figura 1 - Modelo teórico de determinação da satisfação das gestantes com o apoio recebido para amamentar em hospitais com mais de 1000 

partos/ano do Sistema Único de Saúde no município do Rio de Janeiro, 2009 
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Tabela 1 – Razão de Prevalência (RP) bruta da satisfação com o apoio recebido para 

amamentar segundo características sócio-demográficas e domiciliares das gestantes 

assistidas por hospitais com mais de 1000 partos/ano. Município do Rio de Janeiro, 2009. 

 

 

 Frequência Satisfação com o apoio para amamentar 

Variáveis n % % RP bruta IC 95% p-valor 

Idade       

20 a 44 anos 360 78,2% 61,7% 0,973 0,822-1,153 0,753 

11 a 19 anos 101 21,9 % 63,4% 1   

Cor da pele       

Branca  138 29,9% 65,9% 1,092 0,941-1,268 0,245 

Não branca 323 70,1% 60,4% 1   

Estudavam       

Sim  75 16,3% 62,7% 1,012 0,836-1,226 0,902 

Não  386 83,7% 61,9% 1   

Anos de escolaridade       

Ensino fundamental 
completo e mais 

334 72,5% 62,0% 0,996 0,849-1,169 0,964 

Até ensino fundamental 

incompleto 

127 27,5% 62,2% 1   

Trabalho remunerado       
      Sim 277 60,1% 63,9% 1,079 0,929-1,252 0,319 

      Não  184 39,9% 59,2% 1   

Ganho da gestante       
Mais de 1 salário mínimo  198 43,0 61,6 0,988 0,855-1,142 0,871 

Até 1 salário mínimo 263 57,0 62,4 1   

Presença de companheiro       
      Sim  414 89,8% 63,0% 1,185 0,897-1,565 0,231 

      Não 47 10,2% 53,2% 1   

Paridade       

Primigesta 216 46,9% 65,7% 1,119 0,970-1,290 0,123 
Multigesta 245 53,2% 58,8% 1   

Número de moradores       

Até 3 moradores 261 56,6% 61,3% 0,973 0,843-1,123 0,709 
4 a 10 moradores 200 43,4% 63,0% 1   

Número de bens       

       5 a 10 bens 357 77,4% 63,9% 1,145 0,949-1,382 0,158 
       0 a 4 bens 104 22,6% 55,8% 1   
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Tabela 2 – Razão de prevalência (RP) bruta da satisfação com o apoio recebido para 

amamentar segundo características da assistência pré-natal das gestantes assistidas por 

hospitais com mais de 1000 partos/ano. Município do Rio de Janeiro, 2009. 

 Frequência Satisfação com o apoio para amamentar 

Variáveis n % % RP bruta IC 95% p-valor 

Local de início do pré-natal       

Neste hospital 318 69,0 66,7 1,288 1,080-1,537 0,005 

Outros serviços 143 31,0 51,7 1   

Época de início do pré-natal       

1º trimestre 363 78,9 62,3 1,007 0,844-1,200   0,942 

2º ou 3º trimestre   97 21,1 61,9 1   

Número de consultas pré-natais       

6 ou mais 337 73,3 65,9 1,266 1,051-1,525   0,013 

2 a 5  123 26,7 52,0 1   

Tipo de assistência pré-natal       

Ambulatorial 423 91,8% 63,8 1,516 1,037-2,216   0,032 

Internação    38 8,2% 42,1 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

Tabela 3 – Razão de prevalência (RP) bruta da satisfação com o apoio recebido para amamentar 

segundo as orientações recebidas durante a assistência pré-natal e as características do hospital em 

gestantes assistidas por hospitais com mais de 1000 partos/ano. Município do Rio de Janeiro, 2009. 

 Frequência Satisfação com o apoio para amamentar 

Variáveis n % % RP bruta IC 95% p-valor 

Conhecimento de vantagens da amamentação       

Sim 344 74,6 66,3 1,337 1,097-1,629  0,001 

Não 117 25,4 49,6 1   

Orientação sobre como amamentar       

Sim 253 54,9 87,7 2,852 2,314-3,515 <0,001 

Não 208 45,1 30,8 1   

Orientação sobre alojamento conjunto       

Sim 200 43,6 87,5 2,060 1,771-2,396 <0,001 

Não 259 56,4 42,5 1   

Orientação ao aleitamento materno sob livre 

demanda 

      

Sim 245 53,1 86,9 2,572 2,121-3,120 <0,001 

Não 216 46,9 33,8 1   

Orientação sobre não uso de chupetas 

mamadeiras, e outros leites 

      

Recebeu duas ou três orientações sobre o não 

uso de chupetas, mamadeiras e outros leites 

211 45,8 89,1 2,273 1,934-2,671 <0,001 

      Recebeu uma ou nenhuma orientação sobre 
não uso de chupetas, mamadeiras e outros leites 

250 54,2 39,2 1   

Certificação como Hospital Amigo da Criança       

Sim 272 59,0 73,2 1,589 1,340-1,885 <0,001 

Não 189 41,0 46,0 1   

Qualidade do acompanhamento pré-natal       

Ótimo 215 46,6 77,2 1,583 1,366-1,834 <0,001 

Não ótimo 246 53,4 48,8 1   
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Tabela 4 – Razão de prevalência (RP) ajustada da satisfação com o apoio recebido para amamentar 

em gestantes assistidas por hospitais com mais de 1000 partos/ano. Município do Rio de Janeiro, 

2009. 

 Satisfação com o apoio para amamentar 

Variáveis RP ajustada    IC 95%   p-valor 

Orientação sobre como amamentar    

Sim 1,774 1,383-2,277 <0,001 

Não 1   

Orientação ao aleitamento materno sob livre 

demanda 

   

Sim 1,516 1,222-1,880 <0,001 

Não 1   

Orientação sobre não uso de chupetas, 

mamadeiras e outros leites 

   

Recebeu duas ou três orientações sobre o não 

uso de chupetas, mamadeiras e outros leites 

1,351 1,154-1,583 <0,001 

      Recebeu uma ou nenhuma orientação sobre 
não uso de chupetas, mamadeiras e outros leites 

1   

Qualidade do acompanhamento pré-natal    

Ótimo 1,222 1,084-1,379   0,001 

Não ótimo 1   

n=461 
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CONCLUSÕES GERAIS  

 

 

A revisão de literatura realizada neste estudo demonstrou a baixa produção de 

artigos relacionados à avaliação da repercussão na satisfação da clientela de ações que 

apoiem o aleitamento materno realizadas especificamente no pré-natal. A satisfação das 

gestantes com o apoio recebido durante o pré-natal para amamentar é um indicador pouco 

estudado, e se revelou um elemento importante na avaliação dos serviços de saúde com 

vistas à melhoria da qualidade da assistência à gestante neste âmbito.  

 Tendo em vista que este estudo descreveu as orientações ao aleitamento materno 

prestadas a gestantes no pré-natal realizado em hospitais do SUS com mais de 1000 

partos/ano no Município do Rio de Janeiro e analisou o impacto destas orientações na 

satisfação das gestantes com o apoio recebido para amamentar, controlando por fatores 

socioeconômicos, de assistência pré-natal e das características do hospital, considera-se 

que trouxe contribuições importantes para o conhecimento científico sobre o tema.  

 Os resultados demonstraram um alto nível de satisfação entre as gestantes com o 

apoio recebido para amamentar, estando esta fortemente associada com as orientações que 

lhes foram prestadas durante o pré-natal, principalmente aquelas que dizem respeito ao 

manejo da amamentação.  

 Depreendeu-se também que a satisfação com o apoio prestado mostrou-se 

independente de raça, grau de escolaridade, tipo de assistência e paridade, pois não foi 

encontrada associação entre o perfil socioeconômico, reprodutivo e de assistência pré-natal 

das gestantes com a satisfação com o apoio recebido para amamentar. Esse resultado 

divergiu do encontrado por Santos, 1995 e por Souza, 1997, que observaram um maior 

grau de satisfação com o atendimento prestado entre pessoas das camadas populares.   

 A mensuração da satisfação dos usuários com o serviço prestado é uma questão 

difícil, pela complexidade de aferir uma questão que envolve aspectos objetivos e 

subjetivos (Vaitsman & Andrade, 2005). No presente estudo, como também na 
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investigação conduzida por Oliveira et al (2005), esta satisfação foi questionada através de 

pergunta fechada que utilizou uma linguagem simples: “Você acha que este hospital está 

apoiando você para amamentar?” Apesar desta frase não utilizar o termo satisfação, 

pareceu  aferi-la adequadamente, pois não houve dificuldade por parte das gestantes na sua 

compreensão, e a pergunta aberta que a seguiu (“Por quê?”) permitiu que as gestantes 

discriminassem o motivo que as levou a considerar o apoio para amamentar proporcionado 

pelo serviço como positivo, negativo ou intermediário. Sendo assim, acreditamos que o 

questionário utilizado na pesquisa mostrou ser efetivo para a verificação da satisfação da 

gestante com o apoio recebido para amamentar, assim como para a apreensão da qualidade 

do acompanhamento pré-natal prestado. 

Desta forma, cabe ressaltar que, diante do crescimento das avaliações de satisfação 

de usuários (Trad et. al., 2002), destacamos a importância de que novos estudos abordem a 

temática da satisfação com o apoio recebido para amamentar, buscando identificar seus 

determinantes e a forma como as orientações estão sendo transmitidas.  

Os hospitais credenciados na IHAC preconizam Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno, entre eles a orientação às gestantes sobre os benefícios e manejo do 

aleitamento materno. Não foi encontrada associação entre o credenciamento nesta 

iniciativa e a satisfação com o apoio recebido, pois as variáveis de orientação ao manejo do 

aleitamento materno estavam correlacionadas com este credenciamento. Ao serem 

incluídas as variáveis de orientação ao aleitamento materno no modelo de Poisson, o efeito 

da variável certificação do hospital como Amigo da Criança perdeu sua significância 

estatística. Mesmo a variável assistência por hospital credenciado na IHAC não tendo 

apresentado associação estatisticamente significativa com o desfecho, pela correlação desta 

variável com as orientações recebidas, a certificação de um hospital nesta iniciativa revela 

uma maior qualificação dos profissionais para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno, e uma assistência de maior qualidade, que repercutem na prática e duração do 

aleitamento materno, prevenindo assim o desmame precoce (Saadeh & Akré, 1996). Desta 

forma, recomenda-se que a rede de Hospitais Amigos da Criança seja expandida, e que se 

invista na sustentabilidade desta iniciativa (Oliveira et. al. 2012).  

Espera-se que os resultados desta pesquisa incentivem a discussão e a produção de 

conhecimento sobre a temática, possibilitando assim a melhoria da assistência pré-natal e 

da posterior prática da amamentação, dentro de um contexto de humanização do pré-natal e 

nascimento. As orientações acerca do aleitamento materno sendo iniciadas na gestação e 
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continuadas durante todo o ciclo gravídico puerperal propiciam uma maior efetividade e 

uma cobertura mais abrangente da clientela (Oliveira et al, 2001). 
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