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RESUMO 
 

OBJETIVO:  Analisar a associação entre ações de promoção, proteção e apoio à 

amamentação, realizadas em unidades básicas de saúde (UBS) e a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo (AME) nos primeiros seis meses de vida. MÉTODO:  Estudo transversal 

realizado em amostra representativa de 1029 mães de crianças menores de seis meses 

assistidas em UBS do município do Rio de Janeiro. As razões de prevalência (RP) foram 

obtidas por regressão de Poisson. RESULTADOS: A prevalência de AME foi de 58,1%. 

Aumentaram a prevalência de AME: a cor branca (RP=1,20; IC95%:1,05-1,36), escolaridade 

alta (RP=1,19; IC95%:1,05-1,35); ter companheiro (RP=1,72; IC95%:1,02-2,90); experiência 

prévia com amamentação (RP=1,27; IC95%:1,08-1,49), alta hospitalar em AME (RP=2,01; 

IC95%:1,20-3,36), ter recebido orientação em grupo (RP=1,14; IC95%:1,01-1,28) e ter sido 

mostrado como amamentar (RP=1,20; IC95%:1,08-1,33). A prevalência de AME diminuiu 

17% a cada mês de vida do bebê. CONCLUSÃO:  Os grupos de apoio à amamentação e a 

orientação sobre seu manejo contribuíram para o AME na atenção básica. 

 

Palavras-chave: Aleitamento materno exclusivo. Atenção básica. Estudo transversal. 

 



ABSTRACT 

 

OBJECTIVE:  To assess the association between breastfeeding promotion, protection and 

support carried out in primary health care (PHC) units and the prevalence of exclusive 

breastfeeding (EBF) in the first six months of life. METHOD : A cross-sectional study was 

conducted in a representative sample of 1029 mothers of children below six months attended 

at PHC units in Rio de Janeiro City, Southern Brazil. Prevalence ratios (PR) were estimated 

by Poisson regression. RESULTS: The prevalence of EBF was 58.1 %. Increased the 

prevalence of EBF: white color (PR=1.20;95%CI:1.05-1.36), high level of education 

(PR=1.19;95%CI:1.05-1.35); having a partner (PR=1,72;95%IC:1.02-2,90); previous 

breastfeeding experience (PR=1.27;95%CI:1.08-1,49), discharge from hospital in EBF 

(PR=2,01;95%CI:1.20-3.36), mother support in group (PR=1.14;95%CI:1.01-1.28) and 

guidance on how to breastfeed (PR=1.20; 95%CI:1.08-1.33). The prevalence of EBF was 

reduced in 17% for each month of baby’s life. CONCLUSION : Support groups and guidance 

on breastfeeding contributed to EBF prevalence in PHC. 

 

Keywords: Exclusive breastfeeding. Primary Health Care. Cross-sectional study. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

Em toda a história da humanidade a amamentação tem desempenhado um papel 

importante para a saúde e sobrevivência das crianças. Inúmeros trabalhos têm sido publicados 

divulgando os benefícios do leite humano e sua capacidade de equipar o recém-nascido para a 

longa jornada da infância e da vida adulta1,2,3,4,5.  

  A amamentação contribui para o desenvolvimento do sistema imune do recém-nascido 

e lactente e sua proteção6. Esta proteção pode ser oferecida de forma passiva, pelos fatores de 

defesa presentes no leite humano, com atividade antiinfecciosa, hormonal, trófica e bioativa, 

mas também, pelo efeito imunomodulador exercido pelas células, citocinas antiinflamatórias e 

fatores bioativos do leite humano no sistema imune do bebê6,7. Como seu sistema imune ainda 

é imaturo e estes fatores de proteção não são fornecidos através do leite de outras espécies, 

não nos surpreende constatar que a amamentação aumenta a resistência às doenças infecciosas 

agudas na infância e crônico-degenerativas na vida adulta5. 

A promoção do aleitamento materno é considerada uma ação estratégica para a 

redução da morbimortalidade infantil8. Os benefícios da amamentação, e particularmente do 

aleitamento materno exclusivo, para a saúde da mulher e da criança, em seus aspectos 

nutricionais, imunológicos e emocionais, têm sido extensamente documentados na literatura 
5,9,10. A lactação reduz o risco de câncer ovário e de mama na pré-menopausa na mulher que 

amamenta e este efeito protetor parece ser maior quanto mais se prolonga a amamentação9.  

 Também têm sido descritos os benefícios do leite humano para os neonatos pré-termo, 

especialmente a redução dos riscos de infecção neonatal e enterocolite necrosante, 

valorizando o manejo clínico da amamentação em Unidades de Tratamento Intensivo 

Neonatal 11,12. Documento da Academia Americana de Pediatria declara que o uso do leite 

humano para prematuros traz benefícios em relação ao uso das fórmulas infantis com respeito 

à proteção e ao melhor desenvolvimento cognitivo e neuromotor13. A implantação de projetos, 

como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança e a Rede de Bancos de Leite Humano, no 

Brasil, tem sido estratégias governamentais para promover, proteger e apoiar a amamentação 

e para a redução da mortalidade no período neonatal 14,15.  

A Academia Americana de Pediatria declara o leite humano como padrão ouro na 

alimentação do recém-nascido e do lactente e a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

preconiza o crescimento da criança amamentada como norma 13,16. Em 2001, a OMS17 adotou 

como recomendação o aleitamento materno exclusivo por seis meses e, a partir deste período, 

o aleitamento materno complementado por outros alimentos até os dois anos ou mais.  
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A OMS (2001)17 definiu também os indicadores de aleitamento materno, como: 

aleitamento materno exclusivo (criança recebeu apenas leite materno, diretamente do peito ou 

ordenhado, podendo também estar recebendo medicamentos, vitaminas ou minerais), 

aleitamento materno predominante (criança recebeu predominantemente o leite materno, e 

também outros líquidos, como água, chá ou suco), aleitamento materno complementado 

(criança recebeu leite materno e outros alimentos) e aleitamento materno (criança recebeu 

leite materno – engloba todas as possibilidades anteriores).  

 

1.1 AÇÕES DE PROMOÇÃO PROTEÇÃO E APOIO À AMAMENTAÇÃO E SUA 

RELAÇÃO COM A PRODUÇÃO DO CUIDADO 

 

Além da importância fundamental que a amamentação representa para a saúde da 

mulher e da criança a curto e longo prazo, o aleitamento materno tem se mostrado uma ação 

estratégica para a organização e qualificação dos serviços. As ações de promoção, proteção e 

apoio à amamentação desenvolvidas nos hospitais e unidades básicas de saúde vêm sendo 

reconhecidas como de fundamental importância para o início e a manutenção da 

amamentação 14,18,19. Trabalhos demonstram a importância da Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança20 em mudar as rotinas hospitalares promovendo práticas de apoio à amamentação e a 

humanização da assistência. Ações integradas, compreendendo o pré-natal, assistência ao 

parto e pós-parto, com apoio contínuo, apresentam um efeito sinérgico constituindo uma rede 

de promoção, proteção e apoio à amamentação21. 

Na década de 90 novos cursos de capacitação foram desenvolvidos pela OMS e 

UNICEF buscando melhorar a comunicação entre os profissionais e mães e aumentar as taxas 

de aleitamento materno22. Neste sentido os cursos de aconselhamento em amamentação 

buscavam oferecer orientações, mas, essencialmente, escutar e oferecer ajuda às mães que 

estavam amamentando, fortalecendo a sua autoconfiança e sua capacidade de tomar 

decisões23. 

Ações efetivas em promover, proteger e apoiar a amamentação na rede básica de 

saúde, como a orientação no manejo da lactação e o desenvolvimento de atividades de grupo 

de apoio à amamentação com gestantes e mães foram estudadas por de Oliveira et al (2001)18 

e, como resultado deste estudo, foi criada a Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação – IUBAAM 24. Esta iniciativa propõe o cumprimento de Dez Passos para o 

Sucesso da Amamentação. Estes passos são fruto de uma revisão sistemática e neles se 
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destacam as capacitações dos profissionais, as orientações sobre o manejo da amamentação e 

os trabalhos de grupo de apoio à amamentação com gestantes e mães18.  

Nesta proposta o processo de trabalho é discutido com as equipes abrindo 

possibilidades para uma transformação, a partir da identificação conjunta dos nós críticos que 

interferem no cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM. A proposta de capacitação dos 

trabalhadores de saúde nesta metodologia inclui uma maior escuta das necessidades da 

população assistida, maior interação entre os gestores, profissionais de saúde, funcionários e 

usuários25.  

Promover a qualificação da atenção básica, acreditando no seu potencial de 

resolutividade e de cuidado, se torna possível quando os vários atores envolvidos passam a 

fazer reflexões sobre sua prática de trabalho, a identificar os problemas e buscar na discussão 

coletiva estratégias de enfrentamento e mudança nos processos de trabalho e produção do 

cuidado26. Neste sentido, esta Iniciativa (IUBAAM)24, capitaneada pela Secretaria de Estado 

de Saúde do Rio de Janeiro/PAISMCA/Área Técnica de Aleitamento Materno, é 

mobilizadora. Durante o processo de capacitação promovido pelo curso da IUBAAM, os 

profissionais passam por dinâmicas de grupo, trocam experiências e vivências, interagem com 

gestantes, mães e bebês e refletem sobre suas práticas e a aplicação dos princípios do SUS nas 

atividades do cotidiano do seu trabalho25. Este tipo de iniciativa funciona, assim, como um 

dispositivo de reflexão sobre as práticas na atenção básica implicando os trabalhadores em seu 

processo de trabalho e produção do cuidado26. 

Para alcançar a atenção integral à saúde, com base nas necessidades sociais em saúde, 

a atenção básica cumpre um papel estratégico na dinâmica de funcionamento do Sistema 

Único de Saúde por estabelecer relações contínuas com a população. Neste contexto a 

educação em serviço, baseada na educação permanente em saúde, que tem como pressuposto 

a aprendizagem significativa, constitui um dispositivo de transformação das práticas dos 

profissionais e estimula a reflexão crítica sobre o processo de trabalho e produção do cuidado 

na rede de serviços disparando processos de subjetivação nos trabalhadores de saúde27.  

Com preocupações desta natureza, muitas iniciativas vêm sendo desenvolvidas no 

Brasil, no sentido de reconstruir as práticas de saúde dando relevância a esta ótica do cuidado 

em saúde, valorizando o acolhimento, a escuta, o vínculo e a responsabilização na 

organização da assistência na atenção básica28. Neste desenho organizacional a atenção básica 

de saúde é valorizada e a mudança na produção do cuidado é marcada por novas 

subjetividades. O modo de trabalhar em saúde tem como centro o campo relacional, a partir 
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de encontros entre o trabalhador e o usuário, onde a fala, a escuta, os olhares têm sentido para 

ambos e formam o núcleo do processo de trabalho e da produção do cuidado 27,28.    

A atenção básica é o lócus propício para o desenvolvimento de ações de promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno por acompanhar gestantes e mães no processo de 

lactação e amamentação. A prevalência de aleitamento materno exclusivo e a satisfação das 

mães com o apoio recebido tornam-se assim, indicadores que aferem o resultado do 

desempenho destas unidades de saúde no cuidado em relação ao aleitamento materno 29,30. 

Neste estudo, Oliveira et al (2005)29, procuraram avaliar a associação entre os Dez Passos da 

IUBAAM e o desempenho das unidades básicas de saúde no incremento da prevalência de 

aleitamento materno exclusivo e na satisfação da clientela assistida na atenção primária de 

saúde no estado do Rio de Janeiro. O modelo de avaliação propiciou o reconhecimento das 

ações que deveriam ser empreendidas para reverter os baixos índices de aleitamento materno 

e mostrou a importância do depoimento das gestantes e mães usuárias dos serviços de atenção 

básica para a análise do desempenho dessas unidades. 

Vários trabalhos na literatura descrevem as ações desenvolvidas na atenção básica e 

seu papel em aumentar a prevalência de aleitamento materno e seu impacto sobre a saúde da 

criança. Faleiros et al (2005)31 estudando uma coorte de crianças acompanhadas em um 

serviço de atenção básica em Pelotas, aponta que o programa desenvolvido apresentou um 

impacto positivo sobre a prevalência de aleitamento materno exclusivo aos seis meses de 

vida. Barros et al (2002)32 em um estudo de coorte em São Paulo comprovaram o impacto da 

rotina dos Centros de Lactação em aumentar a prevalência de aleitamento materno e em 

reduzir a morbidade infantil em crianças acompanhadas nos seis primeiros meses de vida. 

Cardoso et al (2007)30 encontraram resultado semelhante no Rio de Janeiro avaliando o 

impacto das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno de um serviço de 

atenção básica com o título de Unidade Básica Amiga da Amamentação. 

Taveras et al (2004)33 avaliaram as opiniões e as práticas dos profissionais em relação 

ao estímulo e apoio ao aleitamento materno exclusivo (AME) nos EUA através de entrevistas 

com mães e profissionais de saúde. Encontraram que as dificuldades na amamentação, como 

técnica incorreta na mamada e a recomendação de suplementação com fórmula foram as 

maiores causas para a interrupção do AME aos três meses de vida. Pouco tempo para as 

consultas preventivas e dificuldade em lidar com os problemas de amamentação foram 

relatadas pelos médicos como interferindo na qualidade da atenção. 

Guise et al (2003034 em uma revisão sistemática, que abrangeu o período de 1966 a 

2001, sobre intervenções desenvolvidas na atenção básica que foram capazes de aumentar o 
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início e a duração da amamentação encontraram que a ação educativa em grupo com gestantes 

no pré-natal foi a intervenção mais efetiva. Propõe que mais pesquisas sejam feitas avaliando 

o acesso a este tipo de intervenção e que esta prática seja mais difundida nas unidades básicas 

de saúde. 

Segundo Hoddinott et al (2007)35, estudos sobre a efetividade das ações de aleitamento 

materno geralmente oferecem pouca informação sobre o processo de implementação das 

ações e o contexto cultural onde elas acontecem e isto dificulta compreender porque algumas 

intervenções falham enquanto outras são bem sucedidas. Em um estudo de intervenção, 

quantitativo e qualitativo, eles avaliaram as ações desenvolvidas pelos profissionais de saúde 

na atenção básica e sua participação em atividades de grupo envolvendo gestantes e mães. 

Eles comprovaram a efetividade dos grupos em aumentar a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo e a satisfação das mulheres com a intervenção. Observaram que a relação 

entre as atitudes dos profissionais pode ser crucial para a compreensão da variação da 

intervenção implementada e dos resultados na amamentação. A intervenção de grupo foi mais 

efetiva do que a orientação individual, especialmente nas áreas onde os profissionais 

trabalhavam juntos, integrados, no mesmo espaço, e o vínculo entre os profissionais era forte. 

A intervenção aumentou a prevalência de amamentação às duas semanas de vida em 6,8% 

(34,3% versus 41,1%, IC 95% 1,2-12,4) comparada com o declínio da amamentação no resto 

da Escócia de 0,4%.  

O debate em torno do processo de trabalho trazido por esses autores e a valorização do 

trabalho em equipe traz a reflexão para dentro do serviço, mais precisamente, sobre a relação 

com o outro que aí se estabelece, o encontro trabalhador e usuário, trabalhador e trabalhador. 

Observa-se que há um potencial de trabalho de todos os profissionais que poderia ser 

aproveitado, elevando assim a capacidade resolutiva dos serviços. Isto significa uma mudança 

no modelo assistencial com base no processo de trabalho26, com valorização de trabalho 

interdisciplinar, usuário-centrado, com valorização das relações, onde todos, trabalhadores e 

usuários, se sintam sujeitos implicados na reconstrução das práticas de saúde buscando 

efetivamente promover práticas de cuidado. 

Sikorski et al (2003)36, em uma revisão sistemática, analisaram estudos sobre o apoio 

à amamentação na atenção básica de saúde. Concluíram que o suporte suplementar dado pelos 

profissionais de saúde deve fazer parte da rotina dos serviços de saúde e apresenta evidências 

de sua eficácia em aumentar a duração do aleitamento materno. Considera que pesquisas 

qualitativas devem ser feitas para avaliar as diferentes estratégias de suporte à amamentação 

desenvolvidas na atenção básica e os mecanismos em que elas operam. 
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O município do Rio de Janeiro vem desenvolvendo ações em aleitamento materno 

preconizadas pelo Ministério da Saúde37.  Hospitais e unidades básicas de saúde do município 

vêm sendo credenciados como Hospital Amigo da Criança e Unidade Básica Amiga da 

Amamentação, participando juntamente com os Bancos de Leite Humano de uma rede 

integrada de cuidados que busca melhorar os indicadores da atenção materno-infantil e a 

prevalência de aleitamento materno. Muitos profissionais de saúde estão sendo capacitados na 

IUBAAM e as unidades básicas de saúde apresentam diferentes graus de implementação 

destas ações com impacto sobre os índices de aleitamento materno e sobre a saúde da criança. 

A avaliação destas ações subsidia o planejamento de estratégias de qualificação da atenção 

básica38.  

As últimas pesquisas no Brasil apontam que a prevalência de aleitamento materno 

exclusivo (AME) está ainda muito aquém das recomendações. Dados da Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, realizada em 2006, mostram uma prevalência de 

AME entre menores de seis meses de 38,6%39.  De acordo com a II Pesquisa de Prevalência de 

Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, realizada em 2008, a 

prevalência de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida estava em 

41,0% 40.  

No município do Rio de Janeiro dados de 1996 a 2006 mostram uma prevalência de 

AME em ascensão, paralela a um implemento das ações de promoção, proteção e apoio à 

amamentação nos hospitais e rede básica de saúde41. A prevalência de AME em menores de 

seis meses variou de 13,8% em 1996 para 33,3% em 2006. Conhecer as tendências locais do 

padrão de amamentação permite avaliar os serviços e serve de base para ajustes nas práticas 

de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.   

A prevalência ainda baixa de aleitamento materno exclusivo em nosso país demonstra 

que novas abordagens devem ser pensadas, valorizando as ações de promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno, mas também as relações entre os profissionais e mães e o 

contexto de processo de trabalho em que elas acontecem.  

Este estudo busca analisar os fatores associados ao aleitamento materno exclusivo, 

particularmente as ações de promoção, proteção e apoio à amamentação, desenvolvidas com 

mães e crianças menores de seis meses assistidas nas unidades básicas de saúde, do município 

do Rio de Janeiro.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar a associação entre as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno desenvolvidas na atenção básica de saúde do município do Rio de Janeiro e o 

aleitamento materno exclusivo.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Descrever o perfil sócio-econômico, reprodutivo e de assistência ao pré-natal e ao 

parto das mães de crianças menores de 6 meses assistidas pela rede básica de saúde no 

município do Rio de Janeiro 

 

• Identificar o padrão de aleitamento materno praticado pela clientela de crianças 

menores de 6 meses assistidas pela rede básica de saúde no município do Rio de 

Janeiro 

 

• Analisar a associação entre fatores socioeconômicos maternos e o aleitamento materno 

exclusivo na clientela assistida pela rede básica de saúde no município do Rio de 

Janeiro. 

 

• Analisar a associação entre as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno desenvolvidas na atenção básica de saúde no município do Rio de Janeiro e o 

aleitamento materno exclusivo. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 BASE DE DADOS  

 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizada a base de dados do projeto 

interinstitucional: Avaliação da qualidade da assistência à criança menor de seis meses 

prestada por unidades básicas do Sistema Único de Saúde do Município do Rio de Janeiro, e 

contou com financiamento do PAPES, da FAPERJ e do CNPq. 

O projeto foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa Epidemiologia e Avaliação de 

Programas sobre a Saúde Materno Infantil, representado por pesquisadores do Departamento 

de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública/ 

FIOCRUZ e do Instituto Fernandes Figueira/ FIOCRUZ, com participação de pesquisadores 

da Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

 

3.2 TIPO DE DESENHO EPIDEMIOLÓGICO E AMOSTRA  

 

 

Este projeto, de desenho transversal, foi realizado em uma amostra representativa das 

unidades básicas do Sistema Único de Saúde do município do Rio de Janeiro e das crianças 

menores de seis meses acompanhadas nestas unidades. A amostra foi realizada em dois 

estágios: o primeiro constituído das unidades básicas de saúde (UBS) e o segundo                                                                                                                 

das crianças. As unidades de saúde foram selecionadas de forma sistemática, em caracol, 

através da combinação de dois fatores, a saber: a distância euclidiana, calculada a partir das 

coordenadas geográficas dos estabelecimentos de saúde em relação ao Centro Administrativo 

do Município do Rio de Janeiro e a freqüência acumulada do número médio mensal de 

consultas em crianças menores de seis meses de idade no primeiro semestre de 200542. 

Assumiu-se que quanto mais próxima ao Centro Administrativo do município do Rio de 

Janeiro fosse a unidade de saúde, melhor seria a qualidade da atenção à criança menor de seis 
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meses de idade. As unidades foram ordenadas segundo as distâncias a este Centro, sendo 

produzida uma amostra geograficamente representativa do município do Rio de Janeiro. 

O tamanho amostral foi calculado assumindo-se uma prevalência de inadequação do 

cuidado à criança de 50%; uma precisão relativa de 13% do estimador e um nível de 

confiança de 95%. O tamanho da amostra foi calculado em 1080 mães de crianças menores de 

seis meses, com 40 entrevistas em cada uma das 27 unidades básicas de saúde amostradas.  

A probabilidade de cada unidade participar da amostra foi proporcional ao volume de 

consultas pediátricas realizadas.  

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

 

Foi realizado um estudo piloto em três unidades básicas de saúde de diferentes tipos 

para teste dos instrumentos e definição da logística do trabalho de campo. Foi utilizado um 

questionário estruturado (Anexo 1) que versava sobre características maternas e do bebê e 

sobre as várias ações da atenção integral à saúde da criança.  Os dados foram obtidos por 

meio de entrevistas diárias, nos períodos da manhã e da tarde, realizadas após a consulta 

médica ou com enfermeiro às crianças menores de seis meses, com as suas mães. As mães 

foram sorteadas de forma sistemática, obedecendo à ordem de saída das consultas. As 

mulheres que se recusaram a participar do estudo foram questionadas sobre sua idade, 

escolaridade e idade do bebê, para a comparação destas características com as das 

participantes do estudo. A amostra previu reposição das recusas.  

A coleta de dados foi realizada entre os meses de julho e novembro de 2007. A equipe 

de campo responsável pela aplicação dos instrumentos foi composta de 24 entrevistadores e 6 

supervisores, os quais passaram por treinamento teórico-prático. Após o preenchimento dos 

questionários, os mesmos foram revistos pelos supervisores e por revisores treinados e, 

subseqüentemente, passaram por dupla digitação.  

O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética da Escola Nacional de Saúde 

Pública/FIOCRUZ (Parecer nº 132/06 de 07/03/07 – Anexo 2) e da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro (Parecer nº 74A/2007 de 18/06/07 – Anexo 3). As entrevistas foram 

realizadas mediante assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. Para a coleta 

dos dados referentes ao tipo de aleitamento materno praticado pela criança, foi utilizado o 

recordatório das últimas 24 horas – current status43. 
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3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

Foram incluídas unidades básicas de saúde como Policlínicas, Postos de Assistência 

Médica (PAM), Centros Municipais de Saúde, Postos de Saúde, Unidades de Atenção de 

Cuidados Primários à Saúde (UACPS) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS). Foram excluídos os Postos de Saúde da Família (PSF), por não se dispor de um 

sistema de informação atualizado quanto ao número de crianças menores de seis meses 

atendidos por estes e pela baixa representatividade da rede de PSF na atenção básica do 

município do Rio de Janeiro (Disponível em: http://www.saude.rio.rj.gov.br/, acesso em: 26 

nov. 2008).  Para o presente estudo, foram excluídas as crianças filhas de mães HIV positivas, 

pois para estas o aleitamento materno é contra-indicado44, e aquelas que chegaram à unidade 

básica de saúde já no primeiro atendimento sem estarem sendo amamentadas, restando 1029 

crianças para análise. 

 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A Figura 1 elucida as variáveis pesquisadas, dentro de um modelo teórico de 

determinação do desfecho deste estudo, o aleitamento materno exclusivo: 1. características 

maternas, como: idade, cor, escolaridade, trabalho remunerado, número de bens, situação 

conjugal, paridade, experiência pregressa com amamentação; 2. características do bebê e da 

assistência pré-natal e ao parto, como: sexo do bebê, baixo peso ao nascer, idade do bebê, 

realização de pré-natal, certificação do local de ocorrência do parto como Hospital Amigo da 

Criança, tipo de parto, aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar; 3. características da 

unidade básica de saúde e das ações de aleitamento materno como: tipo de unidade, ter 

recebido orientação de amamentação no primeiro dia em que veio na UBS, ter sido falado 

sobre amamentação na consulta, ter sido falado sobre amamentação em grupo, ter sido falado 

sobre amamentação de outro jeito (na visita domiciliar, no acolhimento, na sala de vacina ou 

outro), ter sido mostrado como colocar o bebê para mamar, ter sido explicado sobre livre 

demanda, sobre como realizar ordenha manual, que não se deve dar mamadeira, até quando o 

aleitamento materno deve ser exclusivo, número de orientações recebidas na UBS, satisfação 

das mães com o apoio recebido para amamentar e  qualidade do acompanhamento do bebê.  
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Inicialmente foi desenvolvida uma análise univariada para conhecimento do perfil das 

mães e das crianças. Em seguida foi realizada uma análise bivariada entre cada variável de 

exposição, expressa de forma dicotômica, e o aleitamento materno exclusivo (AME), sendo 

descritas as distribuições de AME segundo as categorias das variáveis de exposição. Foram 

também realizados testes de hipóteses de qui-quadrado e obtidas razões de prevalência (RP) 

brutas com seus respectivos intervalos de 95% confiança (IC 95%).  

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

aleitamento materno exclusivo (AME) com nível de significância de até 20% no teste de qui-

quadrado (p-valor ≤ 0,20) foram selecionadas para a análise multivariada realizada por meio 

de modelo de regressão de Poisson com variância robusta. Este modelo foi utilizado por 

tratar-se de estudo transversal com desfecho não raro45. Todo o processo de modelagem foi 

ajustado pela idade da criança, como variável contínua. A análise multivariada parte do 

modelo de regressão de Poisson saturado, que contém todas as variáveis de exposição 

selecionadas na análise bivariada. Durante o processo de modelagem, foram eliminadas do 

modelo (backward elimination) aquelas variáveis que apresentavam nível de significância 

superior a 5% no teste de Wald. Desse modo, o modelo final, utilizado para estimar medidas 

de associação de razão de prevalência ajustada, com seus respectivos intervalos com 95% de 

confiança, foi composto por variáveis de exposição que mantiveram nível de 5% de 

significância.  

Como foi utilizado um desenho complexo de amostragem para seleção de amostra 

representativa da população foi necessário que a análise estatística dos dados incorporasse o 

uso da ponderação e o desenho amostral46. A análise foi realizada através do software Stata 

9.0. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 

 Os resultados serão apresentados no artigo a seguir que será enviado para publicação no 

periódico “Cadernos de Saúde Pública”.  
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RESUMO  
 
OBJETIVO:  Analisar a associação entre ações de promoção, proteção e apoio à 

amamentação realizadas em unidades básicas de saúde (UBS) e a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo (AME) nos primeiros seis meses de vida. MÉTODO:  Estudo transversal 

realizado em amostra representativa de 1029 mães de crianças menores de seis meses 

assistidas em UBS do município do Rio de Janeiro. As razões de prevalência (RP) foram 

obtidas por regressão de Poisson. RESULTADOS: A prevalência de AME foi de 58,1%. 

Aumentaram a prevalência de AME: a cor branca (RP=1,20; IC95%:1,05-1,36), escolaridade 

alta (RP=1,19; IC95%:1,05-1,35); ter companheiro (RP=1,72; IC95%:1,02-2,90); experiência 

prévia com amamentação (RP=1,27; IC95%:1,08-1,49), alta hospitalar em AME (RP=2,01; 

IC95%:1,20-3,36), ter recebido orientação em grupo (RP=1,14; IC95%:1,01-1,28) e ter sido 

mostrado como amamentar (RP=1,20; IC95%:1,08-1,33). A prevalência de AME diminuiu 

17% a cada mês de vida do bebê. CONCLUSÃO:  Os grupos de apoio à amamentação e a 

orientação sobre seu manejo contribuíram para o AME na atenção básica. 

 
Palavras-chave: Aleitamento materno exclusivo. Atenção básica. Estudo transversal. 

 

 

ABSTRACT 

OBJECTIVE:  To assess the association between breastfeeding promotion, protection and 

support carried out in primary health care (PHC) units and the prevalence of exclusive 

breastfeeding (EBF) in the first six months of life. METHOD : A cross-sectional study was 

conducted in a representative sample of 1029 mothers of children below six months attended 

at PHC units in Rio de Janeiro City, Southern Brazil. Prevalence ratios (PR) were estimated 

by Poisson regression. RESULTS: The prevalence of EBF was 58.1 %. Increased the 

prevalence of EBF: white color (PR=1.20;95%CI:1.05-1.36), high level of education 

(PR=1.19;95%CI:1.05-1.35); having a partner (PR=1,72;95%IC:1.02-2,90); previous 

breastfeeding experience (PR=1.27;95%CI:1.08-1,49), discharge from hospital in EBF 

(PR=2,01;95%CI:1.20-3.36), mother support in group (PR=1.14;95%CI:1.01-1.28) and 

guidance on how to breastfeed (PR=1.20; 95%CI:1.08-1.33). The prevalence of EBF was 

reduced in 17% for each month of baby’s life. CONCLUSION : Support groups and guidance 

on breastfeeding contributed to EBF prevalence in PHC. 

 

Keywords: Exclusive breastfeeding. Primary Health Care. Cross-sectional study. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A amamentação tem desempenhado um papel importante na saúde da mulher e da 

criança e inúmeros trabalhos têm sido publicados ressaltando a proteção conferida à criança, a 

curto e longo prazo1 . O leite humano é considerado o padrão ouro na alimentação do lactente 

e o crescimento e desenvolvimento da criança amamentada a norma2,3.       

Em 2001, frente às evidências da superioridade do leite humano, a OMS passou a 

adotar como recomendação o aleitamento materno exclusivo (AME) por seis meses, definido 

como receber apenas leite materno, diretamente do peito ou ordenhado, podendo também 

estar recebendo medicamentos, vitaminas ou minerais4.    

As ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno têm se mostrado 

importantes para a melhoria da saúde da criança e também ações estratégicas para a 

organização e qualificação dos serviços. Ações desenvolvidas nos hospitais vêm sendo 

reconhecidas como de fundamental importância para o início da amamentação5. Trabalhos 

demonstram a efetividade da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) em mudar as 

rotinas hospitalares promovendo práticas facilitadoras da amamentação6.  

Uma revisão sistemática identificou ações efetivas na promoção, proteção e apoio à 

amamentação na rede básica de saúde7 e se tornou a base para a criação da Iniciativa Unidade 

Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) que propõe o cumprimento de Dez Passos para o 

Sucesso da Amamentação8. Dentre estes passos destacam-se a capacitação dos profissionais, 

as orientações sobre o manejo da amamentação e os grupos de apoio à amamentação com 

gestantes e mães. Ações integradas, compreendendo o pré-natal, assistência ao parto e pós-

parto, com apoio contínuo, apresentam um efeito sinérgico melhorando a qualidade da 

assistência à mulher que amamenta9. 

Considerando o papel do aleitamento materno na redução da morbimortalidade 

infantil10, as iniciativas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno realizadas nos 

hospitais e na atenção básica vêm sendo consideradas prioritárias pela Política Nacional de 

Saúde da Criança/Aleitamento Materno11. O monitoramento da prevalência de aleitamento 

materno representa uma das estratégias de avaliação do cuidado à infância em nosso país11. 

Pesquisas apontam que a prevalência de AME no Brasil está ainda muito aquém das 

recomendações. Relatório do Ministério da Saúde, com dados da Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, realizada em 2006, mostra uma prevalência de 

AME entre menores de seis meses de 38,6%12. De acordo com a II Pesquisa de Prevalência de 
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Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, realizada em 2008, a 

prevalência de AME nos primeiros seis meses de vida é de 41,0% 13.  

No município do Rio de Janeiro, a prevalência de AME está em ascensão, 

paralelamente ao implemento das ações de promoção, proteção e apoio à amamentação nos 

hospitais e rede básica de saúde14. A prevalência de AME em menores de seis meses variou 

de 13,8% em 1996 para 33,3% em 2006, com aumento significativo no período (p=0,000), 

mas ainda abaixo dos índices nacionais de 2006 (38,6%)12.  

No município do Rio de Janeiro várias unidades de saúde vêm sendo credenciadas 

como Hospital Amigo da Criança6 e Unidade Básica Amiga da Amamentação8, participando 

juntamente com os Bancos de Leite Humano15, de uma rede integrada de cuidados que busca 

melhorar os indicadores da atenção materno-infantil e aumentar a prevalência de aleitamento 

materno. As unidades básicas de saúde apresentam diferentes graus de desenvolvimento 

destas ações, com impacto sobre o processo de trabalho e produção do cuidado. A avaliação 

destas ações subsidia o planejamento de estratégias de qualificação da atenção básica16. 

Vários trabalhos têm sido publicados sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas 

para promover, proteger e apoiar a amamentação, entretanto ainda são poucos os estudos que 

avaliaram a associação entre as intervenções desenvolvidas na atenção básica e a prevalência 

de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida 17,7,16,18 . 

A prevalência ainda baixa de aleitamento materno exclusivo em nosso país aponta que 

novas abordagens devem ser pensadas, valorizando as ações efetivas na promoção, proteção a 

apoio ao aleitamento materno, mas também o contexto de processo de trabalho em que elas 

acontecem.  

Este estudo busca analisar os fatores associados ao aleitamento materno exclusivo, 

particularmente as ações de promoção, proteção e apoio à amamentação, desenvolvidas com 

mães e crianças menores de seis meses assistidas nas unidades básicas de saúde do município 

do Rio de Janeiro.   

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizada a base de dados do projeto 

interinstitucional: Avaliação da qualidade da assistência à criança menor de seis meses 

prestada por unidades básicas do Sistema Único de Saúde do Município do Rio de Janeiro, 
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coordenado pela ENSP/FIOCRUZ e que contou com financiamento do PAPES, da FAPERJ e 

do CNPq. 

Este projeto, de desenho transversal, foi realizado em uma amostra representativa das 

unidades básicas do Sistema Único de Saúde do município do Rio de Janeiro e das crianças 

menores de seis meses acompanhadas nestas unidades. A amostra foi realizada em dois 

estágios: o primeiro constituído das unidades básicas de saúde (UBS) e o segundo das 

crianças.                                                                                                                                                                 

As unidades de saúde foram selecionadas de forma sistemática, em caracol, através da 

combinação de dois fatores, a saber: a distância euclidiana, calculada a partir das coordenadas 

geográficas dos estabelecimentos de saúde em relação ao Centro Administrativo do Município 

do Rio de Janeiro e a frequência acumulada do número médio mensal de consultas em 

crianças menores de seis meses de idade no primeiro semestre de 200519. Assumiu-se que 

quanto mais próxima ao Centro Administrativo do município do Rio de Janeiro fosse a 

unidade de saúde, melhor seria a qualidade da atenção à criança menor de seis meses de 

idade. As unidades foram ordenadas segundo as distâncias a este Centro, sendo produzida 

uma amostra geograficamente representativa do município do Rio de Janeiro. 

O tamanho amostral foi calculado assumindo-se uma prevalência de inadequação do 

cuidado à criança de 50%; uma precisão relativa de 13% do estimador e um nível de 

confiança de 95%. O tamanho da amostra foi calculado em 1080 mães de crianças menores de 

seis meses, sendo 40 entrevistas em cada uma das 27 unidades básicas de saúde amostradas. A 

probabilidade de cada unidade participar da amostra foi proporcional ao volume de consultas 

pediátricas realizadas.  

Foi realizado um estudo piloto em três unidades básicas de saúde de diferentes tipos 

para teste dos instrumentos e definição da logística do trabalho de campo. Foi utilizado um 

questionário estruturado que versava sobre características maternas e do bebê e sobre as várias 

ações da atenção integral à saúde da criança. Para a coleta dos dados referentes ao tipo de 

aleitamento materno praticado pela criança, foi utilizado o recordatório das últimas 24 horas – 

current status20. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas diárias, nos períodos da 

manhã e da tarde, realizadas após a consulta médica ou de enfermeiro, com mães de crianças 

menores de seis meses. A coleta de dados foi realizada entre os meses de julho e novembro de 

2007 por profissionais e estudantes da área de saúde previamente treinados e sob supervisão.  

O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética da Escola Nacional de Saúde 

Pública/FIOCRUZ (Parecer nº 132/06 de 07/03/07) e da Secretaria Municipal de Saúde do 
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Rio de Janeiro (Parecer nº 74A/2007 de 18/06/07). As entrevistas foram realizadas mediante 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. 

Foram incluídas unidades básicas de saúde (UBS) como Policlínicas, Postos de 

Assistência Médica (PAM), Centros Municipais de Saúde, Postos de Saúde, Unidades de 

Atenção de Cuidados Primários à Saúde (UACPS) e Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS). Foram excluídos os Postos de Saúde da Família (PSF), por não se dispor de 

um sistema de informação atualizado quanto ao número de crianças menores de seis meses 

atendidos por estes e pela baixa representatividade da rede de PSF na atenção básica do 

município do Rio de Janeiro (Disponível em: http://www.saude.rio.rj.gov.br. Acesso em: 26 

nov. 2008). Para o presente estudo, foram excluídas as crianças filhas de mães HIV positivas, 

pois para estas o aleitamento materno é contra-indicado21, e aquelas que chegaram à unidade 

básica de saúde já no primeiro atendimento sem estarem sendo amamentadas, restando 1029 

crianças para análise. 

A Figura 1 elucida as variáveis pesquisadas, dentro de um modelo teórico de 

determinação do desfecho deste estudo, o aleitamento materno exclusivo: 1. características 

maternas, como: idade, cor, escolaridade, trabalho remunerado, número de bens, situação 

conjugal, paridade, experiência pregressa com amamentação; 2. características do bebê e da 

assistência pré-natal e ao parto, como: sexo do bebê, baixo peso ao nascer, idade do bebê, 

realização de pré-natal, certificação do local de ocorrência do parto como Hospital Amigo da 

Criança, tipo de parto, aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar; 3. características da 

unidade básica de saúde e das ações de aleitamento materno como: tipo de unidade, ter 

recebido orientação de amamentação no primeiro dia em que veio na UBS, ter sido falado 

sobre amamentação na consulta, ter sido falado sobre amamentação em grupo, ter sido falado 

sobre amamentação de outro jeito (na visita domiciliar, no acolhimento, na sala de vacina ou 

outro), ter sido mostrado como colocar o bebê para mamar, ter sido explicado sobre livre 

demanda, sobre como realizar ordenha manual, que não se deve dar mamadeira, até quando o 

aleitamento materno deve ser exclusivo, número de orientações recebidas na UBS, satisfação 

das mães com o apoio recebido para amamentar e  qualidade do acompanhamento do bebê.  

Inicialmente foi desenvolvida uma análise univariada para conhecimento do perfil das 

mães e das crianças. Em seguida foi realizada uma análise bivariada entre cada variável de 

exposição, expressa de forma dicotômica, e o aleitamento materno exclusivo (AME), sendo 

descritas as distribuições de AME segundo as categorias das variáveis de exposição. Foram 

também realizados testes de hipóteses de qui-quadrado e obtidas razões de prevalência (RP) 

brutas com seus respectivos intervalos de 95% confiança (IC 95%).  



 25

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

aleitamento materno exclusivo (AME) com nível de significância de até 20% no teste de qui-

quadrado (p-valor ≤ 0,20) foram selecionadas para a análise multivariada realizada por meio 

de modelo de regressão de Poisson com variância robusta. Este modelo foi utilizado por 

tratar-se de estudo transversal com desfecho não raro22. Todo o processo de modelagem foi 

ajustado pela idade da criança, como variável contínua. A análise multivariada parte do 

modelo de regressão de Poisson saturado, que contém todas as variáveis de exposição 

selecionadas na análise bivariada. Durante o processo de modelagem, foram eliminadas do 

modelo (backward elimination) aquelas variáveis que apresentavam nível de significância 

superior a 5% no teste de Wald.  

Desse modo, o modelo final, utilizado para estimar medidas de associação de razão de 

prevalência ajustada, com seus respectivos intervalos com 95% de confiança, foi composto 

por variáveis de exposição que mantiveram nível de 5% de significância. Como foi utilizado 

um desenho complexo de amostragem para seleção de amostra representativa da população 

foi necessário que a análise estatística dos dados incorporasse o uso da ponderação e o 

desenho amostral23. A análise foi realizada através do software Stata 9.0. 

 

 

RESULTADOS  

 

 

Das 1082 mães entrevistadas foram excluídas quatro por serem HIV positivas e 49 por 

não estarem amamentando ao chegarem pela primeira vez na unidade, restando 1029 mães 

para análise. No momento da entrevista, 58,1% dos bebês estavam em aleitamento materno 

exclusivo (AME), 10,7% em aleitamento materno predominante (AMP), 24,1% em 

aleitamento materno complementado (AMC). Não estavam mais sendo amamentados 7,1% 

dos bebês (dados não apresentados em tabela). 

Quanto às características das entrevistadas, 78,5% das mães eram adultas, 27,8% 

declararam-se de cor branca, apenas 25,6% apresentaram pelo menos o ensino médio 

completo, a maioria não exercia trabalho remunerado (65,5%) e 44,4% dispunha de 5 a 10 

bens no domicílio. Tinham companheiro 85,9% das mães, 55,2% tinham dois ou mais filhos e 

31,8% haviam amamentado anteriormente por mais de seis meses. Na análise bivariada todas 

estas variáveis mostraram-se associados ao desfecho com nível de significância de 20% 

(Tabela 1).   
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Na Tabela 2 pode-se observar que 49,4% dos bebês eram do sexo feminino e 8,3% 

apresentaram baixo peso ao nascer. Fizeram pré-natal 98,6% das mães, a maioria (67,0%) das 

mães teve seu parto em Hospitais Amigos da Criança ou em processo de certificação e 63,7% 

delas teve parto normal. A grande maioria dos recém-nascidos (92,9%) teve alta do hospital 

em AME. Das 1029 crianças, 73,2% concentraram-se na faixa etária de 0 a 4 meses. Na 

análise bivariada as variáveis: sexo do bebê, tipo de parto, AME na alta hospitalar e idade do 

bebê alcançaram significância de 20%.    

Quanto às características da unidade e orientações de aleitamento materno, 48,0% das 

mães estavam realizando o acompanhamento de seu bebê em unidades de pequeno porte, 

como Postos de Saúde, UACPS e PACS, 34,0% em Centros Municipais de Saúde e 18,0% em 

unidades de grande porte como PAM e Policlínica. A prevalência de aleitamento materno 

exclusivo foi semelhante nas três categorias de unidades de saúde avaliadas neste estudo, 

variando de 57,1% a 58,8%, sem significância estatística. Receberam orientação sobre 

amamentação no primeiro dia em que o bebê veio à na unidade básica 57,6% das mães. Foi 

falado sobre amamentação na consulta para 76,2% das mães, e em grupo, para 31,9%. 

Relataram que foi mostrado como colocar o bebê para mamar, 49,8% das mães, que foi 

explicado sobre livre demanda 65,3% e que foi falado até quando o aleitamento materno deve 

ser exclusivo, 72,4%. Receberam de 1 a 5 orientações sobre aleitamento materno 85,8% das 

mães. Declararam que estavam satisfeitas com o apoio recebido na unidade para amamentar 

46,4% e declararam que o acompanhamento do bebê pela UBS era considerado ótimo ou 

bom, 79,7%. Na análise bivariada, alcançaram nível de significância de 20% as variáveis: 

orientação sobre amamentação no primeiro dia em que o bebê veio à unidade básica, ter sido 

falado sobre amamentação na consulta, ter sido falado sobre amamentação no grupo, ter sido 

mostrado como colocar o bebê para mamar, ter sido explicado sobre livre demanda, número 

de orientações recebidas na UBS e qualidade do acompanhamento do bebê segundo as mães 

(Tabela 3).   

Os resultados da análise multivariada, obtidos por meio do modelo final da regressão 

de Poisson, são apresentados na Tabela 4. Neste modelo final, as seguintes variáveis maternas 

apresentaram-se associadas com significância estatística de 5% ao AME: declarar-se de cor 

branca (RP=1,20; IC95%:1,05-1,36), escolaridade alta (RP=1,19; IC95%:1,05-1,35); ter 

companheiro (RP=1,72; IC95%:1,02-2,90); experiência prévia com amamentação (RP=1,27; 

IC95%:1,08-1,49) e alta hospitalar em AME (RP=2,01; IC95%:1,20-3,36). As ações de 

promoção, proteção e apoio à amamentação que se mostraram associadas ao aleitamento 

materno exclusivo foram: ter sido falado sobre amamentação em grupo (RP=1,14; 
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IC95%:1,01-1,28) e ter sido mostrado como colocar o bebê para mamar (RP=1,20; 

IC95%:1,08-1,33). A cada mês de vida do bebê, a prevalência de AME diminuiu 17% (RP= 

0,83; IC95%: 0,79-0,87).  

 

 

DISCUSSÃO  

 

 

No presente estudo, a prevalência de aleitamento materno exclusivo entre crianças 

menores de seis meses assistidas pelas unidades básicas de saúde do município do Rio de 

Janeiro foi de 58,1%. Apesar destes resultados ainda estarem aquém das recomendações 

internacionais5, eles se mostraram superiores aos encontrados em crianças menores de seis 

meses na pesquisa realizada na Campanha de Vacinação de 2006 no município do RJ (33,3%) 

com crianças da rede pública e particular14, e sinalizam a qualidade da produção do cuidado à 

criança assistida na rede básica de saúde, particularmente quanto às ações de promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno.  

A rede básica de saúde do município do Rio de Janeiro vem passando por um processo 

de qualificação na assistência ao aleitamento materno, com capacitação de equipes de saúde 

na Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) 7. O Passo 10 da IUBAAM 

preconiza a implementação de grupos de apoio à amamentação com gestantes e mães e o 

Passo 6 as orientações no manejo da amamentação8. Segundo Rito16, a rede básica de saúde 

apresenta nível intermediário de implantação desta iniciativa e várias unidades adotam 

práticas de apoio à amamentação.  

Ficou demonstrado neste estudo que alguns grupos populacionais apresentam maior 

prevalência de AME. Declarar-se de cor branca aumentou em 20% a prevalência de 

aleitamento materno exclusivo. Segundo dados da PNDS de 1996 e 200612 as medianas em 

meses do aleitamento materno exclusivo no Brasil são mais elevadas entre as mulheres de cor 

branca, apontando a necessidade de pesquisas que identifiquem intervenções que minorem a 

introdução precoce de outros alimentos na alimentação das crianças não brancas nos 

primeiros seis meses de vida.  

A associação entre a escolaridade materna alta e a duração do aleitamento materno 

exclusivo mostrou significância estatística neste estudo, apontando que mães de escolaridade 

mais baixa tendem a introduzir mais precocemente alimentos, em concordância com outros 

trabalhos 24,25. Bueno, em um estudo de coorte em São Paulo, demonstrou que a escolaridade 
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materna até o ensino fundamental representa o dobro do risco em relação ao nível superior 

para introdução de outros alimentos antes dos seis meses. Este achado poderia estar 

relacionado ao conhecimento sobre os benefícios do aleitamento materno exclusivo 

contribuindo para que a mulher de escolaridade mais alta venha a fazer a opção pelo 

aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida do bebê, como é 

recomendado7.  

Ter companheiro aumentou a prevalência de AME em 72%. Um estudo realizado em 

países da América Latina sinalizou que, no Brasil, a duração do aleitamento materno 

exclusivo tendia a ser maior quando o pai do bebê morava com a família (p=0,08)26. Em 

ensaio controlado, na Itália, as orientações fornecidas aos pais e companheiros sobre como 

resolver problemas com a amamentação elevaram a prevalência de aleitamento materno 

exclusivo27, sugerindo que este tipo de intervenção deveria ser desenvolvida nos serviços de 

saúde. Segundo nosso estudo, maior atenção deve ser dada às mulheres que não têm 

companheiro. 

Ter tido experiência anterior com amamentação por mais de seis meses aumentou em 

27% a prevalência de amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida. A experiência 

prévia com a amamentação tem sido associada com uma duração maior da amamentação e do 

aleitamento materno exclusivo28. Este achado reforça a importância de um apoio maior às 

mulheres que ainda não amamentaram ou que amamentaram por pouco tempo seus filhos 

anteriormente.  

A alta hospitalar em AME foi a variável que mais aumentou a prevalência de 

aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. Ter recebido alta do hospital 

em AME dobrou a prevalência de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de 

vida do bebê, sinalizando a efetividade das ações de promoção, proteção e apoio à 

amamentação desenvolvidas nos hospitais e o sinergismo entre as ações realizadas nos 

hospitais e unidades básicas de saúde, já demonstrado em outros trabalhos24. Em nosso estudo 

não foi encontrada associação entre o desfecho e o fato da criança ter nascido em Hospital 

Amigo da Criança (HAC) ou em hospital em processo de se tornar HAC. No entanto, a 

prevalência de 92,9% de AME encontrada na alta hospitalar revela o quanto as práticas de 

apoio à amamentação estão disseminadas nos vários hospitais do município do Rio de Janeiro.  

Neste estudo, ter sido mostrado como colocar o bebê para mamar aumentou a 

prevalência de aleitamento materno exclusivo em 20%. Este dado é consistente com outros 

estudos29 que demonstram que a técnica correta de amamentar contribui para o 

estabelecimento de um padrão de sucção efetiva do leite materno pelo bebê, para o ganho 
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ponderal adequado e para a prevenção de traumas mamilares e mastites e que esta orientação 

deve fazer parte da assistência às mães e bebês. Estudo de Caldeira et al18 demonstrou que 

uma intervenção de capacitação de profissionais de saúde na IUBAAM, com abordagem de 

questões práticas relacionadas ao manejo clínico da amamentação, repercutiu positivamente 

na curva de sobrevida do aleitamento materno exclusivo.  

No presente estudo, 31,9% das mães relatou ter sido falado sobre amamentação em 

grupo nas unidades básicas e esta variável aumentou a prevalência de aleitamento materno 

exclusivo em 14%, enquanto ter sido falado sobre amamentação de forma individual, na 

consulta, não mostrou associação significativa com o AME. Alguns trabalhos na literatura 

têm evidenciado a importância dos grupos de apoio à amamentação em aumentar a 

prevalência do aleitamento materno exclusivo e a satisfação das mulheres com o apoio 

recebido. Guise et al17 buscaram avaliar através de uma revisão sistemática quais intervenções 

desenvolvidas nos serviços de saúde, aumentavam o início e a duração da amamentação. O 

estudo apontou os trabalhos educativos desenvolvidos em grupo com gestantes no pré-natal 

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

meses. Os grupos se caracterizavam por oferecer informações sobre os benefícios do leite 

materno, orientações práticas no manejo da amamentação como posicionamento e pega 

correta do bebê na mamada, além de esclarecer dúvidas em amamentação. Questiona, 

contudo, o quanto estas ações educativas estão acessíveis nos diversos serviços de saúde e que 

barreiras existem para sua implementação.  

Hoddinott et al30 avaliaram em um estudo de intervenção quantitativo e qualitativo as 

ações desenvolvidas pelos profissionais de saúde na atenção básica e sua participação em 

atividades de grupo envolvendo gestantes e mães. Eles comprovaram a efetividade dos grupos 

em aumentar a prevalência de aleitamento materno e a satisfação das mulheres com a 

intervenção. A intervenção de grupo foi mais efetiva do que a orientação individual, 

especialmente nas áreas onde os profissionais trabalhavam juntos, integrados, no mesmo 

espaço, e o vínculo entre os profissionais era forte. A intervenção aumentou a prevalência de 

amamentação às duas semanas de vida em 6,8% comparada com o declínio da amamentação 

no resto da Escócia de 0,4%. Um outro estudo qualitativo31 realizado por estes pesquisadores 

em 2006 revelou que as atividades de grupo eram escolhidas pelas mulheres na Escócia, 

porque propiciavam uma diversidade de experiências, possibilitavam às mulheres assistidas 

tomar decisões em relação à amamentação por si mesmas e ofereciam um lugar seguro para 

juntas praticarem a amamentação. A orientação individual foi percebida como de maior risco 

para a auto-estima e para o empoderamento do que as orientações oferecidas em grupo. 
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Segundo Franco et al32 esta questão é particularmente importante para a compreensão 

da organização da assistência à saúde e traz em seu bojo um potencial transformador por levar 

à reflexão sobre o processo de trabalho e as práticas de cuidado. Verifica-se, segundo os 

autores, que no modelo assistencial vigente em nosso país, a distribuição do trabalho nos 

serviços de saúde é dimensionada para concentrar o fluxo da assistência no trabalho médico e 

que as atividades de grupo e interdisciplinares envolvendo outros profissionais são pouco 

valorizadas. Observam que há um potencial de trabalho de todos os profissionais que poderia 

ser aproveitado para cuidados diretos com o usuário, elevando assim a capacidade resolutiva 

dos serviços de forma a qualificar o processo de trabalho e a produção do cuidado.  

Com preocupações desta natureza, muitas iniciativas vêm sendo desenvolvidas no 

Brasil, no sentido de reconstruir as práticas de saúde dando relevância a esta ótica do cuidado 

em saúde, valorizando a escuta, o vínculo e a responsabilização na organização da assistência 

na atenção básica32. Os estudos citados acima 17,30 apontam que os grupos de apoio à 

amamentação, para gestantes e mães, constituem um espaço de atuação interdisciplinar, com 

troca de experiências e vivências entre trabalhadores de saúde e mães e maior escuta de suas 

necessidades, levando à melhoria da produção do cuidado e maior resolutividade da rede 

básica de saúde. 

Vale ressaltar algumas limitações do presente estudo. Trata-se de estudo transversal, 

sujeito a viés de memória, pois foram obtidos dados sobre as ações desenvolvidas nas 

unidades básicas através das perguntas realizadas nas entrevistas às mães. Mães que 

apresentaram maior dificuldade no processo da amamentação podem ter se recordado mais 

das orientações recebidas contribuindo assim para minorar a força da associação destas ações 

com o AME. Além disso, mães com dificuldades podem ter recebido maior número de 

orientações e, mesmo assim, não estar em aleitamento materno exclusivo. 

Este trabalho sinaliza que atenção especial deve ser oferecida aos grupos 

populacionais que apresentaram menor prevalência de aleitamento materno exclusivo na 

atenção básica do município do Rio de Janeiro, como as mulheres de cor não branca, 

escolaridade baixa e aquelas que não têm companheiro. As orientações sobre o manejo da 

amamentação e os grupos de apoio à amamentação, conduzidos nas unidades básicas de 

saúde, mostraram-se associados positivamente à prevalência do aleitamento materno 

exclusivo. Recomenda-se que estas ações sejam implementadas no conjunto das unidades 

básicas de saúde e que iniciativas que valorizam o aleitamento materno na atenção básica, 

como a “Unidade Básica Amiga da Amamentação”, sejam fortalecidas.  
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Figura 1 - Modelo teórico de determinação do aleitamento materno exclusivo em crianças assistidas em unidades básicas de saúde no município do Rio de Janeiro/RJ, 2007. 
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Características dos bebês e da 
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unidade 
- Falaram de amamentação na 
consulta 
- Falaram de amamentação em 
grupo 
- Falaram de amamentação de outro 
jeito 
 - Mostraram como colocar o bebê 
para mamar 
- Orientaram sobre livre demanda 
- Explicaram como retirar leite do 
peito 
- Falaram que não se deve dar 
mamadeira 
- Falaram até quando amamentação 
 deve ser exclusiva 
- Número de orientações recebidas 
na UBS 
- Satisfação com o apoio recebido 
para amamentar 
- Qualidade do acompanhamento do 
bebê 

 Aleitamento 
Materno 
Exclusivo 
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Tabela 1 – Prevalência e razão de prevalência (RP) bruta de aleitamento materno exclusivo 
segundo características demográficas e socioeconômicas das mães de crianças menores de seis 
meses assistidas nas unidades básicas do município do Rio de Janeiro, 2007. 
 

 Frequência Aleitamento materno exclusivo 

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

Idade das mães (anos)*       

   20-44 808 78,5 59,5 1,13 0,96-1,33 0,108 

   12-19 221 21,5 52,5 1   

Cor*       

   Branca  286 27,8 62,2 1,11 0,99-1,24 0,086 

   Não branca  743 72,2 56,3 1   

Escolaridade*       

    Ensino Médio completo e mais 263 25,6 62,7 1,11 0,97-1,27 0,120 

    até Ensino Médio incompleto 766 74,4 56,4 1   

Trabalho remunerado*       

    Não 674 65,5 60,3 1,13 1,01-1,26 0,030 

    Sim 355 34,5 53,5 1   

Número de bens*       

   5 a 10 bens 456 44,3 56,1 0,95 0,88-1,02 0,121 

   1 a 4 bens 573 55,7 59,4 1   

Situação Conjugal*       

    Tem companheiro 884 85,9 60,8 1,47 1,14-1,90 0,001 

    Não tem companheiro 145 14,1 41,3 1   

Paridade**       

    2 ou mais filhos 566 55,2 60,0 1,10 0,95-1,27 0,190 

    Primípara 460 44,8 54,6 1   

Amamentação pregressa***       

    7 meses a 84 meses 325 31,8 64,7 1,19 1,04-1,38 0,020 

    0 a 6meses e 29 dias 697 68,2 54,2 1   

   *n = 1029;    **n = 1026;    ***n = 1022   
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Tabela 2 – Prevalência e razão de prevalência (RP) bruta de aleitamento materno exclusivo 
segundo características dos bebês e da assistência ao pré-natal e ao parto das mães de crianças 
menores de seis meses assistidas nas unidades básicas do município do Rio de Janeiro, 2007. 
 
 Frequência Aleitamento materno exclusivo 

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

Sexo do bebê*       

    Feminino 508 49,4 61,0 1,11 0,97-1,28 0,124 

    Masculino 521 50,6 54,7 1   

Baixo Peso ao nascer**       

    Não 935 91,7 58,2 1,12 0,90-1,40 0,262 

    Sim 85 8,3 51,9 1   

Fez pré-natal*       

    Não 14 1,4 49,7 0,86 0,56-1,32 0,431 

    Sim 1015 98,6 58,0 1   

Certificação do hospital *       

    Não HAC 340 33,0 55,4 0,93 0,79-1,10 0,384 

    HAC ou em processo 689 67,0 59,5 1   

Tipo de parto*       

    Normal 655 63,7 60,7 1,15 0,96-1,37 0,118 

    Cesárea 374 36,3 53,0 1   

AME na alta hospitalar***       

    AME na alta 955 92,9 59,8 1,79 1,32-2,42 0,000 

    Não AME na alta 73 7,1 33,5 1   

Faixa etária do bebê *       

0 - <1m  121 11,8 82,1 2,39 1,84-3,12 0,000 

1 - <2m 234 22,7 72,3 2,11 1,62-2,75 0,000 

2 - <3m 205 19,9 59,7 1,74 1,32-2,29 0,000 

3 - <4m 193 18,8 53,3 1,56 1,18-2,07 0,001 

4 - <5m 159 15,5 38,5 1,12 0,82-154 0,477 

5 - <6m  117 11,4 34,3 1   

   *n = 1029;   **n=1020;   ***n = 1028     
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 Tabela 3 – Prevalência e razão de prevalência (RP) bruta de aleitamento materno exclusivo segundo 
características da unidade básica de saúde e das orientações de amamentação oferecidas às mães das 
crianças menores de seis meses assistidas nas unidades básicas do município do Rio de Janeiro, 
2007. 

 Frequência Aleitamento materno exclusivo 

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

Tipo de unidade*        

    CMS 350 34,0 58,3 1,02 0,91-115 0,728 

    PAM/Policlínica 185 18,0 58,8 1,03 0,89-1,19 0,667 

    PS/UACPS/PACS 494 48,0 57,1 1   

Orientação sobre amamentação no 1º 
dia em que veio a UBS** 

      

    Sim 562 57,6 54,1 0,89 0,77-1,03 0,126 

    Não ou apenas foi marcada palestra 413 42,4 60,7 1   

Aqui nesta unidade falaram sobre 
amamentação na consulta*** 

      

    Sim 509 76,2 53,7 0,85 0,69-1,04 0,133 

    Não 159 23,8 63,2 1   

Aqui nesta unidade falaram sobre 
amamentação em grupo*** 

      

    Sim 213 31,9 62,3 1,17 1,04-1,32 0,016 

    Não 455 68,1 53,1 1   

Aqui nesta unidade falaram sobre 
amamentação de outro jeito*** 

      

    Sim  53 7,9 50,3 0,89 0,61-1,31 0,532 

    Não 615 92,1 56,4 1   

Mostraram como colocar o bebê para 
mamar**** 

      

    Sim 510 49,8 60,0 1,08 0,97-1,19 0,160 

    Não 515 50,2 55,8 1   

Explicaram que o bebê deve mamar 
quando quiser***** 

      

    Sim 671 65,3 55,2 0,88 0,78-1,00 0,058 

    Não 357 34,7 62,6 1   

Explicaram como tirar leite do 
peito****** 

      

    Sim 440 42,8 58,1 1,01 0,90-1,13 0,877 

    Não 587 57,2 57,6 1   

Falaram que não se deve dar 
mamadeira*****  

      

    Sim 713 69,4 57,5 0,98 0,83-1,16 0,814 

    Não 315 30,6 58,6 1   

Falaram até quando deve mamar só 
no peito******* 

      

    Sim, por 6 meses 731 72,4 56,7 0,95 0,87-1,03 0,213 

    Não ou por período diferente de 6    
    meses 

278 27,6 59,9 1   

Recebeu alguma orientação sobre 
amamentação* 

      

1 a 5 orientações 883 85,8 56,7 0,87 0,80-0,95 0,007 

Nenhuma orientação 146 14,2 65,1 1   

Satisfação das mães com o apoio para 
amamentar nas unidades básicas*****  

      

    Sim/Mais ou menos 658 64,0 57,5 0,98 0,83-1,15 0,781 

    Não 370 36,0 58,4 1   
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Acompanhamento do bebê *****        

    Ótimo /Bom 820 79,7 59,6 1,18 1,00-1,40 0,042 

     Mais ou menos/Ruim/ Péssimo 208 20,3 50,4 1   

 *n = 1029;   **n=975;    ****n=668;   ****n = 1025;   ***** n= 1028;   ******n=1027;   *******n=1009 
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Tabela 4 – Razão de Prevalência bruta e ajustada, segundo características das mães, variáveis 
da assistência e ações de aleitamento materno desenvolvidas com as mães das crianças 
menores de seis meses assistidas nas unidades básicas de saúde do município do Rio de 
Janeiro, 2007.  
 
Variáveis RP bruta RP ajustada IC 95% p-valor 

Cor      

    Branca  1,11 1,20 1,05-1,36 0,008 

    Não branca 1 1   

Escolaridade      

    Ensino Médio completo ou mais 1,11 1,19 1,05-1,35 0,008 

    Ensino Médio incompleto  1 1   

Situação conjugal     

    Tem companheiro 1,47 1,72 1,02-2,90 0,040 

    Não tem companheiro 1 1   

Amamentação pregressa     

   7 meses a 84 meses 1,19 1,27 1,08-1,49 0,005 

    0 a 6 meses e 29 dias    1 1   

AME na alta hospitalar     

    Sim  1,79 2,01 1,20-3,36 0,010 

    Não 1 1   

Falaram sobre amamentação em grupo     

    Sim 1,17 1,14 1,01-1,28 0,040 

    Não 1 1   

Mostraram como colocar o bebê para  
mamar 

    

    Sim  1,08 1,20 1,08-1,33 0,001 

    Não      

Idade do bebê - 0,83 0,79-0,87 0,000 

n = 664   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

 

Algumas considerações serão feitas, com base nos resultados da pesquisa, enfatizando 

sua aplicabilidade nos serviços de saúde quanto à prática de ações de promoção, proteção e 

apoio à amamentação, com destaque para a produção de cuidado e a possibilidade de 

pesquisas futuras. 

A prevalência de 92,9% de aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar 

encontrada neste estudo e sua associação positiva com a prevalência de aleitamento materno 

exclusivo na atenção básica nos primeiros seis meses de vida demonstra a importância da 

construção de um trabalho em rede. O envolvimento de todos os setores e serviços, 

configurando um trabalho em rede, atuando de forma sinérgica como demonstrado neste 

trabalho, vem se constituindo em uma ação estratégica para a melhoria da assistência 

materno-infantil no município. 

 O reconhecimento da importância das unidades básicas de saúde dentro desta rede é 

fundamental. As unidades básicas de saúde, pela sua capilaridade e por prestar assistência a 

mães e bebês nos primeiros anos de vida, representam, segundo Oliveira18 uma grande 

oportunidade para que os profissionais possam advogar a favor da amamentação e promover 

melhores índices de aleitamento materno, com suas conseqüentes repercussões para a 

qualidade de vida das mães e dos bebês. Percebe-se aí a importância da qualificação dos 

profissionais na construção de uma rede de promoção, proteção e apoio à amamentação no 

município. 

A implantação de ações efetivas em promover, proteger e apoiar a amamentação na 

rede básica de saúde foi estabelecida, no Brasil, baseada em evidência científica por Oliveira, 

em 200118, através do cumprimento de DEZ PASSOS identificados como efetivos na atenção 

básica. As ações mais efetivas geralmente combinavam orientação face a face, escuta sensível 

e apoio continuado e não pontual. O apoio oferecido às gestantes e mães e o fortalecimento de 

sua confiança em amamentar também constitui um dos passos desta iniciativa. A educação em 

serviço e o trabalho em equipe funcionam como um dispositivo de transformação das práticas 

dos profissionais por levar à reflexão crítica sobre as práticas nos serviços, aumentando o 

compromisso e a responsabilização dos participantes e influenciando a produção do cuidado 

na atenção básica.  

O trabalho de dissertação aqui apresentado veio corroborar outros resultados da 

literatura, mostrando que atividades de grupo e a orientação correta sobre técnicas de 
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amamentação, realizadas no âmbito da atenção básica, foram capazes de contribuir para a 

duração do aleitamento materno exclusivo 34,37.  

No entanto, apenas 31,9% das mães entrevistadas haviam participado de grupos de 

apoio à amamentação, mostrando que ainda se pode intervir e incrementar esta atividade, com 

conseqüências positivas para o aleitamento materno. Segundo Franco et al (2005)27 esta 

questão é particularmente importante para a compreensão da organização da assistência à 

saúde e traz em seu bojo um potencial transformador por levar à reflexão sobre o processo de 

trabalho e as práticas de cuidado. Verifica-se, segundo os autores, que no modelo assistencial 

vigente em nosso país, a distribuição do trabalho nos serviços de saúde é dimensionada para 

concentrar o fluxo da assistência no trabalho médico e que as atividades de grupo e 

interdisciplinares envolvendo outros profissionais são pouco valorizadas. Observam que há 

um potencial de trabalho de todos os profissionais que poderia ser aproveitado para cuidados 

diretos com o usuário, elevando assim a capacidade resolutiva dos serviços de forma a 

qualificar o processo de trabalho e a produção do cuidado.  

Ter companheiro foi uma variável que aumentou em 72% a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo em consonância com outros trabalhos47,48 e sugere-se  maior atenção às 

mulheres que relatam não ter companheiro durante o período de sua vivência da 

amamentação.  

 Quanto às técnicas de amamentação, menos da metade das mulheres afirmou ter 

recebido tal orientação (49,8%), portanto, também esta ação pode ser melhorada, com planos 

de capacitação para os profissionais de saúde. Neste estudo, mostrar como colocar o bebê para 

mamar, aumentou a prevalência de aleitamento materno exclusivo em 20%. Este dado é 

consistente com outros estudos49,50 que demonstram que a técnica correta de amamentar 

contribui para o estabelecimento de um padrão de sucção efetiva do leite materno pelo bebê, 

para o ganho ponderal adequado e para a prevenção de traumas mamilares e mastites e que 

esta orientação deve fazer parte da assistência às mães e bebês.  

Esta pesquisa foi aplicada em unidades de porte variável, com diferentes perfis de 

atendimento, mostrando a possibilidade de generalização de seus resultados para outras 

localidades. Neste sentido, a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação, em processo 

de implantação coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde/PAISMCA/Área Técnica de 

Aleitamento Materno24, que inclui entre as suas ações preconizadas as orientações sobre a 

técnica da amamentação e as atividades de grupo com gestantes e mães, deve ser fortalecida e 

disseminada.  Além disto, pesquisas devem ser realizadas em outros municípios do estado do 

Rio de Janeiro, com vistas ao conhecimento do grau de implantação dos Dez Passos da 
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Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação. Desta forma, as intervenções necessárias 

serão adaptadas a cada realidade. 

Vale ressaltar algumas limitações do presente estudo. Trata-se de estudo transversal, 

sujeito a viés de memória, pois foram obtidos dados sobre as ações desenvolvidas nas 

unidades básicas através das perguntas realizadas nas entrevistas às mães. Mães que 

apresentaram maior dificuldade no processo da amamentação podem ter se recordado mais 

das orientações recebidas, contribuindo assim para minorar a força da associação destas ações 

com o AME. Além disso, mães com dificuldade podem ter recebido maior número de 

orientações e, mesmo assim, não estar em aleitamento materno exclusivo. 

Conclui-se que as orientações sobre o manejo da amamentação e os grupos de apoio à 

amamentação nas unidades básicas de saúde foram ações que se mostraram associadas 

positivamente à prevalência do aleitamento materno exclusivo. O grupo de apoio à 

amamentação parece ser um espaço propício para troca de experiências e conhecimentos, com 

potencial para influenciar comportamentos como no caso da amamentação, melhorando a 

resolutividade do cuidado oferecido como demonstrado em outros estudos 34,35. 

 Recomenda-se que estas ações sejam implementadas no conjunto das unidades 

básicas de saúde e que mais pesquisas quantitativas e qualitativas sejam feitas para avaliar as 

diferentes estratégias de suporte à amamentação desenvolvidas na atenção básica e os 

mecanismos em que elas operam. 
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ANEXO 1 

 

 
 
 

 
 

Questionário de entrevista à mãe que trouxe o bebê menor de 6 meses para consulta 
 

QUESTIONÁRIO |___|___|___|___| 
 

Para todo questionário, preencher com dígitos 8 para não se aplica e com dígitos 9 para não 
informado. 
 
PARTE I (esta parte da entrevista pode ser realizada antes da mãe ir para a consulta) 
 
I. Identificação do questionário 

1. Data da entrevista                                                                                        |___|___|/|___|___|/|___|___| 

2. Nº do prontuário da criança                                                                                |___|___|___|___|___|___|___| 

3. Nome da Unidade de Saúde  

4. Entrevistador                                                                                                                       Código  |___|___|___| 

5. Revisado por   6. Data      |___|___|/|___|___|/|___|___| 

7. Data da digitação  |___|___|/|___|___|/|___|___| 8. Digitador                                                           |___|___|                                               
 
II. Identificação da mãe 
Agora vou fazer algumas perguntas sobre você: 

9. Hora de início da entrevista                                                                                    |___|___| : |___|___| 

10. Qual é o seu nome completo (mãe)?                                   

11. Quantos anos você tem?                                                                                                                           |___|___| 

12. Qual é a data do seu nascimento?                                                                            |___|___|/ |___|___|/|___|___|  

13. Qual é o seu endereço? 

14. Comunidade/ Bairro 15. Município  

16. Você tem um telefone para contato?            |___|___|___|___|___|___|___|___|      ___________________                                                        

0. Não      Sim, qual?                                    |___|___|___|___|___|___|___|___|     ___________________ 

17. Você sabe ler e escrever?  

 0. Não   1. Sim   2. Mais ou menos  |___|  

18. Qual foi a última série que você completou na escola?                                                         

 |___| Série do Ensino   1. fundamental     2.médio    3. superior   |___|    
 (0 = nunca estudou)         (1º grau)         (2º grau)      (3ºgrau) 

19. A sua cor ou raça é ... (ler as alternativas) 
                   1. Branca       2. Preta       3. Parda(morena/mulata)      4. Amarela          5. Indígena       

|___| 

20. A respeito da sua situação conjugal, você... (ler as alternativas) 
1. Vive com companheiro  
2. Tem companheiro, mas não vive com ele (vá para a 22) 
3. Não tem companheiro     (vá para a 22) 

 
|___| 

21. Há quanto tempo vive com o companheiro? 
 

   |___|___| meses         |___|___| anos 

22. Você tem algum trabalho em que ganhe dinheiro?(remunerado)  0. Não (vá para a 25)    1. Sim       |___| 
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23. Qual o seu trabalho atual?    1.Servidora pública        2.Empregada, não servidora pública                                               

3.Autônoma  (vá para a 25)        4.Empregadora  (vá para a 25)       5.Aposentada  (vá para a 25) 

 

|___| 

24. Você tem carteira assinada?                                                                                 0.Não         1.Sim |___| 

25. Você tem outro tipo de fonte de renda, como pensão, aposentadoria, biscate ou bolsa família? 

    0.Não   1.Pensão   2.Aposentadoria   3.Biscate   4.Bolsa família   5.Outro. ___________________ 

|___| 
|___| 

26. Quantos quartos e salas, ao todo, tem a sua casa (sem contar banheiro, cozinha ou varanda)?  |___|___| 

27. Na sua casa tem:  a.rádio?                                    0. Não     1. Sim       

                                    b.geladeira ou freezer?            0. Não     1. Sim 

                                    c.videocassete ou DVD?         0. Não     1. Sim 

                                    d. máquina de lavar roupa?     0. Não     1. Sim  

                                    e. forno de microondas?          0. Não     1. Sim  

                                    f. linha de telefone (fixo)?       0. Não     1. Sim  
                                    g. computador?                        0. Não     1. Sim  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                    h. televisão?                             0. Não      Sim, quantas? 
                                    i. carro para uso particular?     0. Não      Sim, quantos?                             

                                    j.  ar condicionado?                      0. Não      Sim, quantos? 

 a.|___|     

 b.|___|  

 c.|___|   

 d.|___|   

 e.|___|  

 f.|___|    
 g.|___|   
------------ 
 h.|___|  
 i. |___|   

 j.  |___|   

28. Quantas pessoas moram na sua casa, contando com você e com o bebê? |___|___| 

29. E quantas são menores de 5 anos, contando com o bebê? |___|___| 

30. Você já teve algum aborto?                                                                      0.Não         Sim, quantos? |___|___| 

31. Quantas vezes você já esteve grávida contando com esta gravidez? (incluir aborto)  
                                                                   (se 1, preencha 01 na questão 32 e vá para o bloco III) |___|___| 

32. Quantos filhos vivos você tem hoje, contando com o bebê?   (se 1, vá para o bloco III)                                                                                                            |___|___| 

33. Você amamentou seu último filho antes desse bebê?     
                                                                     0. Não            Sim, por quanto tempo?    |___|___| meses e |___|___| dias 

III. Dados sobre o pré-natal  
Agora vou perguntar sobre o pré-natal da gravidez desse bebê: 
34. Você fez pré-natal?                                                    0. Não (vá para o bloco IV)       1. Sim     |___| 

35. Com quantos meses de gravidez você começou o pré-natal? |___| meses 

36. Quantas consultas de pré-natal você fez?  (mais ou menos) |___|___|  

37. Você fez pré-natal nesta mesma unidade de saúde?                                          0. Não      1. Sim      |___| 
 

IV. Dados sobre o bebê 
Agora vou perguntar sobre o seu bebê: 
38. Qual é o nome completo do bebê?  

___________________________________________________________________________________________ 

39. Sexo                                                                                                    1.Masculino              2.Feminino   |___| 

40. Quem cuida do (a) (nome do bebê) a maior parte do tempo? 

     1.a própria   2.avó do bebê   3.irmão(ã) do bebê   4. pai do bebê   5.Outro._____________________ |___| 

41. O (a) (nome do bebê) está na creche?                                                                       0.Não   1.Sim |___| 

42. Em que data o (a) (nome do bebê) nasceu?                                                             |___|___|/|___|___|/|___|___| 



 52

 

|___||___| 
43. Onde o (a) (nome do bebê) nasceu?                                                

a) Nome do estabelecimento de saúde: _________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Município:    1. Rio de Janeiro        2. Outro_________________________________________  
|___| 

44. Foi de parto normal ou cesariana?                                                              1. Normal    2. Cesariana               |___| 

45. Com que peso o (a) (nome do bebê) nasceu?                                                                         |___|___|___|___| g 

46. O (a) (nome do bebê) já foi registrado (a)?                                              0. Não (vá para a 48)    1. Sim |___| 

47. O registro do (a) (nome do bebê) foi feito no cartório da maternidade?                  0. Não      1. Sim |___| 

48. Você recebeu a caderneta de saúde da criança na maternidade?                              0. Não      1. Sim     |___| 

V. Aleitamento Materno 
Agora vou fazer algumas perguntas sobre a amamentação do (nome do bebê) 

49. O (a) (nome do bebê) saiu da maternidade mamando só no peito?   0. Não   1. Sim  (vá à questão  51) |___| 

50. Por que não estava só no peito?     

1. Intercorrência materna____________________        2. Intercorrência com RN____________________             

3. Prática hospitalar         4. Pouco leite/leite fraco/bebê não pegou        5. Outro____________________ 
(em caso de mãe HIV+ , marque 1 e vá para o bloco VI – acesso ao serviço de saúde) 

 

|___| 

51. Quando o (a) (nome do bebê) veio a esta Unidade de Saúde pela primeira vez, mamava no peito?  
                                                                                                                                          0. Não     1. Sim     

 
|___| 

52. De ontem de manhã até hoje de manhã, o (a) (nome do bebê) mamou no peito?           0. Não     1. Sim    |___| 

53. De ontem de manhã até hoje de manhã, o (a) (nome do bebê) tomou outro leite?         0. Não    1. Sim                              |___| 

54. De ontem de manhã até hoje de manhã, o (a) (nome do bebê) tomou água, chá ou suco?    
                                                                                                                                                0. Não    1. Sim     

 
|___|   

55. De ontem de manhã até hoje de manhã, o (a) (nome do bebê) recebeu outro alimento? (além dos perguntados 
anteriormente, incluindo derivados do leite)                                          0. Não    1. Sim                                                                                                                               

 
|___| 

Se a resposta da 53 foi (1), marque (1) na 56 a) e pergunte a 56 b). 

56. a) Desde que o (a) (nome do bebê) saiu da maternidade, 
já tomou outro tipo de leite? 

                        0. Não (vá para 56 c)    1.Sim 

 
 |___| 

 
 
56. b) Com que idade tomou outro tipo 
de leite pela primeira vez? 

 
|___| meses e 
 
|___|___| dias 

Se a resposta da 54 foi (1), marque (1) na 56 c) e pergunte a 56 d). 
56. c) Desde que o(a) (nome do bebê) saiu da maternidade, já 
tomou água, chá, ou suco?           
                              0.Não  (vá para 56 e)    1.Sim 

 
 |___| 

 
 
56. d) Com que idade tomou água, chá 
ou suco pela primeira vez? 

 
|___| meses e  
 
|___|___| dias 

Se a resposta da 55 foi (1), marque (1) na 56 e) e pergunte a 56 f). 
56. e) Desde que o (a) (nome do bebê) saiu da maternidade, já 
recebeu  outro alimento? (além dos perguntados antes)                 
                            0.Não  (vá para a 57)    1.Sim 

  
 |___| 

 
 
56. f) Com que idade recebeu outro 
alimento pela primeira vez?   

 
|___| meses e  
 
|___|___| dias 

 
 
VI. Acesso ao serviço de saúde: 
Agora gostaria de saber sobre o acompanhamento do seu bebê. 
57. Na maternidade falaram que você deveria procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para levar 

o (a)(nome do bebê)?                      0. Não       Sim. Com até quantos dias de vida? 
|___|___| dias 

58. Você recebeu, na maternidade, um cartão de acolhimento mãe-bebê marcando para você ir com o (a) (nome 
do bebê) em uma unidade básica de saúde?                
                  0. Não (vá para a 62)      1.Sim, para esta unidade        2.Sim, para outra unidade 

|___| 

59. No cartão estava marcada.... (ler as alternativas)                               

a. A data em que você deveria procurar a unidade básica de saúde?     0. Não    Sim |___|___| /|___|___| /|___|___| 
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b. A hora do atendimento?                                                               0. Não    1. Sim       |___| 

c. O profissional que deveria procurar para ser atendida?                0. Não   1. Sim       |___| 

60. Você conseguiu ir à unidade de saúde na data marcada?   0. Não (vá à questão 62)           1. Sim     |___| 

61. Você conseguiu ser atendida na unidade de saúde na data marcada?   
                                                               0. Não      1.Sim, nesta unidade        2.Sim, em outra unidade 

|___| 

62. Em que data você trouxe o (nome do bebê), pela primeira vez, nesta unidade de saúde? 

Data: |___|___| /|___|___| /|___|___|                    Idade do bebê  |___| meses  |___|___| dias 

63. No primeiro dia que você trouxe o(a) (nome do bebê) nesta unidade de saúde ele (a) foi vacinado (a) com a 
vacina BCG?                                                                                                     

        0. Não                     1. Sim                       2.Não, mas já tinha sido vacinado na maternidade        3. Não, mas 
        já tinha sido vacinado em outra unidade de saúde 

|___| 

64. Neste mesmo dia, o(a) (nome do bebê) foi vacinado com a vacina de hepatite?                        
        0.Não                       1.Sim                            2.Não, mas já tinha sido vacinado na maternidade     
        3. Não, mas já tinha sido vacinado em outra unidade de saúde 

|___| 

65. No primeiro dia que você trouxe o(a) (nome do bebê) nesta unidade de saúde você recebeu orientação 
sobre amamentação?         

        0. Não       1. Sim        2.Não, mas foi marcada palestra                   

|___| 

66. Neste mesmo dia pesaram o(a) (nome do bebê)?                                                 0. Não      1. Sim                      |___| 

67. No primeiro dia que você trouxe o(a) (nome do bebê) nesta unidade de saúde foi marcada a consulta de acompanhamento com 
o pediatra?                          0. Não      Sim.  Para qual data?  |___|___| /|___|___| /|___|___|                    

68. Neste mesmo dia foi feito o teste do pezinho?                 0. Não      1. Sim (vá para a 70)                      |___| 

69. Com que idade o teste do pezinho foi feito?   

       0. Não foi feito      1. Com até 7 dias           2. Com 8 a 14 dias            3. Com 15 dias ou mais 
|___| 

70. A quantas consultas o (nome do bebê) já veio nesta Unidade, sem contar a consulta de hoje, nem o 
acolhimento?          

|___|___| 

71. Você tem alguma dificuldade para trazer o (a) (nome do bebê) nesta unidade de saúde?  
                                                                                                               0.Não (vá para a 73)    1.Sim 

|___| 

72. Qual dificuldade?                        Marque (para cada item)             0.Não         1.Sim  

a. Não tem dinheiro a.|___| 
b. O local de atendimento é distante ou de difícil acesso b.|___| 
c. Dificuldade de transporte c.|___| 
d. Horário incompatível d.|___| 
e. O atendimento é muito demorado e.|___| 
f. Não tem quem a acompanhe f.|___| 
g. Greve nos serviços de saúde g.|___| 

h. Outro motivo . Qual?_______________________________________________________ h.|___| 

73. Você já levou o (a) (nome do bebê)  em outro serviço de saúde?    
                                                                                                 0. Não (vá para o bloco VII)   1. Sim      

|___| 

74. Onde?   1. No hospital     2. Em consultório particular     3. Em outra unidade básica 
 

|___| 

Agora, vamos ter que interromper a entrevista, pois as próximas perguntas só podem ser feitas após a 
consulta do bebê. Vou esperar, então, você voltar do atendimento para terminarmos a entrevista. 

 

Horário de término da Parte I |___|___| : |___|___|  
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Horário de Início da Parte II   |___|___| : |___|___| 
 

PARTE II (esta parte da entrevista deve ser realizada após a consulta) 
 

VII. Primeira consulta ou consulta subsequente.  
Gostaria agora de saber sobre as consultas do(a) (nome do bebê): 
75. A consulta de hoje foi marcada ou você trouxe o (nome do bebê) sem ter marcado antes?                

        1. Consulta marcada                 2. Consulta de demanda espontânea/extra      
|___| 

76. Posso ver a caderneta de saúde da criança?                 

       1. Sim         2. Não trouxe         3. Não tem   (Se não trouxe ou não tem, vá para o bloco VIII)                                                                            
|___| 

 

77.   Marque o modelo da caderneta/cartão da criança: 

     1. Passaporte da Cidadania          4. Caderneta Laranja Pequena

 

 7. Espelho Verde 

2. Caderneta Laranja Grande       5. Caderneta Verde pequena      8. Cartão Vermelho 

3. Caderneta Verde Grande          6. Espelho Laranja                     9. Cartão Azul 

 

|___| 

 

78. Verificar na Caderneta da Criança se está preenchido:  
Na página 3 (modelos 1,2,3,4,5). Se modelos 6, 7, 8 ou 9 vá para a questão 78.b. 

a) o n° da declaração de Nascido Vivo            0. Não      Sim  |___|___|___|___|___|___|___|___| 
Na página 12 (modelo 1); Na página 3 ( modelos 2,3,4 e 5);   Na capa (modelos 6,7, 8 e 9);  

b) peso ao nascer (em gramas)                         0. Não       Sim  |___|___|___|___| g   

c) o comprimento ao nascer                             0. Não       Sim   |___|___| ,|___| cm   

d) APGAR 5´ (5º min)                                     0. Não       Sim   |___|___|   

Na página 12 (modelo 1); Na página 6 (modelos 2, 3, 4 e 5); Se modelos 6,7, 8 e 9 vá para o bloco VIII.  

 e) idade gestacional (em semanas)                0. Não        Sim  |___|___|   

Na página 12 (modelo 1);    Na página 6 ou  9 – verificar carimbo ou registro – (modelos 2, 3, 4 e 5);                                    Se 

modelos 6,7, 8 ou 9, vá para o bloco VIII. 

f) Teste do reflexo vermelho     0.Não       1.Sim, normal.     2.Sim, alterado.      |___|  

 
VIII. Crescimento e Desenvolvimento 
Agora vou fazer algumas perguntas sobre o crescimento e desenvolvimento do(a) (nome do bebê): 

79. Pesaram o (a) (nome do bebê) hoje no Posto?                                                            0. Não      1. Sim                                                         |___| 

80. Você sabe me dizer quanto ele (a) pesou?                                                         0. Não     Sim |___|___|___|___| g 

81. Aqui na unidade falaram com você sobre como está o ganho de peso do bebê?  (ou perda)  
                 0. Não      1. Sim      (Se não tem ou não trouxe a caderneta de saúde, vá para ao bloco IX)      

          |___|                                                          

 

82. Modelo 1 – Pág. 46 (menina) e pág. 56 (menino); Modelos 2 e 3 (pág. 18); Modelos 4 e 5 (pág.14); Modelos 6,7,8 e 9 
(gráfico).    

       PESO NO GRÁFICO “Peso X Idade”. Verificar se está preenchido:                                                                           

    a) Peso da consulta de hoje marcado na curva                           0. Não     Sim |___|___|___|___| g     

    b) Peso da última consulta anterior que tenha sido marcado na curva 

     0. Não      Sim  |___|___|___|___|g    Data |___|___| /|___|___| /|___|___|     Idade |____|  meses |___|___| dias 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    c) INCLINAÇÃO. No gráfico, como está a inclinação da curva da criança em relação ao peso da consulta                                           
       anterior e o de hoje?   

            0. Não marcado            1. Ascendente               2. Horizontal              3. Descendente                      |___| 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  d) PERCENTIL. No gráfico, onde está localizado o peso de hoje no cartão?  

          0. Não marcado               1.   > percentil 97                2.   ≥ percentil 10 e < percentil 97                    |___| 

          3. ≥ percentil 3 e < percentil 10                4.  < percentil 3 

83. PESO ANOTADO. Verificar se está preenchido: 
Modelo 1 (pág. 42); Modelos 2 e 3 (pág.16); Modelos 4 e 5 (pág.15); Se modelos 6,7,8 e 9, vá para a  

    a) Peso da consulta de hoje           0. Não     Sim |___|___|___|___| g     

    b) Peso das últimas consultas       0. Não     Sim  |___|___|___|___|g    Data |___|___| /|___|___| /|___|___| 

                                                                           Sim  |___|___|___|___|g    Data |___|___| /|___|___| /|___|___| 

                                                                           Sim  |___|___|___|___|g    Data |___|___| /|___|___| /|___|___| 

                                                                           Sim  |___|___|___|___|g    Data |___|___| /|___|___| /|___|___|                                                                                   

84. PERÍMETRO CEFÁLICO . Verificando o gráfico, onde está localizado o perímetro de hoje? 
Modelo 1 (pág. 44-meninas e 45-meninos); Modelo 2 e 3 (pág. 17); Modelos 4 e 5 (pág. 13);  

se modelos 6, 7, 8 e 9 vá para a questão 85.  

  0. Não marcado            1. > percentil 90            2.  ≥ percentil 10 e < 90               3. <percentil 10      

 

|___| 

85. DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ . Verificar na caderneta/cartão se há alguma anotação. 
Modelo 1 ( pág. 30 a 32),  Modelos 2 e 3 ( pág. 23 e 24) ; Modelos 4 e 5 (pág. 16 e 17) ;                                                                                               
Modelos 6, 7, 8 e 9 (Verso do gráfico);                                                                            0.Não        1.Sim                                          

 
|___| 

 
 IX. Aleitamento Materno  (em caso de mãe HIV+ , vá para o bloco X –Imunização) 
Agora vou fazer algumas perguntas sobre amamentação  
86. Aqui nesta unidade, depois que o(a) (nome do bebê) nasceu, falaram com você sobre amamentação?  
                                                                                                       0. Não (vá a questão 88)            1. Sim                    

 
|___| 

87. Depois que o(a) (nome do bebê) nasceu, falaram com você sobre amamentação... 
                                                          (ler as alternativas)   

a. na consulta?                                                0. Não     1. Sim     
b. em grupo?                                                   0. Não     1. Sim     
c. durante visita à sua casa?                            0. Não     1. Sim     
d. de outro jeito  ____________________________________                                                         

 
a.|___| 
b.|___| 
c.|___| 
d.|___| 

88. Aqui nesta unidade, depois que o(a) (nome do bebê) nasceu, mostraram como colocar o bebê no peito para 
mamar?                                                                                                         0. Não     1. Sim     

|___|   

89. Aqui nesta unidade, depois que o(a) (nome do bebê) nasceu, explicaram que o bebê deve mamar quando 
quiser?                                                                                                           0. Não    1. Sim      

|___| 

90. E explicaram como tirar o leite de peito com as mãos, se precisar? (ordenha manual) 0. Não  1. Sim      |___| 

91. Aqui nesta unidade, depois que o(a) (nome do bebê) nasceu, falaram que não se deve dar mamadeira ao bebê?                                                                                                                          
0. Não    1. Sim      

|___|   

92. E falaram até quando o bebê deve mamar só no peito?         0. Não          Sim. Até quantos meses? 
|___| 

93. Você acha que esta Unidade de Saúde está ajudando (ou ajudou) você a amamentar?  
                                                                                                0. Não        1. Sim       2. Mais ou menos       

 
|___| 

 
X-Imunização: 
Gostaria de lhe perguntar sobre as vacinas do (nome do bebê) 
94. As vacinas do (a) (nome do bebê) estão em dia?                                              0. Não             1. Sim  
                                                                  (Se não trouxe a caderneta de saúde, vá para o bloco XI)  

 
|___| 

95. Olhar na caderneta da criança as vacinas que já foram tomadas. Marque (0) para Não e  (1) para Sim, de acordo 
com o observado.  Modelo 1 (páginas 78 e 79), Modelos 2 e 3 (páginas 32 e 33); Modelos  4 e 5 (páginas 24 
e 25); Modelos 6, 7,  8 e  9 (quadro de vacina).  
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Dose/ Vacinas 
a) BCG 
b) Hepatite B 
c) Anti-Pólio 
(VOP) 
d) Tetravalente 
(DPT + Hib) 
e) Rotavírus 
(VORH) 
 

1ª Dose 

         |___| 

         |___| 

         |___| 

         |___| 

         |___| 
 

2ª Dose 

 

         |___| 

         |___| 

         |___| 

         |___| 
 
 

ATENÇÃO: DEVOLVA O CARTÃO PARA A MÃE! 
XI- Problemas de Saúde: 
Agora gostaria de saber sobre problemas de saúde do (nome do bebê) 
Problemas de saúde 0. Não    1.Sim Há quanto tempo está com 

esse problema de saúde? 
(em dias) 

O que foi recomendado para o(a) 
(nome do bebê) na consulta? 

96. O (a) (nome do bebê) está 
com tosse ou dificuldade de 
respirar? 

a)       |___| 

Se não, vá para 97 

b) 
       |___|___|___| 

c)                                               |___||___||___| 

97. O (a) (nome do bebê) está 
com febre? 

a)       |___| 

Se não, vá para 98 

 b)    
          |___|___| 

c)                                               |___||___||___| 

98. O (a) (nome do bebê) está 
com problema de ouvido? 

a)       |___| 
Se não, vá para 99 

b) 
          |___|___| 

c)                                               |___||___||___| 

99. O (a) (nome do bebê) está 
com diarréia? 

a)       |___| 
Se não, vá para 100 

b) 
          |___|___| 

c)    
 
0. Nada       
1.Soro oral 
/caseiro      
 2.Aleitamento 
materno 
  exclusivo 
 3.Outro 
____________  

                                                                         

 
|___| 

|___| 

|___| 

100. O (a) (nome do bebê) está com algum outro problema de saúde?                
0. Não               1. Sim . Qual? ____________________________________________________ 

 
|___| 

101.  E desde que nasceu, o (a) (nome do bebê) já teve outro problema de saúde? (além dos atuais) 

       0. Não (vá para a questão 105)         1.Sim. Qual(is)?__________________________________                                                                                 

 
|___| 
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102.  Quando ele (a) teve [o(s) problema(s) citado (s) na questão 101], você procurou algum serviço de saúde?                                        
0. Não              1. Sim (vá para a questão 104)                                                                                           

 
|___| 

103. Por que motivo não procurou o serviço de saúde?             Marque (para cada item)              0. Não   1. Sim 
a. Não houve necessidade a.|___| 

b. Não tinha dinheiro b.|___| 

c. O local de atendimento era distante ou de difícil acesso c.|___| 

d. Dificuldade de transporte d.|___| 

e. Horário incompatível e.|___| 

f. O atendimento é muito demorado f.|___| 

g. O estabelecimento não possuía especialista compatível com suas  necessidades g.|___| 

h. Não tinha quem a acompanhasse h.|___| 

i. Não gostava dos profissionais do estabelecimento i.|___| 

j. Greve nos serviços de saúde j.|___| 

k. Outro motivo . Qual? _________________________________________________________ k.|___| 

Ao final desta questão, vá para a questão 105.  

104.  Qual serviço você procurou?  

1. Esse mesmo     2. Outra unidade básica     3.Consultório particular     4.  Hospital  

 5. Pronto Socorro (emergência)    6. Outro ___________________________ 

 
|___| 
 
|___| 

105.  O (a) (nome do bebê) já esteve internado alguma vez?    0. Não (vá para o bloco XII)  1.Sim     |___| 

106.  Por qual motivo?      1. Pneumonia      2. Diarréia      3. Outro ___________________________ |___| 

XII. Informações sobre o acompanhamento do bebê 
Agora me responda, por favor, algumas informações, sobre o acompanhamento do (nome do bebê) 
nesta unidade de saúde: 
107. O médico (ou enfermeira) que está consultando o (a) (nome do bebê) nesta Unidade é sempre o  mesmo? 

(ler as alternativas até a n° 3) 
            1. Sim          2. Às vezes o mesmo           3. Nunca o mesmo       4. Só foi a uma consulta                            

 
|___| 

108.  Já foi marcada uma nova consulta para o (a) (nome do bebê)?  
            0. Não (vá à questão 110)      1. Sim       2. Não, vai ser marcada hoje (vá à questão 110)                                                                                     

 
|___| 

109.  Para quando foi marcada a consulta?                                         |___|___|/|___|___|/|___|___|       

110.  Você acha que nesta Unidade de Saúde eles escutam o que você tem a dizer sobre o bebê? 
                                                                                        0. Não              1. Sim           2. Mais ou menos                                                                                                                                                                                                          

 
|___|  

111.  Você diria que o acompanhamento do (a) (nome do bebê) nesta Unidade está sendo (ler as alternativas):      
1. Ótimo          2. Bom         3. Mais ou menos          4. Ruim          5. Péssimo 

 
|___| 

112.  Por que? 
 
 
 
 
 
 

 
|___| 
 
|___| 
 
|___| 
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Bloco XIII: Violência entre Parceiros Íntimos 
(apenas para mães que tem companheiro atualmente) 

(em caso de mãe sem companheiro – questão 20, resposta 3 - vá para o bloco XIV) 
 
 

 
  
 Agora, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre as maneiras que os casais usam 
para resolver suas diferenças. Mesmo que um casal se relacione bem, tem vezes que um discorda do 
outro, se chateia com o outro, discutem e se agridem apenas porque estão de mau humor, cansados ou 
por outra razão qualquer.  
 Por favor, eu gostaria de saber se você e seu companheiro fizeram cada uma dessas coisas 
desde o nascimento do (a) (nome do bebê). 
 

Diante de uma discussão entre você e seu companheiro, após o nascimento do(a) (nome do bebê).... 

113.  Você mostrou que se importava com seu companheiro, mesmo que vocês estivessem discordando? 113|___| 

114.  Seu companheiro mostrou que se importava com você, mesmo que vocês estivessem discordando? 114|___| 

115.  Você explicou para seu companheiro o que você não concordava com ele?   115|___| 

116.  Seu companheiro explicou para você o que ele não concordava com você?  116|___| 

117.  Você insultou ou xingou o seu companheiro? Isso aconteceu mais de uma vez?  117|___| 

118.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  118|___| 

Diante de uma discussão entre você e seu companheiro, após o nascimento do(a) (nome do bebê).... 
119.  Você jogou alguma coisa no seu companheiro que poderia machucá-lo? Isso aconteceu mais de uma vez? 119|___| 

120.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?   120|___| 

121.  Você torceu o braço do seu companheiro ou puxou o cabelo dele? Isso aconteceu mais de uma vez? 121|___| 

122.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  122|___| 

123.  Você mostrou que respeitava os pontos de vista e os sentimentos dele?  123|___| 

124.  Seu companheiro mostrou que respeitava os seus pontos de vista e os seus sentimentos?  124|___| 

125.  Você deu um empurrão no seu companheiro? Isso aconteceu mais de uma vez?  125|___| 

126.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  126|___| 

127.  Você usou uma faca ou arma contra o seu companheiro? Isso aconteceu mais de uma vez?  127|___| 

128.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  128|___| 

Diante de uma discussão entre você e seu companheiro, após o nascimento do(a) (nome do bebê).... 
129.  Você deu um murro ou acertou o seu companheiro com alguma coisa que pudesse machucar?  Isso aconteceu 

mais de uma vez?  
129|___| 

130.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  130|___| 

131.  Você destruiu alguma coisa que pertencia ao seu companheiro de propósito? Isso aconteceu mais de uma vez? 131|___| 

132.  Seu companheiro fez isso? Isso aconteceu mais de uma vez?   132|___| 

133.  Você sufocou ou estrangulou seu companheiro? Isso aconteceu mais de uma vez?  133|___| 

134.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  134|___| 

135.  Você gritou ou berrou com o seu companheiro? Isso aconteceu mais de uma vez? 135|___| 

136.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  136|___| 

Diante de uma discussão entre você e seu companheiro, após o nascimento do(a) (nome do bebê).... 

137.  Você jogou o seu companheiro contra a parede com força? Isso aconteceu mais de uma vez? 137|___| 

138.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  138|___| 

139.  Você disse para ele que achava que vocês poderiam resolver o problema?        139|___| 

140.  Seu companheiro disse que achava que vocês poderiam resolver o problema?  140|___| 

141.  Você deu uma surra no seu companheiro? Isso aconteceu mais de uma vez?  141|___| 

142.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  142|___| 

143.  Você segurou o seu companheiro com força? Isso aconteceu mais de uma vez?  143|___| 

144.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  144|___| 

Instruções:  0 ���� Não;                  1 ���� Sim, uma vez;               2 ���� Sim, mais de uma vez.  
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145.  Você virou as costas e foi embora no meio de uma discussão? Isso aconteceu mais de uma vez? 145|___| 

146.  Seu companheiro fez isso? Isso aconteceu mais de uma vez?  146|___| 

Diante de uma discussão entre você e seu companheiro, após o nascimento do(a) (nome do bebê).... 
147.  Você deu um tabefe ou bofetada no seu companheiro? Isso aconteceu mais de uma vez?  147|___| 

148.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  148|___| 

149.  Você sugeriu que procurassem juntos uma solução para resolver as diferenças ou discordâncias?  149|___| 

150.  Seu companheiro fez isso?  150|___| 

151.  Você queimou ou derramou líquido quente em seu companheiro de propósito? Isso aconteceu mais de uma 
vez?   

151|___| 

152.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  152|___| 

153.  Você ameaçou acertar ou jogar alguma coisa no seu companheiro? Isso aconteceu mais de uma vez?  153|___| 

154.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez?  154|___| 

Diante de uma discussão entre você e seu companheiro, após o nascimento do(a) (nome do bebê).... 
155.  Você chutou o seu companheiro? Isso aconteceu mais de uma vez?  155|___| 

156.  Seu companheiro fez isso com você? Isso aconteceu mais de uma vez? 156|___| 

157.  Você queimou seu companheiro com ferro, cigarro ou qualquer outra coisa de propósito?  157|___| 

158.  Seu companheiro fez isso com você? 158|___| 
 

159. E aqui no Posto, alguém já conversou com você sobre estas coisas de violência?   
                                                                                    0. Não (vá para o bloco XIV)        1. Sim                        

 
     |___| 

160. Conversaram com você sobre estas coisas de violência... (ler as alternativas) 
 
a. na consulta?                                                0. Não     1. Sim     
b. em grupo?                                                   0. Não     1. Sim     
c. durante visita à sua casa?                            0. Não     1. Sim     
d. de outro jeito  ____________________________________  

                                                         

 
 
 
 
   a.|___| 
   b.|___| 
   c.|___| 
   d.|___| 
 

 
XIV. Opinião da entrevistada: 
161. Você gostaria de dizer mais alguma coisa?   0. Não     Sim. (escrever o que for relatado)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      |___| 

Muito Obrigado(a). 
 
XV . Para ser preenchido pelo entrevistador ao final da entrevista 
162. A cooperação da entrevistada foi: 
                      1. Excelente          2. Muito boa           3. Boa           4. Razoável            5. Fraca 

 
      |___| 

Observações: 

 

 

 
 

 
Horário de término da Parte II |___|___| : |___|___| 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO 

DEZ PASSOS PARA O SUCESSO DA AMAMENTAÇÃO 

 

Todas as unidades básicas de saúde que oferecem serviço pré-natal e de pediatria e/ou 

puericultura devem: 

 

1. Ter uma norma escrita quanto à promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno que deverá ser rotineiramente transmitida a toda a equipe da unidade 

de saúde. 

2. Treinar toda a equipe da unidade de saúde, capacitando-a para implementar a 

norma. 

3. Orientar as gestantes e mães sobre seus direitos e as vantagens do aleitamento 

materno, promovendo a amamentação exclusiva até os seis meses e 

complementada até os dois anos ou mais. 

4. Escutar as preocupações, vivências e dúvidas das gestantes e mães sobe a prática 

de amamentar, apoiando-as e fortalecendo sua autoconfiança. 

5. Orientar as gestantes sobre a importância de iniciar a amamentação na primeira 

hora após o parto e de ficar com o bebê em alojamento conjunto. 

6. Mostrar às gestantes e mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo 

se vierem a ser separadas de seus filhos. 

7. Orientar as nutrizes sobre o método da amenorréia lactacional e outros métodos 

contraceptivos adequados à amamentação. 

8. Encorajar a livre demanda. 

9. Orientar gestantes e mães sobre os riscos do uso de fórmulas infantis, 

mamadeiras, e chupetas, não permitindo propaganda e doações destes produtos 

na unidade de saúde. 

10. Implementar grupos de apoio à amamentação acessíveis a todas as gestantes e 

mães, procurando envolver os familiares. 

 


