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RESUMO

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Aleitamento Materno,reúne programas e estratégias
que promovem, protegem e apoiam o Aleitamento Materno, dentre eles a Iniciativa Hospital
Amigo da Criança (IHAC), preconizando a implantação dos “Dez Passos para o Sucesso do
Aleitamento Materno” como política pública para a atenção à saúde da mulher, da criança e
da família nas instituições hospitalares com maternidades ou leitos obstétricos ligados ao
Sistema Único de Saúde (SUS). O manejo clínico da amamentação demanda conhecimento do
enfermeiro no cuidado obstétrico e neonatal, e treinamento das equipes envolvidas com essas
mulheres e recém-nascidos. OBJETIVOS: compreender como ele realiza o manejo clínico da
amamentação nas maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de
Janeiro; identificar suas estratégias em relação a esse manejo; e analisar essas estratégias e sua
eficácia na realização desse manejo. MÉTODO: estudo descritivo, exploratório, qualitativo,
realizado nas maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro
com cento e sete (107) enfermeiros atuantes em centro obstétrico, alojamento conjunto e
enfermaria de gestante. Utilizou-se a técnica da entrevista semiestruturada e os dados
analisados ensejaram a construção de categorias temáticas. RESULTADOS: Evidenciou-se o
conhecimento teórico e científico da amamentação pelos enfermeiros, além de serem
facilitadores dessa prática, intervindo nos agravos resultantes de sua inadequação.
CONCLUSÃO: Os enfermeiros estão capacitados com as competências e habilidades
necessárias para favorecer a saúde da mulher e da criança em prol do sucesso da
amamentação.
Palavras-chave: Políticas de saúde. Aleitamento materno. Saúde da mulher. Enfermagem.

ABSTRACT

A case study on the clinical management of breastfeeding in public
maternity hospitals in the state of Rio de Janeiro

INTRODUCTION: The National Policy on Breastfeeding brings together programs and
strategies that promote, protect and support the breastfeeding, including the Baby Friendly
Hospital Initiative (BFHI), advocating the implementation of the "Ten Steps to Success
Breastfeeding " as public policy for the health care of women, children and families in
hospitals or hospitals with obstetric beds connected to the Unified Health System (SUS). The
clinical management of breastfeeding requires knowledge of nurses in obstetric and neonatal
care, and training of staff involved with these women and newborns . OBJECTIVES: To
understand how he performs the clinical management of breastfeeding in public hospitals in
the Metropolitan Region II of the State of Rio de Janeiro; identify their strategies towards
handling this and to analyze these strategies and their effectiveness in achieving this
management. METHOD: A descriptive, exploratory qualitative study in public hospitals of
the Metropolitan Region II of the State of Rio de Janeiro with one hundred and seven (107)
nurses working in obstetrics center , rooming and ward pregnant. We used the technique of
semi structured interviews and analyzed gave rise building themes. RESULTS: The study
showed that the theoretical and scientific knowledge of breastfeeding by nurses, in addition to
being facilitators of this practice, intervening in injuries resulting from its inadequacy.
CONCLUSION: The nurses are empowered with the necessary skills and to promote the
health of women and children in support of breastfeeding success skills.
Key words: Public policy. Breastfeeding. Woman health. Nursing.
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Sua realidade é feita de seus sonhos...
seu limite será o que acreditar.
Hermann Hesse
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INTRODUÇÃO
O objeto deste estudo é o manejo clínico da amamentação realizado pelos
enfermeiros, durante todo o período de internação das mulheres e/ou de seus bebês nas
maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro.1
O tema merece a atenção dos profissionais de saúde porque o leite materno é o ideal
para a alimentação do lactente, não somente pelos seus componentes nutricionais, mas
também pelos seus fatores de proteção. Pesquisas recentes realizadas em países desenvolvidos
e em desenvolvimento apontam o impacto do aleitamento materno na redução de
morbimortalidade infantil por diarreia, e associação no melhor desenvolvimento cognitivo em
crianças amamentadas, confirmando ser fator de proteção principalmente quando realizado de
forma exclusiva.

1,2

Importante também é ressaltar que o leite materno favorece a redução de

custos na economia familiar, evitando gastos na compra de fórmulas lácteas que podem
causar agravos à saúde da mulher e da criança. 3
A prática do aleitamento materno, além de garantir o crescimento e o desenvolvimento
saudáveis do lactente, por seus valores nutricionais e de proteção, como foi dito, constitui uma
forma de desenvolver laços afetivos entre mãe e filho, contribuindo na recuperação da
mulher-mãe no período pós-parto.1,4
Além de ser o melhor alimento a oferecer ao recém-nascido a termo (RN) para seu
crescimento saudável, a superioridade do leite materno no tratamento de recém-nascidos
prematuros (RNPT), baixo peso e de muito baixo peso, tem sido descrita por apresentar
inúmeros benefícios, considerando a imaturidade neurológica e de absorção intestinal dos
mesmos, tornando-os suscetíveis a infecções que podem exigir cuidados intensivos em
ambientes especiais, como as Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Eis porque
tem sido preconizada a introdução do leite materno ao RNPT o mais cedo possível, seja para
sua sobrevida, seja para alcançar melhor qualidade de vida futura, não somente pelos fatores
nutricionais, mas, sobretudo pelos fatores de proteção contra infecções, sobejamente
conhecidos. 1,4-6
1

A Região Metropolitana II é formada por sete municípios: Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo,
Silva Jardim e Tanguá. Fonte: Núcleo Descentralizado de Vigilância da Saúde- Metropolitana II. Catálogo dos
Serviços de Saúde da Região Metro II. Vigilância da Saúde: uma perspectiva para a Região Metropolitana II.
Niterói (Brasil): Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro; 2009. p.5
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Sabe-se que o contato pele a pele e a sucção do seio materno na primeira hora de vida,
favorecem a produção e a regulação láctea após o parto/ nascimento, fortalecendo a prática do
alojamento conjunto para o RN de risco habitual.

7

No caso dos RNPT de baixo peso e de

muito baixo peso, isso não ocorre porque ficam afastados de suas mães temporariamente,
resultando em que a sucção efetiva do seio materno fique suspensa até que eles tenham
condições de realizá-la espontaneamente.6
As mães dos RNPT, por sua vez, enfrentam situações de angústia resultantes das
preocupantes condições físicas da criança e do seu afastamento durante o período de
internação, o que dificulta a produção láctea e justifica a necessidade da realização de
estímulo e esvaziamento das mamas em horários regulares para manutenção da lactação. 4,6,7
Este procedimento de rotina também contribui para a sensibilização dos profissionais de
saúde e a sociedade quanto à importância da doação do leite materno.5,8
Desta forma, incentivar e orientar as mulheres sobre como amamentar, estimular e
manter a lactação por meio da utilização de técnicas e estratégias a partir do manejo clínico da
amamentação, durante o todo o período de internação das mulheres e/ou de seus filhos,
viabilizará o estímulo da sucção do seio no período pré-alta, além de estabelecer o aleitamento
por ocasião da alta hospitalar e retorno ao ambiente doméstico.7,8-9
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo
por seis meses, com a introdução da alimentação complementar da família depois desse
período, mantendo o aleitamento materno por pelo menos dois anos.1,5,7,11-12.Esta
recomendação tem norteado as políticas públicas brasileiras em amamentação, voltadas para a
criação e implementação de estratégias e programas que favoreçam esta prática, com
resultados benéficos que se refletem no aumento da taxa de aleitamento materno e na redução
da mortalidade infantil no país, embora ainda não tenha sido possível atingir os índices ideais.
8,9,10,12

Nesse sentido, é importante destacar a criação, em 1981, do Programa de Incentivo ao
Aleitamento Materno13, reconhecido internacionalmente por sua diversidade de ação na
execução e legislação de programas e estratégias que promovem, protegem e apóiam a
amamentação, sendo estes normatizados e implementados até hoje nas três esferas de gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS): federal, estadual e municipal.13-14
A Política Nacional de Aleitamento Materno vem sendo orientada, desde então, por
iniciativas que incluem campanhas na mídia, treinamento de profissionais de saúde,
aconselhamento em amamentação individualizado, produção de material educativo,
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estabelecimento de grupos de apoio à amamentação na comunidade, aprovação de leis que
protegem a amamentação e o controle do marketing de leites artificiais.4,7,13-14
Atualmente, está organizada em seis braços estratégicos, a saber:
 Incentivo ao aleitamento materno na Atenção Básica - Rede Amamenta Brasil;
 Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e Método Canguru na atenção
hospitalar;
 Rede Brasileira de Bancos de Leite,
 Proteção legal através da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para
Lactentes (NBCAL);
 Ações de Mobilização Social através de campanhas e parcerias - como o Dia
Nacional de Doação de Leite Humano, Projeto Carteiro Amigo e Bombeiro
Amigo; e a Semana Mundial da Amamentação, comemorada em agosto.
 Monitoramento pelo Ministério da Saúde das ações e práticas de aleitamento
materno.7
Destaque deve ser dado à Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) na Atenção
Hospitalar, entendendo-se que a prática da amamentação deve ser aprendida pela mulher e seu
filho, para tanto sendo necessário o apoio dos profissionais de saúde atuantes nas unidades
hospitalares4,7,8,13
A IHAC foi criada em 1990 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), tendo como finalidades promover, proteger e
apoiar a prática do aleitamento materno, visando a redução do desmame precoce e suas
consequências, propiciando à criança o melhor início de vida possível e resgatando o direito
da mulher de aprender e praticar a amamentação com sucesso.1,4,13
Inserida desde 2002 na Estratégia Global para a Alimentação de Lactentes e Crianças
de Primeira Infância da OMS e UNICEF, a IHAC já foi adotada por mais de 20.000 hospitais
em cerca de 156 países, incluindo o Brasil, onde foi implementada pelo Ministério da Saúde
em 1992, sendo o primeiro Hospital Amigo da Criança (HAC) credenciado em 1992 no
Recife (Pernambuco), seguido pelos estados de São Paulo e do Ceará, em 1993.1,13-16
O Brasil conta hoje com cerca de 5.340 estabelecimentos de saúde com leitos
obstétricos são credenciados na IHAC, dos quais 333 (aproximadamente 6,2%) estão
inseridos em HAC. Atualmente, 23% dos partos realizados por ano, ocorrem em hospitais
credenciados na IHAC, de acordo com dados preliminares de nascimento de 2009. A
administração da maioria dos hospitais brasileiros credenciados na IHAC é realizada pelo
poder público (federal, estadual ou municipal), seguido de entidades beneficentes 17
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Na estratégia IHAC, preconizava-se a implantação, até o ano de 1995, dos Dez Passos
Para o Sucesso do Aleitamento Materno nas instituições hospitalares com maternidades ou
leitos obstétricos, atendendo a segunda meta da Declaração de Innocenti.17
A "Declaração de Innocenti" foi produzida e adotada por representantes de
organizações governamentais, ONG, defensores da amamentação de países de todo
o mundo, no encontro "Breastfeeding in the 1990s: A Global Initiative" organizado
pela OMS/UNICEF com apoio da A.I.D United States Agency for International
Development e da SIDA – Swedish International Development Authority, em,
Florença, na Itália, entre os dias 30 de Julho e 1 de Agosto de 1990. A Declaração
reflete o conteúdo dos documentos produzidos para o Encontro e pontos de vista
apresentados nos grupos e sessões de plenária.18
Os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno são recomendações que
favorecem a amamentação a partir de práticas e orientações no período pré-natal,
no atendimento à mãe e ao recém-nascido ao longo do trabalho de parto e parto,
durante a internação, após o parto e nascimento, e no retorno ao domicílio, com
apoio da comunidade.4

Sendo assim, no caso daqueles hospitais que não conseguiram ainda atender ao
preconizado, é necessário mobilizar seus profissionais de saúde e funcionários para que
promovam a reorientação de condutas e rotinas existentes nas respectivas instituições, a fim
de que possam ser reconhecidos como Hospitais Amigo da Criança (HAC),1,4,8 fortalecendo a
importância do saber fazer do profissional de saúde acerca do manejo clínico da
amamentação, com base na Política Nacional de Aleitamento Materno vigente no país.4,8-9
A propósito, segundo a Pesquisa Nacional de Prevalência de Aleitamento Materno em
Municípios Brasileiros, publicada em 2010, a duração média do aleitamento materno
exclusivo (AME) em crianças que nasceram em HAC foi de 60,2 dias, contra 48,1 dias em
crianças que não nasceram em HAC. Também a chance de quem nasce em HAC aumenta em
9% para a amamentação na primeira hora de vida; em 6% para a amamentação no primeiro
dia em casa, após a alta da maternidade; em 13% para o AME em menores de 2 meses; em
8% para o AME em menores de 3 meses; e em 6% para o AME em menores de 6 meses.10,17
Estes dados são relevantes visto que no Brasil, desde 1990, a taxa de mortalidade
infantil (menores de um ano de idade) vem diminuindo, mantendo uma tendência contínua de
queda. Tanto é verdade que o número de óbitos passou de 47,1 para 19,3 para cada mil bebês
nascidos vivos em 2007, significando uma redução de 59,7% neste período. Entre os
indicadores que estão contribuindo para o declínio da mortalidade infantil, está o aumento das
taxas do aleitamento materno.19
O Brasil está entre os 16 países – dentre os 191 que assinaram o Acordo – em
condições de atingir a quarta meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM),
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estabelecido pela ONU em 2000 ao analisar os maiores problemas mundiais, que previa a
redução da mortalidade de crianças menores de 5 anos em 75% até 2015, com base nos
índices de 1990.19
Segundo o Relatório Progresso 2012 - O compromisso com a sobrevivência da
criança: uma promessa renovada, divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) em setembro/2012, e através do Relatório de Monitoramento 2012 do UNICEF, o
Brasil apresentou redução de 73% das mortes de crianças menores de 5 anos desde 1990.
Desta forma, atingiu os índices de redução definidos pelas metas dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) em relação à mortalidade de crianças com menos de
cinco anos de idade - redução em 2/3 da mortalidade desse público entre 1990 e 2015.20 Em
1990, a taxa brasileira indicava que a cada mil crianças nascidas vivas, 58 morriam antes de
completar cinco anos de vida.21 Em 2011, este índice foi reduzido para 16/1.000.22
Em 2013, o Brasil diminuiu de 19 para 16 a taxa de mortes por mil crianças menores
de 5 anos, informação divulgada através do relatório Situação Mundial da Infância 2013,
lançado no mês de junho pela UNICEF. Os dados divulgados pela entidade confirmam que as
Políticas de Saúde Pública do governo federal voltadas para a família, a gestante e a criança,
têm dado resultados positivos20,21, dentre elas a Politica Nacional do Aleitamento Materno
(PNAM).
Sabe-se que o enfermeiro desempenha um papel de grande responsabilidade no
cuidado a sua clientela em sua pratica profissional, atuando na assistência direta ou em
atividades gerenciais, sendo necessário o conhecimento técnico-científico e habilidades
desenvolvidas. Neste caso o manejo clinico da amamentação/aleitamento materno, que
perpassam por sua formação acadêmica, pela prática baseada em evidencias e pela capacidade
de trabalhar e liderar uma equipe. 22
O primeiro contato com o manejo clinico da amamentação aconteceu quando estive
em exercício profissional no Núcleo Perinatal do

Hospital Universitário Pedro Ernesto

(HUPE) na cidade do Rio de Janeiro, sendo este um HAC. Toda equipe multidisciplinar era
capacitada no atendimento a mulher e a criança no pré-natal, parto e nascimento e pós-parto,
seguindo os dez passos para o sucesso da amamentação.
Como membro da equipe de enfermagem participei ativamente no atendimento as
mulheres internadas e também as mulheres cujos filhos estavam internados na Unidade
Neonatal, bem como nas atividades administrativas que envolviam a organização das rotinas
de enfermagem daquela unidade.
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Nesta época pude perceber a importância do conhecimento das políticas públicas
voltadas para a promoção e apoio a amamentação no período de internação hospitalar da
mulher e/ou da criança, e quanto o enfermeiro pode contribuir para estabelecimento do
aleitamento materno exclusivo e redução da mortalidade infantil, tendo em vista participar no
atendimento a mulher e a criança desde sua internação até a sua alta.
Tendo como motivação para o desenvolvimento deste estudo as dificuldades
apontadas pelas puérperas na prática da amamentação no Banco de Leite Humano do Hospital
Universitário Antônio Pedro (BLH/HUAP), exercendo atividades laborais desde 2007, sendo
este referencia na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno em nossa região. Essa
motivação foi corroborada nas discussões apresentadas no grupo de pesquisa Maternidade –
Saúde da mulher e da Criança, as quais apontavam a necessidade da capacitação dos
profissionais de saúde no manejo clínico da amamentação.

Fonte: Núcleo Descentralizado de Vigilância da Saúde Metropolitana II; 2009

Sendo assim, apresentamos a seguir as questões que emergiram da necessidade de um
aprofundamento, a partir da temática apresentada anteriormente.

QUESTÕES NORTEADORAS


Como ocorre a execução do manejo clinico da amamentação pelos enfermeiros nas
maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro?



Como o enfermeiro se articula com a equipe multiprofissional no processo do manejo
clínico da amamentação nestas maternidades?
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OBJETIVOS
Geral:


Compreender como o enfermeiro realiza o manejo clínico da amamentação nas
maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro.

Específicos:


Identificar as estratégias utilizadas pelo enfermeiro em relação ao manejo clínico da
amamentação nas maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio
de Janeiro.



Analisar as estratégias utilizadas pelo enfermeiro e sua eficácia na realização do
manejo clínico da amamentação nas maternidades públicas da Região Metropolitana II
do Estado do Rio de Janeiro.

JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO
O estudo se justifica por ser o manejo clínico da amamentação, pautado nas políticas
de Atenção à Saúde da Criança, uma estratégia que favorece o AME, contribuindo
efetivamente para promover, proteger e apoiar a amamentação junto às mulheres em fase de
lactação.
Conhecer como os enfermeiros da Região Metropolitana II do Estado do Rio de
Janeiro realizam o manejo clínico da amamentação é relevante por contribuir para a
adequação do ensino, da pesquisa e da assistência, com enfoque no aleitamento materno,
favorecendo a qualidade da assistência à mulher e à criança.
No que se refere ao ensino, pretende-se que possa contribuir para agregar
conhecimento acerca do AME, especialmente com foco na formação dos profissionais
enfermeiros que atuarão na área materno infantil.
Na pesquisa, os resultados alcançados poderão subsidiar novos estudos a respeito da
temática, despertando o interesse de docentes, graduandos, pós- graduandos e enfermeiros no
sentido de desenvolverem tecnologias de enfermagem, além de incentivá-los a participar do
processo de construção de novas políticas públicas que favoreçam o aleitamento materno
exclusivo e o exercício pleno da cidadania feminina.
Em relação à assistência, almeja-se a melhora dos índices do Aleitamento Materno
Exclusivo na Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, por meio do
fortalecimento das políticas públicas pertinentes e da avaliação das ações dos enfermeiros no
manejo clínico da amamentação, a partir da promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno.
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Cogita-se, ademais, o treinamento das equipes a curto, médio e longo prazos, caso seja
identificado o descumprimento das Políticas Públicas de Saúde do Brasil nas maternidades
públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, desta forma contribuindo
para atender ao compromisso do Brasil em relação à Meta 5 (Redução da mortalidade de
crianças menores de 5 anos em 75% até 2015) dos Objetivos do Desenvolvimento do
Milênio.19,23
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1 REFERENCIAL TEÓRICO
1.1 O SURGIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE (SUS)
A história mostra que no Brasil, as ações sanitárias tiveram início com a chegada da
Coroa Portuguesa (1808), e que ainda na primeira década do século XIX foram criadas as
primeiras escolas de medicina do país, localizadas no Rio de Janeiro e na Bahia, pela
necessidade de formação de médicos.24
Com a Proclamação da República, em 1889, a medicina assumiu o papel de guia do
Estado para assuntos sanitários, comprometendo-se a garantir a melhoria da saúde individual
e coletiva, tendo por base o reconhecimento de que as funções produtivas eram as fontes
geradoras de riqueza da Nação, e pela necessidade urgente de atualizar a economia e a
sociedade frente ao mundo capitalista avançado.
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No âmbito das políticas sociais, de acordo

com a Constituição de 1891, cabia aos Estados a responsabilidade pelas ações de saúde,
saneamento e educação.26
Durante a Primeira República, um ativo movimento de Reforma Sanitária emergiu no
Brasil sob a liderança da nova geração de médicos higienistas, alcançando importantes
resultados, destacando-se a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) em
1920. Foram estabelecidas as bases para a criação de um sistema nacional de saúde e o
momento inicial da responsabilização do Estado, especialmente em relação à assistência
médica, sendo indicado como política pública em 1923, com a aprovação da Lei.nº 4.682 de
24 de janeiro, mais conhecida como Lei Eloi Chaves.24
O primeiro governo Vargas é reconhecido pela literatura como um marco na
configuração de políticas sociais no Brasil. As mudanças institucionais que ocorreram a partir
de 1930, moldaram a política pública brasileira, estabelecendo um arcabouço jurídico e
material que conformaria o sistema de proteção social até um período recente.24
Em 1937 é promulgada a nova Constituição, que reforça o centralismo e a autoridade
presidencial (ditadura). Em 1939, regulamenta-se a Justiça do Trabalho, e em 1943 é
homologada a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).24
No que tange à Previdência Social, a política de Estado pretendeu estender os
benefícios previdenciários a todas as categorias do operariado urbano organizado. Dessa
forma, as antigas Caixas de Aposentadoria (CAP) foram substituídas pelos Institutos de
Aposentadoria e Pensões (IAP), sendo os trabalhadores organizados nesses Institutos de
acordo com a categoria profissional (marítimos, comerciários e bancários), e não por
empresa.24
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A partir da promulgação de uma nova Constituição, em 1946, a saúde pública
estrutura-se de forma centralizada e verticalizada na implementação de campanhas e ações
sanitárias, assim como sua burocracia é confrontada com novos contextos e contornos
políticos e sociais que caracterizaram o Brasil até 1964.21
Os marcos institucionais desse período foram: a criação do Ministério da Saúde, em
1953; a reorganização dos serviços nacionais no Departamento Nacional de Endemias Rurais
(DNERu), em 1956; a implementação da Campanha Nacional contra a Lepra e das campanhas
de controle e erradicação de doenças, como a malária, de 1958 a 1964; e a realização da III
Conferência Nacional de Saúde, em 1963.24
O Sistema Nacional de Saúde implantado no Brasil no período militar (1964-1984),
caracterizou-se pelo predomínio financeiro das instituições previdenciárias e pela hegemonia
de uma burocracia técnica, que atuava no sentido da mercantilização crescente da saúde.
Neste período a saúde pública restringia-se a campanhas de baixa eficácia. 24
Na década de 70, a assistência médica financiada pela Previdência Social conheceu
seu período de maior expansão, mas também foi uma fonte incontrolável de corrupção.
Assim, em 1975, o modelo de saúde que vigorava no país, começa a mostrar sua deficiência
refletindo o modelo econômico implantado pela ditadura militar, época em que a população
começou a viver e a conviver com baixos salários, desemprego, aumento da marginalidade, da
criação das favelas e da mortalidade infantil.24
Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o Brasil institucionalizou o
direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros ao criar o Sistema Único de Saúde (SUS), após
discussões prévias ocorridas em 1986, durante a VIII Conferência Nacional de Saúde. A
iniciativa resultou da luta dos sanitaristas, gestores e políticos comprometidos com a reforma
do sistema de saúde vigente à época, que ofereceram ao povo brasileiro a oportunidade de
efetivar um modelo integrado e gratuito que cuidasse da prevenção, promoção, cura e
reabilitação da saúde, assim fortalecendo a cidadania. 24
O SUS, um importante marco no desenvolvimento da política de saúde do Brasil,
possui três níveis de assistência à população: primário- Atenção Básica - Centros de Saúde,
Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde está inserido o Programa Saúde da Família;
secundário – hospitais locais e regionais, ambulatórios especializados e policlínicas; e
terciário – hospitais de referência e serviços de alta complexidade.8
Reconhecido como política de maior inclusão social implementada no Brasil,
representa, em termos constitucionais, uma afirmação do compromisso do Estado brasileiro
para com seus cidadãos. Mas, apesar dos avanços significativos, persistem problemas a serem
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enfrentados para consolidá-lo como um sistema público universal e equânime.23Efetivamente,
somente no século XX são criadas políticas de saúde para enfrentar o quadro sanitário
existente no país.26,27

1.2 MARCOS DA AMAMENTAÇÃO NO BRASIL
A Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno (ATSCAM) é o setor do
Ministério da Saúde responsável por propor e coordenar as políticas governamentais de
atenção à saúde da criança brasileira, na faixa etária de zero a nove anos.17,28
Uma de suas principais atribuições é apoiar estados e municípios no processo de
implementação das recomendações e políticas públicas, de forma a cumprir os compromissos
assumidos pelo Brasil em relação à proteção e atenção à saúde da criança, tais como os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), o Pacto pela Saúde, o Pacto de Redução
da Mortalidade Materna e Neonatal, e o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil no
Nordeste e Amazônia Legal.21,28
A ATSCAM propõe modelos de atenção que integram ações de promoção, vigilância,
prevenção e assistência, em “linhas de cuidado” que se inter-relacionam visando a atenção
integral da saúde da criança. Quatro linhas de cuidado prioritárias têm norteado as ações da
ATSCAM, conforme descrito no quadro a seguir.8,28

24

Quadro 1 – Linhas Prioritárias de Cuidado estabelecidas pela ATSCAM
Linha de cuidado
Ações de Incentivo e Qualificação do
Acompanhamento do Crescimento e
Desenvolvimento

Estratégia
- Elaboração e distribuição da Caderneta de
Saúde da Criança – Passaporte para a
Cidadania – versões menino e menina.
- Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos
Saudáveis.

Atenção à Saúde do Recém Nascido

- Rede Norte-Nordeste de Saúde Perinatal
Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de
Baixo Peso – Método Canguru.
- Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na
Infância no Período Neonatal – AIDPI
Neonatal.
- Trabalhando com Parteiras Tradicionais
Capacitação em Reanimação Neonatal,
parceria com a SBP.
- Plano de Qualificação da Atenção em
Maternidades e Rede Perinatal no Nordeste e
Amazônia Legal.
- Sistema de Informação Perinatal em
Maternidades Sentinela.

Promoção, Proteção e Apoio ao
Aleitamento Materno

- Rede Amamenta Brasil.
- Rede Brasileira de Banco de Leite Humano.
- Iniciativa Hospital Amigo da Criança(IHAC).
- Método Canguru.
- Monitoramento e Avaliação.
- Educação, Comunicação e Mobilização
Social.
- Proteção Legal ao Aleitamento Materno.

Prevenção de Violências e Promoção da
Cultura de Paz

- Linha de Cuidado para a Atenção Integral à
Saúde de Crianças, Adolescentes e suas
Famílias em Situação de Violência e
estratégias e articulação de redes para a
Atenção Integral à Criança, ao Adolescente e
suas Famílias em Situação de Violência.

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento
Materno.Gestões e Gestores de Políticas Públicas de Atenção à Saúde da Criança: 70 anos de história. 2011. 28
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Nos últimos 70 anos, como foi dito, importantes leis e portarias foram publicadas no
país, a fim de assegurar à criança brasileira de zero a nove anos o direito à saúde. Hoje, a
legislação brasileira trata de uma série de temas, dentre eles: aleitamento materno, atenção à
saúde do recém-nascido, atenção à saúde da mulher e nutrição (APÊNDICE A).28-29 Cabe
destacar que essas publicações normatizam e regulamentam as ações das instituições e dos
profissionais de saúde na promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno, garantindo
também seu monitoramento.27-30

1.3 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO
A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, em 2000, oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM), após analisar os maiores problemas de saúde mundiais,
um dos quais a redução da mortalidade infantil, tema do Objetivo 4, que prevê esta redução
mortalidade de crianças menores de 5 anos em 75% até 2015, com base nos índices de 1990.19
A propósito, destaca-se que o Brasil está entre os 16 países, em um grupo de 68, em
condições de atingir este objetivo e chegar à taxa aceitável de 14,4 mortes por 1.000 nascidos
vivos, em 2012, portanto, três anos antes da data-limite fixada pela ONU.

12,31

Mesmo assim,

a desigualdade ainda é grande: crianças pobres têm mais do que o dobro de chance de morrer
do que as ricas, e as nascidas de mães negras e indígenas têm maior taxa de mortalidade. Por
região, o Nordeste apresenta a maior queda nas mortes de crianças de zero a cinco anos.30,31
Atualmente, as políticas públicas voltadas para a saúde da criança e da mulher tem
como principais estratégias a melhoria de qualidade na assistência no pré-natal, parto e
puerpério, e na promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno.28,29,32
A ATSCAM, setor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde,28 tem por objetivo elaborar as
diretrizes políticas e técnicas para a atenção integral à saúde da criança de zero a dez anos de
idade. Suas linhas de ação prioritárias estão relacionadas com o compromisso do Brasil com
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em especial os de números 4 (reduzir a
mortalidade infantil) e 5 (melhorar a saúde das gestantes); com o Pacto de Redução da
Mortalidade Materna e Neonatal; com o Pacto pela Saúde e, mais recentemente, com o
Programa de Aceleração e Crescimento na Saúde (PAC Saúde).11,27,28,32
Cabe à Área Técnica discutir, propor e apoiar a implementação de estratégias nos
Estados e Municípios que reduzam a mortalidade de crianças, em especial a infantil e a
neonatal, e promovam a saúde integral da criança, sempre focada nas prioridades de saúde do
Governo, e tendo como princípios norteadores a universalidade, a eqüidade, a assistência
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integral, o controle social, a intersetorialidade e o monitoramento/avaliação, entre outros.11,28

1.4 REDE CEGONHA
A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde, operacionalizada pelo SUS,
fundamentada nos princípios da humanização e assistência, que assegura às mulheres o direito
ao planejamento reprodutivo, a atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério, e às
crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.32-33
Instituída através da Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, tem como objetivos a
implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança com foco na
atenção ao parto e ao nascimento, e no desenvolvimento infantil de zero aos 24 meses,
organizando uma Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil que garanta acesso,
acolhimento e resolutividade, desta forma pretendendo reduzir a mortalidade materna e
infantil, com ênfase no componente neonatal.33
A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo
de ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado território,
mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, do sistema de apoio, do
sistema logístico e da governança da rede de atenção à saúde, em consonância com a Portaria
nº 4.279/GM/MS, de 2010. 34
Deve ser implementada gradativamente em todo território nacional, respeitando
critérios epidemiológicos como taxa de mortalidade infantil, razão de mortalidade materna e
densidade populacional, organizando-se a partir de quatro componentes, quais sejam: PréNatal, Parto e Nascimento; Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança; Sistema
Logístico - Transporte Sanitário; e Regulação.34
A Rede Cegonha é financiada com recursos da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, e sua operacionalização está embasada em cinco fases: adesão e diagnóstico;
desenho regional; contratualização municipal; qualificação e certificação. É composta por
quatro grupos de indicadores em sua matriz, que também servirá para priorização
epidemiológica de mortalidade e morbidade, de atenção, de gestão e situação da capacidade
instalada hospitalar33- 34.

1.5 MATERNIDADE SEGURA
Dados de 2001 da OMS, revelaram o aumento da taxa de mortalidade materna em
todo o mundo por causa de complicações durante a gravidez e parto, principalmente em países
subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Apesar do consenso mundial favorável à
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intensificação dos esforços visando à realização do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio
nº 5 (OMD 5) – Melhorar a saúde materna e reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa
de mortalidade materna – os progressos têm sido lentos. As principais causas de morte
materna são: parto distócico, hemorragias, infecções, aborto sem condições de segurança e
problemas de hipertensão. 32,35
Também em 2001, a OMS publicou relatório defendendo a Maternidade Segura,
considerando: o direito à vida, o direito à liberdade e segurança, o direito a nível adequado de
saúde, o direito à proteção na maternidade e o direito à não discriminação da mulher. Surge
no Brasil, então, a temática da humanização do parto e nascimento que, nas últimas décadas,
tem feito parte de discussões em fóruns científicos e sociais, além das políticas públicas de
saúde, embora desde 2000 o Ministério da Saúde já tenha estabelecido políticas e programas a
respeito.

34,35

A propósito, destaque deve ser dado ao fato de que pesquisas brasileiras já

apontam a importância da formação do profissional voltada para o respeito à vida humana,
considerando os aspectos sociais, emocionais, culturais e éticos da clientela atendida.11,15,36
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL
2.1. MANEJO CLÍNICO DA AMAMENTAÇÃO
Dentre as estratégias para a atenção hospitalar organizada pela atual Política Nacional
de Aleitamento Materno, encontra-se a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC),
preconizando a implantação nos hospitais e maternidades dos “Dez Passos Para o Sucesso do
Aleitamento Materno” (APÊNDICE B), sendo necessária a capacitação dos profissionais e
funcionários tendo como objetivo a transformação destes hospitais e maternidades em
Hospitais Amigo da Criança (HAC).1,5
A capacitação do profissional dentro da estratégia IHAC está descrita nos módulos
voltados não somente para o profissional que lida diretamente com a mulher, o bebê e a
família, mas também para os gestores e gerentes dos hospitais-maternidade, iniciando pela
sensibilização dos mesmos com o objetivo de mobilizar as respectivas equipes de saúde para
que modifiquem condutas e rotinas responsáveis pelos altos índices de desmame precoce. 1,7,13
Estimular o Aleitamento Materno, proporcionando condições adequadas dentro das
maternidades para que se inicie o mais breve possível após o parto, e manter mãe-bebê em
alojamento conjunto, tem sido práticas bem sucedidas, sendo esta uma forma de observação e
correção de alguns problemas como erro de pega, problemas de sucção, insegurança materna,
pouco colostro etc, que poderiam interferir no estabelecimento do Aleitamento Materno. 1,4,9,17
Nesse sentido, a capacitação e o treinamento do profissional visam propiciar o
aprendizado de técnicas e o desenvolvimento de atitudes positivas para o atendimento às
mulheres e seus bebês. Os cursos de capacitação são ministrados com um conteúdo teórico,
seguido de prática em aconselhamento em amamentação, revisão da anatomia das mamas,
fisiologia da lactação e conhecimento e domínio das técnicas para o manejo da lactação e
amamentação, que utilizarão tanto para o atendimento a clientela quanto para treinamento de
suas equipes. 1,2,4,9,36
Sendo assim, o manejo clínico da amamentação na rede hospitalar, contemplando os
Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno da IHAC, visando o desenvolvimento de
habilidades e competências clínicas de seus profissionais de saúde,4 poderão ser norteadas
pelas seguintes ações e técnicas utilizadas pelos profissionais no atendimento:


Realizar orientações individuais ou em grupo sobre as vantagens e importância do
aleitamento materno para a saúde do bebê e da mãe, para gestantes internadas, e
mulheres no pré parto e puerpério.
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Realizar orientações para Aleitamento materno exclusivo, livre demanda, massagem
das mamas, ordenha manual, pega e posição para gestantes internadas, e mulheres no
pré parto e puerpério.



Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira hora de vida, colocando o
bebê em contato pele a pele, posicionamento ao colo e pega da aréola, na sala de parto.



Auxiliar as mulheres a iniciar a amamentação colocando-as em posição que promova
relaxamento e conforto até o final da mamada, no alojamento conjunto.



Mostrar como posicionar o bebê no colo para facilitar a pega: “barriga com barriga”
explicando para as mães que o bebê tem que ficar de frente para a mama para
abocanhar a maior parte da aréola, na sala de parto e alojamento conjunto.



Explicar que a pega correta da aréola fará com que o bebê sugue o peito com mais
eficiência, isto é, que ele conseguirá extrair a quantidade de leite necessária para sua
alimentação.



Explicar que a freqüência das mamadas fará com que produzam leite suficiente para
seus filhos.



Ensinar a realizar a ordenha manual tanto para manejo da lactação evitando problemas
nas mamas, quanto para estímulo e manutenção da lactação.



Mostrar às mães os sinais de que o bebê está sugando a quantidade de leite suficiente,
de urinação e de evacuação intestinal freqüentes do bebê.



Orientar a não deixar os bebês dormirem por mais de 3h, acordando-o para amamentálo se necessário, evitando a hipoglicemia.



Explicar para as mães com bebês internados na UTI neonatal a importância do
esvaziamento total da mama em horários regulares para manter a produção láctea,
facilitando o aumento desta produção quando o bebê começar a sugar o seio.



Incentivar, ajudar e apoiar a realização da ordenha manual pelas mães, tanto para
alívio como para coleta de leite materno para seus filhos. É importante as mães
saberem realizar este procedimento para terem autonomia após a alta hospitalar, pois
poderão necessitar desta técnica devido à estase láctea nas mamas, coleta de leite para
os bebês quando retornarem ao trabalho e continuidade de manutenção de lactação em
sua residência.



Observação da mamada, quando o profissional perceberá: interação mãe e filho, pega
da aréola, posição, reflexos do bebê, sucção, tempo gasto para a mamada. Poderá,
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neste momento, fazer alguma intervenção caso seja necessário, explicando o motivo
para a mãe.


Ensinar às mães e familiares a alimentação por copinho, para que utilizem por ocasião
de retorno ao trabalho ou complementar com seu leite posterior, caso necessário.



Orientar a utilização de seu leite materno no manejo de mamilos doloridos e fissuras
mamilares, desencorajando o uso de pomadas ou medicamentos desnecessários.



Colocar-se disponível para a solução de problemas, dúvidas, auxiliar para amamentar,
acordar o bebê, etc.



Não oferecer qualquer bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que
haja indicação médica.



Não oferecer bicos artificiais para crianças amamentadas e orientar mães e familiares
sobre os motivos pelos quais não devem oferecê-los.



Orientar as mulheres nutrizes sobre grupo de apoio a amamentação, bancos de leite
humano, UBS existente próximo a sua residência, por ocasião da alta hospitalar,
propiciando o conhecimento de pessoas que poderão ajudá-las, caso tenham quaisquer
dificuldades.6,36-37
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3 O CAMINHO METODOLÓGICO
3.1 TIPO DA PESQUISA
Trata-se de estudo de caso, descritivo, tendo em vista a necessidade de obter melhor
entendimento do comportamento de fatores e elementos que influenciam determinado
acontecimento. A abordagem qualitativa foi escolhida para a investigação dos significados
das relações humanas diante das situações vivenciadas.38 Os dados coletados foram
submetidos à análise de conteúdo.39
A metodologia ocupa lugar central no interior da sociologia do conhecimento, uma
vez que ela faz parte intrínseca da visão social do mundo, veiculada na teoria [...].
O método é o próprio processo de desenvolvimento das coisas [...]. A metodologia
constitui o “caminho do pensamento” e constitui uma “prática teórica pensada”.
(Minayo, 1994. P.107)

Mas é preciso considerar que descrever a metodologia do estudo requer um amplo
conhecimento sobre diversos métodos, abordagens e tipos de investigação que podem ser
utilizados para conduzir a pesquisa. Estes conhecimentos são essenciais para a construção
adequada de um estudo ou pesquisa.40
A pesquisa qualitativa é caracterizada pelo empirismo e pela sistematização
progressiva do conhecimento, a fim de que seja possível compreender a lógica de um
processo em estudo ou de um grupo estudado. O método qualitativo é o que se aplica ao
estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das
opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem.38 O
objetivo da pesquisa qualitativa é compreender um problema segundo a perspectiva dos
sujeitos que o vivenciam, ou seja, parte de sua vida diária, sua satisfação, desapontamentos,
surpresas e outras emoções, sentimentos e desejos.41 Para a enfermagem, a pesquisa
qualitativa permite a compreensão holística do homem, além de possibilitar a exploração e o
aprofundamento das situações da assistência.42
No estudo de caso procura-se descrever, compreender e interpretar a complexidade de
um determinado objeto de estudo através de um aprofundamento, permitindo seu abrangente e
detalhado conhecimento. É amplamente utilizado nas ciências biomédicas e sociais, sendo
válido para a compreensão de ‘como’ e ‘porque’ um fenômeno está ocorrendo num contexto
de vida real, quando o pesquisador tem pouco controle sobre esses eventos e situações.43-44
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3.2 CENÁRIOS DA PESQUISA
Esta pesquisa teve como cenários as maternidades das seguintes instituições de saúde,
que compõem o total de maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio
de Janeiro:
 Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)
 Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL)
 Maternidade Municipal Doutora Alzira Reis Vieira (MMDARV)
 Hospital Municipal Desembargador Leal Junior (HMDLJ)
 Hospital Conde Modesto Leal (HCML)
 Hospital da Mulher Gonçalense (HMG)
 Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV)
Dentre as maternidades que participaram da pesquisa, três são classificadas como de
alto risco: as do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), do Hospital Azevedo Lima
(HEAL) e a do Hospital da Mulher Gonçalense (HMG), cuja unidade neonatal estava
desativada por motivo de reforma.
A Maternidade Municipal Doutora Alzira Reis Vieira (MMDARV), o Hospital
Municipal Desembargador Leal Junior (HMDLJ), Hospital Conde Modesto Leal (HCML) e o
Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV), são classificados como de risco habitual/baixo
risco, sendo que a Maternidade Municipal Doutora Alzira Reis Vieira (MMDARV) tem
unidade intermediária neonatal e o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior (HMDLJ),
assim como o Hospital Conde Modesto Leal (HCML) e o Hospital Regional Darcy Vargas
(HRDV), dispõem de berçários.
Foi solicitado aos respectivos diretores dos Hospitais (APÊNDICE C) a necessária
autorização para realizar pesquisa, e para tanto, cada um recebeu cópia da aprovação da
pesquisa pelo CEP da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antonio Pedro, da
Universidade Federal Fluminense, sob nº CAAE 0199.0.2.258.000-11, datada de julho de
2011 (ANEXO A); cópias do projeto de pesquisa para ciência e do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (APÊNDICE D), previsto na Resolução CNS-466/12. Após aprovação
dos diretores dos hospitais, as respectivas autorizações(ANEXOS B / G), foram apresentadas
ao CEP da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade
Federal Fluminense, sob a forma de adendo (ANEXO H) aprovado em 14/12/2012.
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3.3 SUJEITOS DA PESQUISA E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
Os sujeitos da pesquisa foram 107 enfermeiros que atuam em maternidades públicas
da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, isto porque, embora 114
profissionais com prática no manejo clínico da amamentação tenham sido abordados, dois se
recusaram a participar sem explicitar seus motivos, três estavam de férias e dois estavam de
licença médica. O quantitativo da amostra foi necessário para desvelar as ações desses
profissionais durante o manejo clínico da amamentação e sustentar a análise de conteúdo dos
dados coletados.·
Como critério de inclusão foi considerado que trabalhassem nas Instituições acima
citadas, nas seguintes unidades: alojamento conjunto, centro obstétrico e enfermarias de
gestantes, desde que quisessem participar voluntariamente da pesquisa. Como critérios de
exclusão, foi considerado que os enfermeiros estivessem em gozo de férias, de licença médica
ou desistissem de participar da pesquisa durante a entrevista, pedindo para encerrá-la.
Desta forma, aqueles que se encaixaram no perfil determinado pela pesquisadora,
receberam o convite para participar da pesquisa.
É fundamental elucidar que cada participante recebeu esclarecimentos sobre suas
dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a
pesquisa; todos tiveram liberdade de se recusar a participar ou retirar o consentimento em
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma ou qualquer prejuízo; garantiu-se a cada
um o caráter confidencial das informações que dessem, assegurando-se-lhes a privacidade das
entrevistadas quanto aos dados envolvidos na pesquisa, além da obtenção de informações
atualizadas durante o estudo, ainda que isto pudesse afetar sua vontade de continuar
participando do estudo.
Os enfermeiros que aceitaram participar do estudo tiveram a identidade mantida em
sigilo total durante a análise e discussão dos dados obtidos, conforme preconiza a Resolução
CNS-466/12 já citada. Para tanto, foram identificados com a letra “E” (referente à
“Enfermeiro”) seguida de um algarismo arábico, com a ordem cronológica de realização das
entrevistas. Exemplo: E1 – 1ª entrevistada, E2 – 2ª entrevistada, e assim, sucessivamente. As
entrevistas foram gravadas em MP3 mediante autorização prévia dos entrevistados, e
apagadas após serem transcritas pela pesquisadora e validadas em seu conteúdo pelos
respectivos participantes.
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3.4 COLETA DE DADOS
Foram selecionadas pelos pesquisadores cinco entrevistadoras, a fim de agilizar o
processo de coleta de dados. A equipe de entrevistadoras foi composta por duas enfermeiras
do Banco de Leite Humano/HUAP, a própria autora, e duas alunas do curso de graduação em
enfermagem, participantes do grupo de pesquisa Saúde da Mulher e da Criança/UFF, que
foram escolhidas por já terem participado de outros estudos, entenderem o critério de
confidencialidade e a não divulgação dos dados da pesquisa. Ambas foram supervisionadas
pelos pesquisadores/autores deste estudo.
A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada individual
(APÊNDICE E), com base em roteiro contendo 32 perguntas que buscaram traçar o perfil do
profissional e identificar o seu nível de conhecimento acerca do manejo clínico da
amamentação no espaço das maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do
Rio de Janeiro. De acordo com a literatura científica, “as entrevistas individuais são muito
utilizadas em estudos exploratórios [...] mas também podem ser utilizadas para investigar um
tema em profundidade, como ocorre nas pesquisas designadas como qualitativas”.42
Para validação do roteiro de entrevista e treinamento dessas entrevistadoras, foi
realizado um teste piloto em uma das maternidades, escolhida aleatoriamente, que não
resultou em modificações no conteúdo do roteiro.
A coleta dos dados ocorreu no período de junho de 2012 a junho de 2013. As 107
entrevistas conforme determinado ou disponibilizado pela Instituição, ocorreram em salas
isoladas, com mesa e cadeiras, a fim de garantir a privacidade dos participantes da pesquisa.
O método mais confiável para reproduzir com precisão as respostas obtidas em cada
pergunta, é o registro a partir de anotações ou uso de gravador, nesse caso, porque “a
gravação eletrônica é o melhor método de preservar o conteúdo da entrevista. Mas é
importante considerar que o uso de gravador só poderá ser feito com o consentimento do
entrevistado”.

42

Trata-se de uma técnica que permite o contato do pesquisador com todo o

conteúdo fornecido pelo informante, que ainda pode alterar as respostas após escutar suas
próprias palavras gravadas, possibilitando maior fidedignidade das informações obtidas.40

3.5 ANÁLISE DOS DADOS
Após a transcrição das entrevistas e validação das mesmas pelo respectivo
participante, foi realizada leitura minuciosa dos dados obtidos visando facilitar a compreensão
e interpretação dos mesmos. Em seguida, foram qualitativamente processados com base na
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sequência de análise proposta por Bardin,40 explicitada a seguir: 1) pré-análise; 2) exploração
do material; 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação:
1) Pré-análise: tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as idéias iniciais, de
maneira a conduzir a um esquema mais preciso do desenvolvimento das operações
sucessivas, num plano de análise. É quando se realiza a leitura a fim de identificar as
unidades de registro.
2) Exploração do material: é a aplicação sistemática das decisões tomadas. Esta fase
consiste essencialmente em operações de codificações, decomposição ou enumeração,
em função de regras previamente formuladas. As unidades de registro foram
agrupadas de acordo com os temas emergidos, originando categorias.
3) A fase de tratamento e interpretação dos resultados obtidos pode se valer de operações
estatísticas simples ou complexas, de acordo com a necessidade do estudo, permitindo
estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e
põem em relevo as informações fornecidas para análise.
Como referido anteriormente, o método utilizado no estudo foi o da análise de
conteúdo, cujo objetivo maior é a busca de informação, considerando ser esta mais que
simplesmente um dado, pois é dotada de relevância e propósito. Portanto, a informação é
uma qualidade do dado, jamais o dado em si.41
Considera-se que, no campo da pesquisa social, é preciso obter dados e trabalhar em
uma produção de conhecimento; identificar categorias e começar a interpretar; criar nesta
interpretação uma faceta para a compreensão do fenômeno em foco. Deve-se ter em conta que
os textos, do mesmo modo que as falas, referem-se aos pensamentos, aos sentimentos, às
memórias, aos planos e à discussão das pessoas. Algumas vezes, eles nos dizem mais do que
seus autores poderiam imaginar. 39
Uma das técnicas de análise de conteúdo é a análise temática, que tradicionalmente
trabalha com textos escritos, a exemplo de transcrições de entrevistas e de anotações feitas em
diários de observação, textos que depois de devidamente manipulados e analisados pelo
pesquisador, fornecem respostas às perguntas da pesquisa. Trata-se de análise que abrange as
fases acima descritas. 39
Assim sendo, a interpretação dos dados obtidos, levada a efeito à luz do referencial
teórico utilizado no estudo, deverá corroborá-lo, e os resultados apontarão as categorias de
análise, cujos subsídios forem considerados relevantes para a pesquisa, tendo em vista o tema
enfocado.39
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4 . APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MATERNIDADES DA PESQUISA
Participaram do estudo 07 maternidades, sendo 03 localizadas no município de
Niterói, 01 no de São Gonçalo, 01 no de Itaboraí, 01 no de Rio Bonito e 01 no de Maricá, com
as seguintes características:
 Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) – Classificação Alto Risco
Localizado no município de Niterói, a maternidade e a Unidade Neonatal estão
incluídos na Gerência de Enfermagem da Saúde da Mulher e da Criança do HUAP,e recebem
gestantes, parturientes, puérperas e recém nascidos de alto risco não somente do município de
Niterói, mas também dos demais municípios da Região Metropolitana II ou do Estado do Rio
de Janeiro, referenciados pela Rede através dos Centros de Regulação de Leitos. O Banco de
Leite Humano (BLH/HUAP) desta instituição realiza ações na promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno, tendo como principal produto o leite humano pasteurizado para ser
distribuído aos recém-nascidos prematuros da Unidade Neonatal, sendo este referencia na
região. Atualmente o HUAP encontra-se em fase de credenciamento para HAC.
A maternidade possui 21 leitos obstétricos, sendo 12 para Alojamento Conjunto (AC),
06 para gestantes de alto risco e 03 para intercorrências obstétricas. O Centro Obstétrico
possui 02 salas para pré-parto/parto e 01 sala de cirurgia. A equipe de enfermagem é
composta por 10 enfermeiros, sendo 04 diaristas (1 gerente de enfermagem, 1 coordenador de
assistência, 1 de manhã e 1 à tarde), 6 plantonistas (em regime de revezamento 12 x 60h) e 25
técnicos de enfermagem.
A Unidade Neonatal possui 01 Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 08 leitos,
podendo ter 02 extras; 01 Unidade Intermediária (UI) com 07 leitos e 01 espaço denominado
Mãe Canguru com capacidade para 04 pares de mãe-bebê serem acomodados em poltronas
reclináveis (tipo “cadeira do papai”). A equipe de enfermagem é composta por 12
enfermeiros, sendo 02 diaristas (1 gerente de enfermagem e 1 coordenador de assistência), 10
plantonistas (em regime de revezamento 12 x 60h) e 36 técnicos de enfermagem.
 Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) – Classificação Alto Risco
Localizado no município de Niterói, a maternidade é constituída pelo Complexo
Materno Infantil e pela Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) localizada no 2º andar
e Unidade de Intermediária Neonatal (UIN), localizada no 3° andar, recebendo gestantes,
parturientes, puérperas e recém nascidos de alto risco não somente do município de Niterói,
mas de outros municípios da Região Metropolitana II ou do Estado do Rio de Janeiro,
referenciados pela Rede através dos Centros de Regulação de Leitos.
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A maternidade possui 64 leitos obstétricos distribuídos da seguinte forma: 32 para
AC e 32 para gestante de alto risco. O Centro Obstétrico possui 02 salas para pré-parto com
04 leitos, 02 salas de parto e 01 sala de cirurgia.
A equipe de enfermagem é composta por enfermeiros: 06 diaristas (1 gerente de
enfermagem, 1 coordenador de assistência, 2 de manhã e 2 à tarde) e 63 plantonistas (em
regime de revezamento 12 x 60h, 12x 36 ou 24h semanais) e 119 técnicos de enfermagem.
A Unidade Neonatal é composta por 16 leitos, sendo 07 mais 01 extra na UTI, e 07
mais 01 extra na UIN. Considera-se ideal a proporção de 02 enfermeiros plantonistas para 04
técnicos de enfermagem durante as 24h. Todavia, no momento, a equipe encontra-se reduzida
no que se refere ao quantitativo de enfermeiros.
A equipe de enfermagem é composta por 14 enfermeiros: 01 diarista, sendo este
coordenador de assistência e 13 plantonistas (em regime de revezamento 12 x 60h, 12 x 36 ou
24h semanais) e 28 técnicos de enfermagem.
 Maternidade Municipal Doutora Alzira Reis Vieira (MMDARV)- Classificação
Risco Habitual
Localizada no município de Niterói, recebe gestantes, parturientes, puérperas e
recém-nascidos de risco habitual do município de Niterói. A maternidade possui 21 leitos,
sendo 18 para AC e 03 para pré-parto/parto/puérperio. O Centro Obstétrico possui 01 sala de
parto e 01 sala de cirurgia, com um espaço para UI neonatal. Possui uma sala de
amamentação e coleta de leite humano ordenhado para doação, vinculada ao Banco de Leite
Humano do HUAP (BLH/HUAP). Este espaço também é utilizado para o atendimento das
mulheres nutrizes e seus recém-nascidos no que diz respeito ao manejo clínico da
amamentação. A maternidade implementa normas e realiza cursos de capacitação das equipes
através da IHAC , porém, até o momento não foi solicitada a avaliação para o credenciamento
para HAC.
A equipe de enfermagem é composta por 16 enfermeiros, sendo 04 diaristas (1
gerente de enfermagem, 2 coordenadores de assistência e 1 de manhã),12 plantonistas(em
regime de revezamento 12x 60h ou 24h semanais), 30 técnicos de enfermagem e 22 auxiliares
de enfermagem.
 Hospital Municipal Desembargador Leal Junior (HMDLJ) – Classificação Risco
Habitual
Localizado no município de Itaboraí, recebe gestantes e parturientes locais, de risco
habitual. A maternidade possui 30 leitos obstétricos, sendo 20 para AC, 10 para complicações
obstétricas, 06 para pré-parto e 01 para parto, além do sistema de berçário. Este espaço
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também é utilizado para orientação e ajuda às mulheres no que diz respeito ao aleitamento
materno, cuidados e higiene diária do recém-nascido.
A equipe de enfermagem é composta por 13 enfermeiros: 01 diaristas, 01 coordenador
de assistência e 12 plantonistas (em regime de revezamento 12x36h), além de45 técnicos de
enfermagem.
 Hospital da Mulher Gonçalense – Classificação Alto Risco
Localizado no município de São Gonçalo, recebe gestantes e parturientes locais, de
risco habitual e alto risco. A maternidade possui 20 leitos sendo 13 para AC, 12 para gestantes
em tratamento clínico. O Centro Obstétrico possui 02 salas para pré-parto/ parto e 01 sala de
cirurgia. Dispõe de uma sala de amamentação e coleta de leite humano ordenhado,
reconhecida como ‘ESPAÇO MULHER’. É um espaço vinculado ao BLH/HUAP que, no
momento, está desativado.
A equipe de enfermagem é composta por 15 enfermeiros, sendo 03 diaristas (01
gerente de enfermagem e coordenador de assistência e 01 de manhã), 12 plantonistas (24h
semanais) e 35 técnicos de enfermagem.
A UTI Neonatal, no momento, está desativada, e a UI está funcionando como berçário
para recém-nascidos submetidos à cuidados especiais, ou aguardando liberação do resultado
do teste rápido anti-HIV, antes de serem encaminhados ao AC.
 Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV) – Classificação Risco Habitual
Localizado no município de Rio Bonito, recebe gestantes e parturientes de risco
habitual, residentes na localidade e nos municípios adjacentes, quais sejam: Tanguá e Silva
Jardim. Este hospital, de natureza filantrópica, recebe clientes das redes privada e conveniada
de planos de saúde e do SUS. A maternidade possui 17 leitos obstétricos, sendo 13 para AC e
04 para pré-parto. Caso se atinja a capacidade de internação nestes leitos, as mulheres e seus
recém-natos passam a ocupar os quartos particulares. Possui 01 sala de parto e sistema de
berçário. Os partos cirúrgicos acontecem no centro cirúrgico geral do hospital.
A equipe de enfermagem é composta por 06 enfermeiros, sendo 01 diarista (gerente de
enfermagem) e 05 supervisores de enfermagem plantonistas (24h semanais), além de18
técnicos de enfermagem.
 Hospital Conde Modesto Leal (HCML) – Classificação Risco Habitual
Localizado no município de Maricá, recebe gestantes e parturientes de risco habitual
do próprio município. A maternidade possui 20 leitos, sendo 08 para AC e 02 para pré-parto/
parto.
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A maternidade possui 14 leitos sendo 12 para AC e 02 para pré-parto, 2 salas de
parto,1 sala de cirurgia e sistema de berçário. Os recém-nascidos somente permanecem no
berçário até o resultado do exame anti-HIV de suas mães, realizados na gestante/parturiente
quando elas não possuem o diagnóstico por período inferior a 3 meses. Este espaço também é
utilizado para orientação e ajuda às mulheres no que se refere ao aleitamento materno e
cuidados com o recém-nascido.
A equipe de enfermagem é composta por 8 enfermeiros, sendo 02 diaristas (1 gerente
de enfermagem e 01 coordenador de assistência) e 6 plantonistas (em regime de revezamento
12x 36h), além de 12 técnicos de enfermagem.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA
Participaram deste estudo 107 enfermeiros com idades entre 23 e 58 anos, com a
seguinte distribuição: 4 como gerentes, 8 como coordenadores de assistência e 95 enfermeiros
assistenciais, todos exercendo suas funções no espaço da maternidade (alojamento conjunto,
enfermaria de gestante e centro obstétrico) e nas unidades neonatais (unidade de terapia
intensiva, unidade intermediária e berçário). Dentre eles, 92 eram plantonistas e 15 diaristas
com carga horária e escala de serviço de acordo com o critério da instituição.
Foram 56 os enfermeiros que receberam treinamento específico para aleitamento
materno, enquanto 51 não receberam. No primeiro caso, quando questionados a respeito, 24
referiram IHAC, 5 citaram IUBAAM, 2 mencionaram Aconselhamento, 14 informaram
outros cursos e 11 não especificaram o curso feito.
Quanto ao total de carga horária teórica deste treinamento, 07 responderam ter sido
menos de 10h; 12 - de 10 a 20h;11 - de 21 a 40h; 6 - mais de 40h; e 57 não responderam ou
alegaram não lembrar. Quanto ao total de horas práticas deste treinamento, responderam 20 de
0 a 10h, 4 de 10 a 20h , 3 de 20 a 40h, 2 mais de 40h, 25 não lembravam e 6 não tiveram
treinamento.

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise do conteúdo das entrevistas, foi possível a identificação das
unidades temáticas de maior freqüência, que foram agrupadas em categorias de forma a
permitir a compreensão de como o manejo clínico da amamentação é realizado pelos
enfermeiros da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. Emergiram, então, duas
categorias analíticas:
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 “O conhecimento técnico-científico sobre o manejo clínico da amamentação –
saberes e práticas dos enfermeiros da Região Metropolitana II do Estado do
Rio de Janeiro” e
 “As ações do manejo clínico da amamentação como prática assistencial de
promoção da saúde da mulher e da criança realizadas pelos enfermeiros da
Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro”.


PRIMEIRA CATEGORIA
O conhecimento técnico-científico sobre o manejo clínico da amamentação– saberes e
práticas dos enfermeiros
Muito se sabe sobre os benefícios do aleitamento materno para a mulher, bebê e

família, principalmente considerando-se: valores nutricionais, proteção imunológica,
recuperação da mulher no pós parto, vínculo mãe-filho, vínculo familiar, desenvolvimento
cognitivo da criança e impacto na saúde futura da mulher e da criança, tendo em vista ser
fator de proteção para algumas doenças como diabetes tipo II, obesidade, neoplasia de mama
e útero.1,2,4,6,13,15
A importância da atuação dos profissionais de saúde, dentre eles o enfermeiro, junto às
mulheres gestantes/nutrizes na atenção básica e na atenção hospitalar, vem sendo descrita nos
últimos anos, enfatizando a necessidade do preparo desses profissionais no manejo clínico da
amamentação, tendo em vista as dificuldades encontradas pela nutriz no puerpério em relação
ao aleitamento.45
Esse manejo requer conhecimento técnico e científico necessário sobre anatomia e
fisiologia da lactação, da sucção, dos fatores físicos e emocionais que interferem na
amamentação, além de empatia e sensibilidade do profissional no atendimento às mulheres e
suas famílias. Desta forma, ele poderá reconhecer as dificuldades iniciais no processo do
aleitamento materno, para que possa intervir positivamente a fim de prevenir possíveis
agravos, como ingurgitamento mamário, mastite, redução da produção láctea e desmame
precoce, tornando a prática da amamentação um ato prazeroso para a mulher nutriz.4,45
O manejo clínico da amamentação envolve o saber - fazer do profissional em relação a
posicionamento e pega para amamentar, extração manual/ordenha manual do leite materno,
oferta de leite materno por copinho, observação de mamada, dentre outros aspectos que
envolvem o aleitamento, e também em relação à necessidade de proporcionar um ambiente
favorável à mulher nutriz - bebê-família para que possa amamentar em livre demanda e de
forma tranquila.
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É importante ter em mente que o contato pele a pele o mais cedo possível após o parto
e a amamentação em livre demanda, propiciarão não somente a produção láctea como
também a efetivação do aleitamento materno e o estabelecimento do vínculo afetivo mãefilho.1,4,45-46 As orientações sobre o manejo da amamentação realizadas pelo enfermeiro,
concomitantemente às suas ações assistenciais, também proporcionarão segurança à mulher–
nutriz e seus familiares para a continuidade da amamentação/aleitamento materno após a alta,
tendo em vista poder reconhecer possíveis agravos perante as dificuldades, solucioná-los ou
procurar ajuda profissional o mais breve possível.
Utilizou-se neste trabalho o conceito de manejo clínico da amamentação entendido
como as ações e práticas assistenciais para o estabelecimento do aleitamento materno,
produção láctea, tratamento e prevenções de agravos.47,48 Esse manejo resulta de uma
abordagem prática do processo de aleitamento materno, segundo as competências clínicas e as
habilidades técnicas dos profissionais envolvidos.47,48,49 Assim, é possível compreender que
esse manejo não se limita às orientações relativas ao aleitamento materno, mas abrange um
conjunto de técnicas que envolvem a compreensão da fisiologia, anatomia, psicologia e
técnicas de comunicação.
Aprofundando, então, a discussão, segue-se a apresentação de duas subcategorias:
 O manejo clínico da amamentação e o empoderamento da mulher-nutriz; e
 O manejo clínico da amamentação no estabelecimento do aleitamento
materno: ações na prevenção de agravos.
 Primeira Subcategoria
O manejo clínico da amamentação e o empoderamento da mulher-nutriz
A realização de ações do manejo clínico da amamentação deve ocorrer em todas as
etapas do ciclo gravídico-puerperal: no pré-natal, parto, nascimento e puerpério, tornando-se
necessário que

a mulher seja

orientada

para

que possa viver o

aleitamento

materno/amamentação positivamente, tendo menores riscos de complicações na lactação.50
As vantagens do aleitamento materno para a saúde da mulher e da criança são
inúmeras, principalmente na forma exclusiva nos primeiros 6 meses, e quando bem sucedido,
desperta sentimentos de profunda ligação com o filho e de realização como mulher e mãe.2,4,51
A definição de “enpowerment” psicológico como um sentimento de maior controle
sobre a própria vida, experimentado pelos indivíduos que pertencem a variados grupos, ou
seja “com poder”, é descrito na formulação de estratégias de promoção da saúde para
desenvolvimento de mecanismo de autoajuda e solidariedade.52 Desta forma, empoderar a
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mulher-nutriz, companheiro e família, ou seja, deixá-los “com poder” sobre o manejo clínico
da amamentação, é uma forma de torná-los mais confiantes e independentes para dar
continuidade à amamentação após a alta.
E 06 Pra mãe a satisfação é... de quem quer amamentar, a
satisfação é impar! Eu acho que não existe nada comparado a
isso! A afetividade que se cria entre mãe e filho, a cumplicidade.
E 19 Não que ela se sinta mais mãe, mas é uma satisfação. Você
saber que você produz aquilo pra sua criança. (...) faz bem pra
ela mesmo! Se sente mais mulher do que é, e a importância de
dizer que aquilo foi produzido por ela. Alegria! A gente se sente
melhor!
E 101 Eu acho que pra ela, ela vai se sentir feliz! Realizada! (...)
Quando ela põe o bebe no peito, ela pode satisfazer o bebe. Ela
se sente mais mulher. E ela sente que ela esta sendo importante
para aquela criança. (...) É o momento mais sublime pra uma
mulher quando ela pode pegar o próprio filho e alimentar.
E 103 Bem, esse processo mãe e filho é mágico, é o encontro: o
prazer de dar, de receber e se conhecer. E quando isso não
acontece... isso causa uma frustração. Nas dificuldades ela fica
numa situação de ansiedade, ela vê as outras mulheres
amamentando e querem fazer.
A importância do aleitamento materno/amamentação e de seus benefícios para a saúde
da mulher e da criança deve ser esclarecida já no pré natal4; outro fator importante é o
entendimento da mulher sobre pega/posição e realização da extração manual do leite, que
poderá contribuir na prevenção de agravos como dor mamilar e fissuras no mamilo, sendo
esta última a maior causa de desmame precoce.53

E 22 Pra mim é muito antes do parto acontecer. (...) É o cuidado
com as mamas, exposição ao sol, a questão de você não ficar
passando hidratante sensibilizando ainda mais aquela área.
Então pra mim começa já a partir do momento que ela sabe que
está gestante.
E 69 Desde o pré-natal pra mim, quando ela engravida. Explicar
como vai ser, não assim que nasce porque a mãe fica meio
perdida.
E 73 É a falta de preparo da mãe durante o pré-natal, também...
Ela ser orientada antes, como se faz essa mamada, como o bebê
tem que abocanhar essa mama. Se ele tiver uma boa pega, ele
não vai machucar o seio materno. Então muitas mães não sabem
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como botar o seu bebê no seio para sugar, então isso aí causa
dor.
E 84 Acho que você já poderia estar treinando essa mãe num
pré-natal, na atenção básica. Com cursos, cursinhos para essas
mães, mesmo que seja com um manequim, mas você já podia
estar fazendo esse treinamento para quando vier à nascer, a
parturiente não ter tantas dúvidas com relação ao aleitamento
materno.
Percebe-se que os enfermeiros entrevistados descreveram seu conhecimento a respeito
da importância de as gestantes serem esclarecidas em relação ao aleitamento materno, bem
como a forma de orientação do manejo clínico da amamentação no pré-natal.
A orientação sobre amamentação pode refletir positivamente no sucesso do
aleitamento materno e na saúde materno-infantil, sendo necessário que os profissionais de
saúde, principalmente o enfermeiro, incluam também na sua prática demonstrações de como
realizar o manejo clínico nas ações de atendimento à mulher-criança-família.

E 10 Oriento. Desde a hora que elas chegam aqui no
alojamento. Barriga com barriga, uma boa posição pra ela e que
seja confortável pro bebe, fazendo a pega. Olhando como está
essa pega. Aquela coisa o biquinho, boquinha de peixe, (...)
Demanda espontânea.
E 27 Eu falo pra ela botar o peso da mama numa mão e na outra
parte, (...) no lado contrário ela fazer a massagem, começando
na região mais distal do mamilo em movimentos circulares,
geralmente com três dedos, pegando os pontos dolorosos até a
região do mamilo, (...) se ela puder botar uma música ou estar
de baixo do chuveiro, não pela temperatura da água, mas por
ela estar relaxada, e ai ela vai ver que no inicio vai ser mais
difícil depois ela vai sentindo sair. Se o bebê puder estar
mamando no outro peito é mais fácil! Ela vai tirando, tirando...
Não fazer pressão no mamilo sempre anteriormente, (...) entre a
aréola e a mama, ai vai começando a sair, vai fluindo, (...) eu
falo pra elas que o fluxo de cada mulher é diferente “Ah uma
jorra, outra não jorra, uma esguicha, a outra não esguicha”
pode ser gota a gota, mas nunca friccionar, sempre em direção
às costelas. E o outro, o segundo, é geralmente mais fácil, e não
ficar insistindo, faz um pouco, passa pra outra mama, volta.
E 66 Coloca ele numa posição confortável, segura a aréola,
introduz na boca do bebê aquela aréola toda. E ensina a ela se
ele tá sugando ou não. A gente pergunta pra ela, e ela diz se tá
sugando ou não. Pra ele sugar e ela ficar confortável.
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Como foi dito, o contato pele a pele na primeira hora de vida favorece a produção
láctea, portanto, deve ser iniciado o mais precocemente possível. Muitas vezes, porém, o
aleitamento fica prejudicado pela falta de condições maternas devido à agravos no pós parto
imediato, como hemorragia uterina e doença hipertensiva da gravidez (DHEG), ou pelo fato
de o recém nascido estar sob cuidados em UTIN devido à dificuldades respiratórias, ao parto
cesáreo, à falta de ajuda na sala de parto e à realização do teste rápido de HIV.54
Essas dificuldades foram também identificadas nas falas dos enfermeiros
entrevistados:
E 8 Logo após o nascimento do bebezinho, desde que ela tenha
condições.
E 14 Bom, o bebê deve ser colocado na primeira hora de vida.
Então, assim, dessa conscientização que a gente teve pra cá, isso
tem acontecido em alguns partos. (...) O bebê bem, mãe bem,
colocar pra sugar na sala de parto ainda. (...) embora a gente
reforça que tem um certo alto risco, muitos nascem bem. (...) E a
gente na UTI é quando a mãe chega até nós, (...) tenta orientar,
encaminhar pro banco de leite que faz o acompanhamento
também desta família.
E 65 Parto normal entre as primeiras horas que tem o bebê. Se
pudesse iniciar de imediato, o que não acontece aqui. Seria
ótimo! Porque aqui a gente tem um grande problema que é a
questão dos exames de HIV, e o problema também é relacionado
ao laboratório: o exame nunca chega a tempo (...) Cesárea tem a
questão da mãe estar anestesiada e tudo mais, realmente fica
complicado para ela e pro bebê pela posição que eles estão.
O contato pele a pele na primeira hora de vida também favorece a formação do
vínculo mãe e filho, pois a amamentação “incentivada pode despertar e/ou realçar o
sentimento de afetividade da mãe em relação ao seu filho”, sendo esta “uma vivência própria,
única, do ser humano, originária da relação que o aleitamento proporciona”.55
E 26 (...) é uma criança que...a amamentação ela sente que a
mãe está ali pra ela. (...) é ligado também a uma questão de
afeto, de vínculo, que a criança sabe que amamentando a mãe
está ali a disposição dela(...) quando é exclusivo .
E 44 (...) o vínculo também, dele sentir o cheiro da mãe, ficar
pertinho da mãe, ele se sente mais protegido.
E 68 (...) primeiro que ela tem o contato direto com o neném,
isso é muito importante, ajuda muito nesta troca mãe e filho.
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E 72 Para a mulher é o contato com o bebê, é a questão do
afago, aquele do carinho mãe-bebê, aquela troca de carinho da
mãe com o bebê, isso é importante demais.
E 102 O contexto já é ela mesmo. Desde você estar fornecendo
(...) para seu filho o que você tem de melhor para dar naquele
momento[para a mãe](...), tem o lado a parte do carinho, do
afeto, do apego...que amamentar não é os nutrientes que precisa,
é o aconchego[ para o bebê].
A oferta de outros alimentos ou líquidos antes da primeira mamada podem interferir
no estabelecimento do aleitamento materno,54 principalmente se ofertados em chucas ou
mamadeiras, sendo enfatizado na IHAC para o sucesso do aleitamento materno, Não oferecer
a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja
indicação médica (passo 6), e Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças
amamentadas(passo 9).17,37 A propósito, eis o que disseram os entrevistados:
E 31 Porque vai fazer com que o bebê sinta um sabor diferente
do leite materno, e isso pode interferir na hora que ele for
amamentar, ou então, não colocando ele logo para sugar, ele
pode ter uma maior dificuldade, já que ele tem um alimento tão
fácil, que não precisa sugar.
E 45 Interfere muito. Primeiro eu acho que não tem contato pele
a pele, acho fundamental no início. Eu acho que a primeira
sucção que ele tem não é no mamilo, influencia. A questão de ser
outro leite, é outro sabor, é tudo diferente, então isso influencia
com certeza.
E 61 Porque a partir do momento que a criança sente um outro
gosto, é mais complicado dela estar ficando somente com o leite
materno.
E 98 Desestimula o bebê a dar continuidade e pode prejudicar o
intestino do bebê (...) O intestino e o bebê são muito prematuros
para receber outra coisa que o leite materno.
O aleitamento materno/amamentação é a forma de oferecer a alimentação completa e
segura ao recém-nascido, pois o leite materno possui todos os nutrientes necessários ao
desenvolvimento físico, cognitivo e imunológico de que ele precisa, sendo de melhor
absorção por sua biodisponibilidade. Além disso, é reconhecido como alimento ideal, tanto
para RN a termo quanto para prematuros, em ambos os casos para melhor qualidade de vida
futura e sobrevida, respectivamente.1,6
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E1 Vital! Leite, vida. É igual!Porque o alimento ideal é o
leite(risos) O bebezinho não pode receber nenhum tipo de
alimento que o confunda! (...) E atrapalhe ele de mamar
exclusivamente no peito.
E 17 Eu acho que a primeira coisa é a certeza do oferecimento
de um produto... de algo bom! 100% seguro em primeiro lugar,
eu acho que a importância é essa.
E 73 A importância da amamentação para o bebê é que o leite
materno tem todos os nutrientes. E a primeira mamada, e o
primeiro leite que seria o colostro, ele já prepara, dá imunidade
para essa criança.
E 107 Ah! o bebê, ele tem mais resistência a infecções. Ele tem
mais possibilidades de uma dentição melhor. Desenvolvimento
dele no todo. Ele recebe muito mais possibilidade de ter uma
infância saudável do que uma criança alimentada com leite
artificial.
Pode-se inferir que os enfermeiros entrevistados possuem conhecimento técnico e
científico sobre o manejo clínico da amamentação em todas as suas fases, e também sobre a
importância do aleitamento materno para a saúde da mulher e da criança, valorizando todos os
aspectos que envolvem a prática da amamentação/ aleitamento materno. Desta forma, os
enfermeiros das maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de
Janeiro atuam, sem dúvida, como facilitadores do empoderamento da mulher nutriz e sua
família.
É válido lembrar que seus valores pessoais e profissionais podem instituir marcas no
processo de cuidar, pautadas nos aspectos biológico, cultural e social do fenômeno da
amamentação, o que se confirmou no estudo realizado em onze Unidades Básicas Amigas da
Amamentação localizadas no Município do Rio de Janeiro, que “permitiu identificar que a
enfermeira tem plena consciência do valor do vínculo que o amamentar contém”, valor esse
que os entrevistados também reconheceram.55

 Segunda Subcategoria
O manejo clínico da amamentação no estabelecimento do aleitamento materno:
ações na prevenção de agravos
A amamentação é um processo a ser aprendido pela mãe e pelo bebê, não somente
pelos aspectos anatômicos e fisiológicos, mas também pelos aspectos socioeconômicos e
culturais em que está inserida essa família. Muitas vezes, os mitos e crenças acerca da
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amamentação interferem de forma negativa neste processo, mas também pode interferir pelo
fato de a nutriz não possuir uma rede de apoio que a ampare e esclareça suas dúvidas a
respeito das questões vinculadas à amamentação.15,56
As dificuldades encontradas pela nutriz no processo de amamentação durante o
puerpério, podem ser minimizadas através da assistência prestada pelo profissional de saúde
no manejo clínico da amamentação, sendo fundamental seu conhecimento relacionado aos
aspectos que dificultem ou facilitem o estabelecimento do aleitamento materno ou a sua
manutenção.4,9,56,57,58 Sendo assim,

seguir as recomendações da Política Nacional de

Aleitamento Materno13 é uma forma de o profissional enfermeiro instrumentalizar-se para o
desenvolvimento dessas ações, visando alcançar o sucesso na prática do aleitamento por essas
mulheres, pelo período preconizado como ideal pelo MS, a lembrar: aleitamento materno
exclusivo sob livre demanda por seis meses, seguido pela alimentação complementada pelo
menos até os dois anos.
Foi evidenciado que os enfermeiros da Região Metropolitana II do Estado do Rio de
Janeiro, por possuírem o conhecimento técnico e científico sobre o tema, reconhecem que são
profissionais facilitadores do aleitamento materno, como explicitado nas seguintes falas:
E2 O manejo clínico da amamentação é você ver a mama, você
ver a expressão, saber ordenhar, você orientar perante o que
você identifica, quer dizer. Os procedimentos de ensinar a
puérpera, a saber, lidar com estes problemas que advir dali.
E6 Entendo que é um auxílio a mãe que está com dificuldade, de
extrair ou de produzir o leite. Então a gente... Seria um auxilio e
na orientação, nas massagens, nos esclarecimentos quando é
possível. Muitas mães tem duvidas. Então a gente procura dar
essas orientações. Mais a ajudar a mãe (..) como ajuda – a –
mãe!
E36 O profissional ter o conhecimento da anatomia da mama, a
parte de fisiologia também da mama. Ele ter esse conhecimento
da parte anatômica e fisiológica, da técnica da amamentação,
da pega, a pega do neném no seio materno, da posição no seio
materno. Dele poder identificar uma mama, se a mama está
túrgida, se a mama está flácida, se o mamilo é plano ou
semiplano, se é invertido. É ter esse conhecimento dessa mama.
E84 Eu acho que é todo o fundamento para você proporcionar
um aleitamento materno mais adequado. De forma que você vai
orientar essa mãe, tirar as dúvidas. (...) inclui sobre
posicionamento, melhor pega, informar quanto ao seu mamilo,
se está adequado ou não, a melhor forma de estar ofertando esse
leite materno junto a mãe.
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Muitas vezes, eles descreveram como atuar na prática como um profissional facilitador
no manejo clínico da amamentação, e não somente ter o conhecimento para o diagnóstico
desta dificuldade:

E27 Receber, intervir nessa paciente, em cima do problema que
esta apresentando, é o manejo desde a orientação, a
intervenção, orientação sobre ordenha, massagem, coleta do
leite se ela precisar se separar desse bebê, se for internado,
depois pra voltar ao trabalho e pra resolver problemas práticos
do dia-a-dia que possam acontecer, não só durante a
amamentação, mas quando ela for pra casa durante a
amamentação.(...) Intervenção nas dificuldades que possam
acontecer durante a amamentação.
E28 Eu geralmente pego o bebê, ponho o bebê no meu colo e
explico como ela vai fazer, porque ás vezes não adianta o bebê
estar no colo da mãe, por mais que você tenha explicado, ela
não visualiza.(...)só orientando ela não visualiza, acho que ela
tem que visualizar, acho que é muito mais fácil.
E69 Ajudar a mãe, a maioria, pelo menos aqui no hospital tem
dificuldade em amamentar, então a gente ajuda a ordenhar
mama, a pega do bebê, (...) Enfim, ajudar a mãe a amamentar
seu filho da melhor maneira, com a pega para que não
machuque a mama da mãe, para que o bebê consiga ser
amamentado, enfim, é o que eu entendo, assim.
Outros descreveram a importância de suas ações partirem do conhecimento das
mulheres a respeito do tema e prepará-las para o autocuidado, desenvolvendo, desta forma,
uma atenção humanizada.
E1 Primeiro a gente observa, e depois se tiver que corrigir,
sugerir, a gente sugere. Neném de frente pra ela, bico e aréola
toda dentro da boquinha do bebê, tentar encostar o queixinho,
barriga com barriga. Se por ventura, ela já for o segundo e
terceiro filho, ela já tiver tido êxito, a gente observa mesmo.
Como eu falei, e se precisar a gente sugere alguma coisa, se não
a gente parabeniza e vamos lá!
E25 Como conduzir a mulher de melhor maneira, para que ela
fique bem e que a gente consiga adquirir o resultado, (..), o
produto que seria o leite daquela mãe. Desde o acolher daquela
mãe, como você recebe, como ela se sente a vontade... eu acho
até que essa sala aqui, foi muito propicia, porque a gente já
fazia a ordenha, a massagem, tudo lá na enfermaria(...)porque a
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pessoa se sente mais a vontade. até pra conversar, enquanto
você esta com ela ajudando, é o momento que ela esta ali livre,
se expressando, porque ás vezes você não sabe o que tem por
trás da dificuldade que ela esta tendo, ou seja, de amamentar ou
não! eu acho muito importante.
E28 Primeiro eu peço pra que ela me mostre o que sabe, como é
que ela faz. E diante disso eu corrijo ou incentivo e peço pra que
ela continue. Se eu vir que está errado, posição, torta, ou
pegando mais só o bico, eu vou e mostro que tem que pegar mais
a aréola, posiciono mais o bebê. Às vezes eu passo a mão por
trás dela e mostro. Como se minhas mãos fossem as mãos dela,
pra ela ver como seria ela fazendo esse manejo.
A pega inadequada, a sucção ineficiente e o esvaziamento inadequado das mamas,
são apontados como principais causas da estase láctea e da dor mamilar, associadas ao
desenvolvimento de ingurgitamento mamário e mastites, podendo a mastite evoluir para a
formação de abscesso mamário.

1,4,59-60

Esses problemas nas mamas apresentam sintomas

debilitantes como hiperemia, edema e dor no tecido mamário, febre e mal estar geral, o que
pode ocasionar a não oferta ou não ordenha das mamas e, consequentemente, levar à baixa
produção de leite materno e ao desmame precoce.5,61 O conhecimento desses fatores foram
descritos e justificados nas seguintes falas:
E41 Eu falo da importância, que não existe leite não suficiente,
começo pela parte dos 6 meses que não pode dar outra coisa,
que tem muitos bebes que voltam para cá com alguma infecção
que as mães dão água, dão suco, porque acham que o leite não
está sendo suficiente, que ele está com sede. Pergunto se ela
sabe como faz a ordenha, se ela lembra, para não deixar de
ordenhar em casa, que no início vai até mamar de 1 em 1 hora,
de 2 em 2 horas, para prestar atenção, se ele está sendo
alimentado, se ele está realmente sugando, se não está, olhar se
está engolindo.Na alta é mais isso, para estimular ela à
continuar amamentando (...)
E45 Acho que é o desconhecimento, acho que é a falta de, (...)ter
orientação de como manejar, de como... eu acho que é isso aí
que não funciona direito. É a orientação incorreta, é a falta de
orientação desde lá do início no pré-natal. É falha nisso aí,
porque eu acho que se a mulher tivesse esse conhecimento, ela
não ia chegar pra gente com o peito daquele jeito, sabe? Por
que ela precisa de um auxílio, porque às vezes elas não dão
conta sozinhas (...) de amamentar exclusivamente e a questão
que ela deve saber que tem que tirar se estiver produzindo muito
para não ficar com a mama dura, pesada, com febre, para
ordenhar.
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E84 Baixa ingesta de líquido (...) Se ela não amamentar, ela vai
ter uma produção menor também, então eu acho que esses dois
fatores: beber bastante líquido e quanto mais ela aleitar, mais
leite ela vai produzir.
A produção láctea esta relacionada com respostas hormonais, a partir da liberação da
placenta após o parto e do estímulo da região periareolar através da sucção ou ordenha
manual, propiciando a liberação de prolactina e ocitocina, hormônios que regulam sua
produção e ejeção, respectivamente. A liberação de ocitocina pode ser ativada através de
reflexos condicionados e fatores emocionais, tais como o choro do bebê, visão, autoconfiança
e tranquilidade. Em contrapartida, estresse, desconforto e ansiedade podem contribuir para
sua inibição.59 Desta forma, o reconhecimento desses fatores colaboram com o manejo clínico
da amamentação, visando o apoio do enfermeiro à mulher nutriz na atenção hospitalar.
E24 Não colocar o bebê no peito, pra mamar. A mãe tem baixa
produção pela ausência de colocar o bebê no peito. Se ela
coloca o bebê no peito 24 horas por dia, ela vai ter uma
produção.
E74 Eu acho que é a inexperiência. (...) mas você conversa com
ela, ela entende e pega aquilo que você fala. E tem umas que
não. Tem medo, fica nervosa, começa a suar...e acaba até
desistindo.
E69 Amamentar erroneamente, porque tem muita mãe, ela gosta
de ficar trocando o tempo todo e não espera que uma mama
esvazie toda para passar para a outra. Porque existem os tempos
da amamentação, o primeiro tempo, o segundo tempo, que um
mata a sede, o outro mata a fome, então eu acredito que sim, a
mãe fica trocando de lado toda hora e só mata a sede do bebê, a
criança fica com fome. Ela acredita que não está sendo... que ele
ainda está com fome, que não tem leite, que o leite está fraco e
acaba errando nisso.
E92 Olha, o estresse materno, a falta de orientação de apoio da
família, a questão de tomar bastante líquido, de ter uma
alimentação saudável, de preferência é o aumento do líquido que
vai favorecendo a produção do leite e também a questão da
ordenha, quanto mais se tira, mais se tem.
O aconselhamento em amamentação envolve o desenvolvimento de habilidades de
comunicação do profissional de saúde para melhor eficiência no apoio à amamentação, o que
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implica em acolhimento, saber ouvir, ajudar na tomada de decisões de forma empática,
promover o desenvolvimento da confiança e apoiar a mulher-nutriz.62
Foi possível constatar, por meio do conteúdo das entrevistas analisadas, que os
enfermeiros das maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de
Janeiro possuem conhecimento, competência clínica e habilidades profissionais para levar a
efeito, com sucesso, o aconselhamento em amamentação, possibilitando assim a prevenção de
agravos à saúde das mulheres-nutrizes por eles assistidas.
 SEGUNDA CATEGORIA

As ações do manejo clínico da amamentação como prática assistencial de promoção da
saúde da mulher e da criança realizadas pelos enfermeiros
A promoção da saúde é uma estratégia de produção de saúde que contribuirá “na
formulação de ações que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde”, sendo
definida no SUS como “uma possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o processo
de saúde- adoecimento em nosso país”.63-64

Neste contexto, a promoção e apoio ao

aleitamento materno visam capacitar as mulheres-nutrizes quanto à identificação de suas
necessidades de saúde e de recursos pessoais e coletivos que possam satisfazê-las no processo
de aleitamento materno.
Sendo assim, é necessário que em suas ações assistenciais, os profissionais de saúde,
especialmente o enfermeiro, incluam ações educativas que levem à nutriz o conhecimento
sobre a amamentação, facilitando sua reflexão acerca da prática cotidiana do aleitar, do seu
empoderamento, da sua autonomia e do exercício de cidadania como mulher-nutriz.63, 68
A Política Nacional de Aleitamento Materno, no que diz respeito à atenção hospitalar,
prevê três estratégias relacionadas com a promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno/amamentação, a saber: IHAC, Método Canguru e Rede BLH/BR, afirmando a
necessidade da capacitação dos profissionais de saúde que assistem a mulher e a criança,
definindo diretrizes para a sua efetivação, bem como a implementação de normas e rotinas
que facilitem o processo de aleitar para mulheres, bebês e família, criando a rede de
amamentação familiar.7,9,17,67
Desta forma, é necessário que o enfermeiro que atua em maternidades públicas da
Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, tenha conhecimento e habilidades no
manejo clínico da amamentação, a fim de ser capaz de promover, proteger e apoiar o
aleitamento materno /amamentação.46
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Compreendendo a influência das ações de promoção à saúde na prática da
enfermagem, no âmbito da promoção do aleitamento materno exclusivo, pode-se perceber o
quanto essa prática possibilita mudanças simples para efetivar ações mais diretas à melhoria
dos indicadores para o desmame precoce. Infere-se, portanto, que as ações do enfermeiro em
sua prática assistencial no campo da promoção, poderão ter impacto na saúde da mulher e da
criança em seus aspectos biopsicossociais e econômicos para o aleitamento materno.
Tendo em vista ser considerado o leite materno a alimentação ideal para RN a termo e
prematuros nos primeiros anos de vida, principalmente quando de forma exclusiva nos
primeiros seis meses,1,4 podemos perceber nas falas dos entrevistados o incentivo dado às
mulheres sob seus cuidados, demonstrado de forma prática:
E12 O leite materno é o leite ideal pra criança. Na verdade esse
leite – da mãe- (ênfase) – é o essencial para aquela criança.
Então cada mãe tem o leite para o seu bebe. (...) Então a gente
costuma explicar que aquele leite inicial tem a parte toda de
água e depois vem a gordura. Pra ela poder se conscientizar que
o bebe não precisa nada além mais, do que leite materno.
E42 Eu oriento que a criança tem que pegar a aréola toda, a
boquinha bem aberta, esperar ela abrir a boca toda e colocar o
mamilo pra ela conseguir pegar toda a parte escura, a auréola,
pra ele poder ter uma boa sucção, os lábios tem que estar
aberto, como lábios de peixe, pra poder ter essa amamentação
perfeita.
E52 Botando mesmo a mão. Ensinando, você segura aqui “oh”,
pega o neném, encaixa desse jeito, é só botando a mão mesmo,
pegando no peito dela e ir botando. A gente pega o peito, traz a
criança até o peito dela, e com a forma da mão, a gente pega e
encaixa na boca da criança, né? Aí mostrando para ela que tem
que pegar por baixo do bico e ir encaixando.
Da mesma forma, em sua prática assistencial, o enfermeiro promove os benefícios da
amamentação para a mulher identificando e descrevendo que a amamentação colabora para a
contração e involução uterina, principalmente quando iniciada precocemente, tendo em vista
ser a hemorragia uterina no pós parto imediato um importante fator que contribui para a morte
materna no período perinatal.68
E21 Assim que eles entram no alojamento, é a primeira coisa
que eu faço.. Eu considero importante na hora de evoluir a
paciente, se essa mãe está amamentando ou não, porque se ela
estiver apta a amamentar eu sei que já tenho uma segurança em

53

relação ao sangramento dela, se não estiver amamentando (...)
Eu já fico mais atenta, acompanhando o globo de segurança de
Pinard dela, vejo a quantidade de sangramento. Influencia na
minha avaliação, pra mim é preponderante.
E57 É até uma questão de ajudar, ficar estimulando o
surgimento da ocitocina, (...)Se você estimula a primeira
mamada naquele primeiro momento, você não precisa ter muita
interferência na parte medicamentosa. O próprio organismo vai
fazer todo o processo por conta dos estímulos.
E74 Eu acredito que quando a mãe pega o bebê, o certo é a
primeira mamada, é o colostro, tem anticorpos (...) é importante
sim a primeira mamada,é importante até para contrair esse
útero.
E100 Primeiro, na questão do útero, de voltar ao tamanho
normal, evitar hemorragias, a questão do próprio
emagrecimento, que é uma questão de estética e também de
saúde, na formação dos ossos, dentes, ossos da face, pulmão do
bebê.
Assim, utilizar uma linguagem acessível durante a assistência prestada às mulheres
nutrizes no pós-parto imediato, colabora no entendimento da importância da amamentação
para a sua saúde e a de seu filho, confirmando que a comunicação preconizada com técnicas
de aconselhamento contribui na promoção do aleitamento materno.

E22 Eu acho que é esse o momento mesmo, no alojamento
conjunto ver se ela esta amamentando, e você ir lá e você
orientar, buscar o que ela tem, o que ela traz de conhecimento
dela e em cima disso você fazer a sua orientação.
E45 A enfermagem, acho que está presente em todas as etapas
na gravidez, pra mim ela pode trabalhar, desde lá no pré-natal,
explicando de uma forma mais básica, mais simples, mas já
dando uma noção de tudo, de como é, de como vai ser, o que
pode acontecer. Desde agindo ativamente, no momento do parto,
nesse primeiro contato, no alojamento conjunto caso ela precise
mais, caso ela não precise tanto, até esse momento da alta desse
ligamento, que não vai ter mais contato com a enfermagem.
Então a gente tem que fechar, ver se ela tem dúvida, para
reforçar o que ficou em dúvida de alguma coisa. Para perguntar
alguma coisa, para ver se consolidou aquilo ali. Acho que é isso
o importante.
E72 O adequado, que quando ela for para a casa, o aleitamento
materno seja exclusivo, que o bebê pode ficar sim, até os
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primeiros 6 meses de vida no peito exclusivo, que o ideal é que
seja até os 2 anos. Até os primeiros 6 meses de vida pode ser
sim, apenas o leite materno, (...) que dá todos os nutrientes
necessários. Elas geralmente têm muita dúvida em relação ao
colostro: ‘Ah, só está saindo uma aguinha’, aí a gente vai e
explica que o colostro é o inicial, que contém toda a gordura,
todos os nutrientes que o bebê precisa naquele momento. Que à
medida que haja mais pega do bebê, mais estímulo, a produção
de leite vai aumentando por fases, explico de uma maneira mais
focada para a linguagem delas.
A promoção imediata da amamentação após o parto perpassa muitas vezes pelo
processo de espera do resultado de exames, como a testagem para HIV quando a mulher não o
possui ou seu resultado é superior a 3 meses no momento de sua internação, ainda um
limitador nas ações do aleitamento na primeira hora de vida. Fato esse expresso nas falas dos
enfermeiros como rotina limitante para o início da amamentação:
E34 Aqui não temos a prática de colocar o bebê para mamar na
sala de parto, (...) mas têm pacientes que só recebem o resultado
do exame de HIV no dia que vão embora, então ficam os bebes
bebendo leite artificial no copinho. Aí eu interfiro, corro atrás
do laboratório, confirmo se a paciente colheu o exame,corro
atrás desse resultado, se for negativo, pode amamentar.
E99 A gente gostaria de iniciar na sala de parto, mas as vezes
isso acontece, mas não demora muito não.A gente tem que
esperar os resultados dos exames do HIV. (...)
E102 Se tiver os resultados dos exames, pra liberar para o
aleitamento materno, já na mesa mesmo ela já coloca pra dar
uma sugadinha....já pra estar estimulando aquele primeiro
contato.
Algumas situações de afastamento podem ocorrer durante o período de internação
como mulheres nutrizes cujos filhos estão internados necessitam orientação e ajuda para
manutenção da lactação. Ensiná-las a ordenhar, armazenar e a forma de oferta em artefatos
que não prejudiquem a continuidade da amamentação, é uma forma de promover o
aleitamento materno.
E15 Ensinar que ela tem que fazer a massagem, expressão,
expressão da mama para poder sair o leite. (...). Eu demonstro,
eu ensino demonstrando.” “Porque aqui a nossa experiência, a
gente oferece a fórmula, o leite, a dieta artificial no copinho, e
não tem interferência, depois o bebê pega o seio. Consegue
sugar o seio, quando chega o momento, quando tem condições
de pegar o seio, quando a mãe tem condições, porque as vezes a
mãe é que não tem condições, está se recuperando do parto.
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E18 Ainda mais aqui na UTI neonatal!A gente sempre orienta
que é pra ela vir meia hora ou uma hora antes, (...) elas
demoram mais aí a gente conversa, explica, coloca touca,
máscara, lava a mão, a gente oferece um copinho estéril pra
elas, (...) orienta a massagear em círculos, E fazer a expressão
indo em direção ao mamilo, apertando para poder o leite sair.
Isso a gente faz muito aqui, né!? Porque na verdade os bebês
não podem ir ainda ao seio.
E29 Principalmente quando o bebe fica lá dentro na UI. Então,
estimula, a gente trás pra cá( sala de amamentação) faz a coleta
no copinho e a gente oferece ao bebê lá dentro no copinho. “A
gente orienta, estimula com massagens. Ela sentaria aqui, um
ambiente adequado confortável e tranquilo, o mais confortável
possível.
As ações do manejo clínico da amamentação descritas pelos enfermeiros das
maternidades públicas da Região Metropolitana II, resultam de planejamento e tomada de
decisões para a promoção do aleitamento materno junto às mulheres nutrizes, utilizando
tecnologias de cuidado para a comunicação ativa que sustente o início da amamentação, assim
promovendo a alta hospitalar orientada para a rede de apoio visando a continuidade dessa
prática. Todavia, apesar das limitações encontradas pelos enfermeiros em relação ao teste
rápido para HIV, as ações do manejo clínico da amamentação estão pautadas em um discurso
que favorece o início do aleitamento materno, reconhecendo a mulher como sujeito de
direito.Nessa linha de raciocínio, e procurando aprofundar a discussão acerca da questão,
segue-se a apresentação da subcategoria, intitulada “O apoio ao aleitamento materno como
estratégia para o sucesso da amamentação”.
 Subcategoria
O apoio ao aleitamento materno como estratégia para o sucesso da amamentação
Estratégia, segundo Mintzberg, é uma forma de pensar no futuro, integrada no
processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados.69
No âmbito das Políticas de Estado, em especial das políticas de saúde, a estratégia está
incluída no processo de formulação de ações de saúde nos espaços das organizações de saúde.
De maneira geral, ações estratégicas são aquelas formuladas por agentes no nível gerencial da
organização e denominadas ações estratégicas táticas; e ações estratégicas operacionais,
quando formuladas por líderes de equipes dentro da organização e conduzidas pelos
colaboradores mais próximos ao produto final da ação proposta, respectivamente. Sendo
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assim, os profissionais de saúde que atuam diretamente na assistência à saúde poderão
implementar tanto ações estratégicas táticas como operacionais em sua prática.70-71
Desta forma, entendendo o papel cotidiano do enfermeiro como membro da equipe de
saúde que atua diretamente na assistência ao aleitamento materno, favorecendo o apoio as
mulheres nutrizes, deverá ser capaz de traçar ações estratégicas operacionais para o manejo
clínico da amamentação, tornando possível conduzir a prática assistencial para o
estabelecimento da amamentação, a partir das políticas públicas de aleitamento materno.
A utilização de ações estratégicas no campo do manejo clínico da amamentação fica
evidente nas falas das depoentes, quando o enfermeiro cita que utiliza técnicas de
aconselhamento como ponto de partida para suas ações assistenciais, reconhecendo o
alojamento conjunto e o acolhimento como estratégias existentes que favorecem a promoção
do aleitamento materno:
E1 É a empatia (pausa,) escuta ativa, , ouvir mais do que falar,
devolver aquela comunicação (...) não verbal, (...) usar o olhar,
a expressão, o contato, o posicionamento perto dela. (...) Mesmo
com o alojamento conjunto muito cheio a gente pode ali, eleger,
aquelas que oferecem algum risco, por ventura a gente tiver com
pouca pessoa trabalhando, (...) Esse ambiente pertence à
mulher, à criança e à sua família. A gente tem sorte, onde a
gente trabalha é alojamento conjunto com presença de uma
pessoa,de um familiar da escolha da mulher. E então é assim.
Isso pra gente foi uma das melhores estratégias de incentivo ao
aleitamento materno. Permitir o acompanhante, que é lei
nacional.
E32 É isso, a primeira coisa é a observação (...) às vezes há a
questão de que elas acham que já sabem amamentar, então
primeiro é conversar, observação. Acolhimento, acho que esse é
o pulo do gato para a educação na saúde. Você vai, pergunta
sobre o neném, se ela está se sentindo bem, e neste processo
você orienta.
E50 Não tenho uma estratégia preestabelecida. É de acordo com
a nossa realidade mesmo, de acordo com a nossa clientela. Com
a realidade de cada uma, a gente vai colocando numa linguagem
acessível, nada muito técnico, para que ela possa entender e não
dificultar o entendimento.
O apoio à amamentação deve ser estabelecido em todo o período gravídico puerperal,
sendo necessárias estratégias que sustentem o apoio às mulheres no enfretamento das
dificuldades com o ato de aleitar. Neste sentido, o manejo clínico da amamentação tem papel
importante neste contexto, e os enfermeiros da Região Metropolitana II do Estado do Rio de
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Janeiro trouxeram, em suas falas, a importância do apoio a este cuidado, como se constata a
seguir:
E45 A enfermagem acho que está presente em todas as etapas na
gravidez, (...) pode trabalhar, (...) desde lá no pré-natal,
explicando de uma forma mais básica, mais simples, mas já
dando uma noção de tudo, de como é, de como vai ser, o que
pode acontecer. Agindo ativamente, no momento do parto, nesse
primeiro contato, no alojamento conjunto caso ela precise.
E67 Orientando, ensinando, estando sempre presente na hora
que a paciente esta internada. Sempre do lado da paciente pra
quando ela tiver a alta, em casa ela poder continuar.
E80 Explicando, orientando, dando palestras ...dentro de um
alojamento conjunto ou no pré-parto mesmo, naquele um
momento que elas não estão tão desesperadas com dor e que
elas ainda escutam a gente.
E102 Pode estar o tempo todo esclarecendo dúvidas, o tempo
todo informando mesmo que a pessoa demonstre que não precisa
da informação: dos benefícios, do risco de não amamentar, tanto
pra mãe quanto pro RN.
O apoio às mulheres no manejo clínico da amamentação envolve ações que facilitem o
entendimento da mulher nutriz sobre a importância do aleitamento materno, a ajuda prática
durante o ato de amamentar, identificar os fatores que dificultam a prática do aleitar e a
realização do manejo clínico da amamentação. A ajuda prática é uma importante habilidade
em aconselhamento na amamentação sendo necessário a escuta ativa da mulher nutriz,
comunicação de fácil entendimento e de forma empática, respeitando sua individualidade e
sentimentos.62
Neste contexto de apoio ao aleitamento materno, a fala dos depoentes sobre as
habilidades do manejo clínico da amamentação vão ao encontro da escuta ativa, reconhecendo
ser ela um ponto de partida para suas ações assistenciais:
E1 Ouvindo esta mulher, o que ela trás, sua história, sua
cultura, suas experiências. (...) Ouvi-la pra depois a gente, se
precisar, fazer algum tipo de intervenção ou conversa. Mas ter
uma presença, (...) como uma companhia que esta ali para
ajudar, e não pra atrapalhar.
E6 A gente tem que se chegar a mãe, tentar sentir dela, o que
ela sabe, o que ela entende. Se ela amamentou alguma vez, se
não. Se amamentou a gente observa como esta sendo feito, se
não está certo a gente orientado jeito que a gente acredita ser
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mais certo. (...).Então a gente procura orientar diante do que a
gente vê ela fazendo.
E22 É buscar o que ela sabe, e a partir disso você orientar.
E63 Olha, a primeira coisa que eu acho, assim, que é
importante, é você sentar do lado da mãe, não é você ficar
naquela posição de você é a mãe e eu sou a profissional, (...)
Você estabelece um contato visual, que eu acho que nessa hora
você tem que ter para você conhecê-la e ela saber com quem ela
está falando também. E ter a confiança de passar alguma coisa
para você.
A mulher nutriz necessita estar em um ambiente favorável à amamentação e dispor do
apoio de um profissional habilitado a ajudá-la, se necessário. O manejo clínico adequado da
lactação tem sido descrito como um facilitador para o aleitamento materno.45 O apoio prático
foi descrito pelos enfermeiros como uma forma de garantir o sucesso da amamentação, como
vemos a seguir:
E12 Ajudar numa boa posição, a boa pega dessa criança, vendo
se a criança está mais hipoativa ou não, se ela esta sugando
bem, se ela não esta sugando. E às vezes o pessoal não acha que
esse trabalho seja tão importante (...) para evitar problema da
mama.
E19 Então eu acho que a vigilância na enfermaria é muito
importante. E assim apoiando, ajudando na pega, ficando do
lado da mãe, você tem que colocar o bebê de cara para o peito.
Acho que a gente tem que ficar um tempo ali, com aquela mulher
até ela engrenar naquele processo.
E28 A melhor coisa é você fazer a orientação pós-parto,
pegar...acho que a mulher precisa do visual não só da
orientação oral. Pra mim, pelo menos que eu tenha feito, o que
dá mais resultado é você pegar o bebê e posicionar na forma
certa, o certo pra ela ver como se posiciona, como se faz.

As dificuldades encontradas no estabelecimento da amamentação e na sua manutenção
podem contribuir para o desenvolvimento de agravos como a mastite, ingurgitamento,
redução da produção láctea entre outros.4,45,59 Resolver problemas e prevenir futuros agravos
é uma estratégia fundamental para o sucesso do aleitamento materno, tendo em vista que o
enfermeiro poderá contribuir para a efetivação da amamentação apoiando a mulher nutriz,
capacitando-a para enfrentar os transtorno da lactação através do manejo clínico da
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amamentação. Os seguintes depoentes relataram a importância das habilidades suficientes
para manejar adequadamente as inúmeras situações que podem servir de obstáculo à
amamentação:
E24 Eu falo que normalmente, em torno de sete dias, vai
acontecer a apojadura, que é quando o leite realmente desce, e a
produção do hormônio aumenta mesmo. Que o seio vai encher
muito, e para que não aconteça mastite, ela tem que fazer
massagem e ordenha. Eu ensino de que forma ela tem que fazer,
tanto essa massagem, como essa ordenha, não deixar esse peito
endurecer, a ponto de acontecer uma mastite. “E eu falo pra ela
que, se ela tiver qualquer dúvida, que ela retorne à maternidade
ou o posto mais próximo a casa dela, para que ela tenha mais
orientação e ajuda prática.
E87 Então assim, eu procuro mostrar as vantagens que essa
amamentação vai trazer, procuro mostrar como vai ser essa
amamentação, como tem que ser feito, em caso ingurgitamento
mamário, como deve ser feito essa ordenha, eu procuro dar todo
esse apoio/ orientação.
E65 Primeiro eu vejo se está saindo o colostro, faço a expressão
e peço a mãe para colocar o colostro no bico para a criança
sentir o gosto. E quando eu vejo que a criança está tendo muita
dificuldade de pega, eu coloco uma luva e vejo se ela tem o
estímulo de sucção mesmo e pega. Que às vezes a criança tem
dificuldade mesmo de não ter a pega, ai eu faço um pouco de
estímulo, com a luva pra depois botar no peito.
Na orientação para a alta hospitalar realizada pelos enfermeiros das maternidades
públicas da Região Metropolitana II, eles incluem a referência para acompanhamento e apoio
da amamentação nas possíveis dificuldades após a alta, buscando indicar postos de saúde, sala
de amamentação e banco de leite, de acordo com a disponibilidade destes serviços em seu
município, ou até mesmo disponibilizando a própria unidade para este apoio. Trata-se de uma
prática que corrobora elementos estratégicos da IHAC e da Rede BLH/BR para a atenção em
saúde, visando assegurar o apoio após a alta hospitalar para a manutenção da amamentação.
E8 A gente orienta a evitar a chupeta, se tiver complemento, (...)
a gente orienta a dar no copinho. (...) que o leite materno é
importante. (...) A gente dá todas as orientações para a mãe na
alta, qualquer problema a gente orienta a procurar o banco de
leite ou a gente mesmo em caso de febre ou ela não conseguir
dar mamar.
E51 Eu acho até muito interessante isso, assim, orientar a mãe a
sair daqui e se tiver qualquer problema e tal, a gente manda
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procurar o posto de saúde, porque muitas vezes as mães voltam
com mastite e não vão no posto de saúde.
E84 Mas eu faço questão de ver a alta, eu estou preenchendo
aqui e depois eu passo uma por uma e informo qual é a melhor
forma de estar fazendo esse aleitamento materno, pra qualquer
dúvida estar procurando a atenção básica que tem enfermeiros
que entendem disso no processo de puericultura.
Observa-se, através das falas, que as principais ações estratégicas apontadas no
manejo clínico da amamentação envolvem: orientação sobre a importância do aleitamento
materno, suas vantagens para a mulher e para a criança, pega e posição para amamentar,
ambiência; apoio durante o período de internação com ajuda prática, escuta ativa e
identificação das dificuldades encontradas pelas mulheres, reforçando essas ações por ocasião
da alta hospitalar, fortalecendo a rede de atenção à saúde na área do aleitamento materno.
Pode-se inferir que o sucesso da amamentação, perpassa pelas ações estratégias
operacionais utilizadas no manejo clínico da lactação, como forma de efetivação do apoio à
mulher-nutriz. Desta forma, os enfermeiros das maternidades da Região Metropolitana II do
Estado do Rio de Janeiro cumprem um papel importante no campo da amamentação,
apoiando e promovendo a amamentação/ aleitamento materno durante o período de
internação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, percebemos que os enfermeiros entrevistados entendem o manejo
clínico da amamentação como ações de promoção e apoio às mulheres, recém-nascidos e
família, visto que possuem conhecimento técnico e científico para realizá-las e realizam sua
prática assistencial de forma não sistematizada, de acordo com a demanda de cada período
laboral, descrevendo uma atenção humanizada.
Nas maternidades e municípios que possuem banco de leite humano e sala de
amamentação e/ou coleta de leite humano ordenhado, os enfermeiros utilizam esses espaços
para o manejo clínico da amamentação, referenciando-os também como grupos de apoio à
amamentação. Considerando que estas unidades de atenção da saúde da mulher e da criança
fazem parte de um dos seis braços estratégicos da PNAM, a Rede BLH/BR, os enfermeiros
efetivamente participam desta rede de apoio para o sucesso do estabelecimento da
amamentação/ aleitamento materno.
A percepção dos enfermeiros entrevistados, em relação à sua prática profissional como
equipe, e suas ações estratégicas utilizadas no manejo clínico da amamentação na promoção e
no

apoio

às

mulheres

nutrizes

e

seus

familiares,

na

prática

do

aleitamento

materno/amamentação e sua manutenção, ultrapassam os limites da atenção hospitalar tendo
em vista o reconhecimento da necessidade do melhor acompanhamento dessas mulheres no
pré-natal e no puerpério, sugerindo que atuem também em todo ciclo gravídico-puerperal.
Como principais ações estratégicas operacionais identificadas neste estudo, citam-se: o
preparo para a alta hospitalar ter início no momento da internação da mulher em qualquer fase
do ciclo gravídico puerperal, ressaltando-se a importância e as vantagens da prática do
aleitamento materno/amamentação na saúde da mulher e da criança, no desenvolvimento de
sua autonomia, bem como o incentivo à participação dos familiares; a utilização de técnicas
de aconselhamento e a valorização do conhecimento das mulheres e famílias sob sua
assistência relacionados ao aleitamento materno, através da escuta ativa; a ajuda prática
seguida de orientação para sua realização, empoderando essa mulher para o autocuidado; a
agilização na realização dos teste para HIV para iniciar o contato pele a pele ainda na sala de
parto, a amamentação na primeira hora de vida e o incentivo à participação da mãe no cuidado
ao recém-nascido prematuro no estímulo e manutenção da lactação.
A implementação das estratégias IHAC e Rede Cegonha nos municípios da Região
Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro possibilitarão a melhor capacitação e
atualização dos profissionais de enfermagem, tendo em vista estar previsto para a sua
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execução, o estabelecimento de normas e rotinas sistematizadas nas instituições hospitalares e
UBS, sua adequação e a capacitação de todos aqueles envolvidos no atendimento à mulher, à
criança e sua família, bem como o monitoramento e avaliações periódicas nestas unidades,
favorecendo a uniformização da assistência prestada e a identificação dos indicadores que
facilitam ou prejudicam o estabelecimento do aleitamento materno o mais precocemente
possível.
Sendo assim, a implementação da IHAC nestas instituições hospitalares ou o
credenciamento HAC permitirão a formação de uma rede de atenção facilitadora
interdisciplinar para o estabelecimento e manutenção do aleitamento materno/amamentação,
possibilitando também ao enfermeiro dessas unidades serem multiplicadores em sua equipe.
A Política Nacional do Aleitamento Materno prevê a capacitação dos profissionais das
unidades de saúde na atenção à saúde da mulher e da criança em todos os níveis de atenção,
assim como leis e portarias que garantam a sua execução. Portanto, o conhecimento dos
enfermeiros dessa Região Metropolitana II acerca da política vigente e sua capacitação,
poderão refletir na melhoria da assistência prestada, na inclusão desses profissionais na
elaboração de ações estratégicas facilitadoras do aleitamento materno e na construção de
políticas públicas que promovam, protejam e apoiem o aleitamento materno. Desta forma, o
enfermeiro poderá contribuir para o fortalecimento da rede de atenção através da articulação
com as demais unidades de saúde na promoção e apoio ao aleitamento materno e no aumento
dos índices do aleitamento materno exclusivo na Região Metropolitana II.
O BLH/ HUAP, as salas de amamentação e coleta de leite humano ordenhado nestes
locais, foram apontados neste estudo como unidades de apoio ao manejo clínico da
amamentação pelos enfermeiros entrevistados. Desta forma, a sensibilização dos gestores no
sentido de objetivar a construção de espaços similares, poderá viabilizar a elaboração de ações
estratégicas táticas e operacionais através da sistematização da assistência nas instituições ou
municípios que não os possuam, permitindo a expansão desta rede de apoio na Região
Metropolitana II. Possibilitando assim a melhor adesão na prática do aleitamento
materno/amamentação e sua manutenção, bem como a captação de doadoras, aumentando
desta forma o quantitativo de leite humano pasteurizado no atendimento aos recém-nascidos
prematuros internados nas unidades neonatais da Região Metropolitana II
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APÊNDICE A – LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO
Ano

Tema

Legislação

Definições

1953

Proteção legal ao
aleitamento materno

Convenção 103 da
Organização
Internacional do
Trabalho (OIT)
(ratificada no Brasil em
1966)

1975

Direitos das mulheres Lei nº 6.202
gestantes,
parturientes,
puérperas e família

Regulamenta a Lei 1.044 de
21/10/1969 e institui o regime de
exercícios domiciliares a estudantes
gestantes a partir do 8º mês e durante 3
meses após o parto.

1981

Gestão e articulação
Política

Portaria MS nº 42 e 198

1982

Gestão e articulação
política

Portaria MS nº 298

Institui no MS o Grupo TécnicoExecutivo do Programa Nacional de
Incentivo ao Aleitamento Materno
(PNIAM).
Institui o grupo de trabalho para
coordenar as ações dos programas de
suplementação alimentar, incentivo ao
AM e controle de doenças diarréicas.

1983

Alojamento conjunto

Portaria INAMPS/MS
nº 18

Estabelece normas e torna obrigatória
a permanência do bebê ao lado da
mãe, 24h por dia, através do Sistema
de Alojamento Conjunto nos hospitais
públicos.

1986

Alojamento conjunto

Portaria do Ministério
da Educação – MEC

Institui a obrigatoriedade do
alojamento conjunto em hospitais
universitários.

1988

Norma de
Comercialização dos
substitutos do leite
materno

Aprovação, pelo
Conselho Nacional de
Saúde, da norma para
comercialização de
alimentos para lactentes
(resolução nº 5)

Aprova o Código Internacional de
Comercialização de Substitutos do
Leite
Materno.

Garante a licença maternidade de no
mínimo 12 semanas.

(continua)
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(continuação)

1988

Creches

Portaria MS nº 321

Estabelece as normas e padrões
mínimos para a construção, instalação
e funcionamento de creches, em todo o
território nacional.
Previa uma sala de apoio à
amamentação, definida como
“Elemento destinado à recepção das
mães que necessitam amamentar os
filhos que se encontram sob a proteção
e cuidados da creche, devendo contar
com equipamento apropriado”.

1988

Banco de Leite
Humano

Portaria MS nº 322

Regula a instalação e funcionamento
dos Bancos de Leite Humanos.

1990
.

Norma de
comercialização dos
substitutos do leite
materno

Aprovação do código
de defesa do
consumidor.

Traz artigos da Norma de
Comercialização de Alimentos para
Lactentes.

1990

Estatuto da Criança e
do Adolescente.

Lei Federal nº 8.069

Dispõe, dos artigos 7º ao 14, sobre o
direito da criança e do adolescente à
vida e à saúde.

1990

Banco de Leite
Humano

Portaria nº 1.390

Institui a Comissão Central de Banco
de Leite Humano – CCBLH.

1992

Norma de
comercialização dos
substitutos do leite
materno

Aprovação, pelo
Conselho Nacional de
Saúde, do novo texto da
norma para
comercialização de
alimentos para lactentes
(resolução nº 31)

Traz item específico sobre o uso de
bicos e mamadeiras

1992

Norma de
comercialização dos
substitutos do leite
materno

Acordo Mundial entre o
UNICEF e a OMS, com
a associação
internacional de
fabricantes de alimentos

Cessa o fornecimento gratuito ou a
baixo custo de leites artificiais a
maternidades e hospitais.

1993

Alojamento conjunto

Portaria MS/GM
nº 1.016.

Aprova as normas básicas para
implantação do alojamento conjunto.
(continua)
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1994

Norma de
comercialização dos
substitutos do leite
materno

Publicado Parecer
nº 62/94 da consultoria
jurídica do Ministério
da Saúde.

Redefine as penalidades para as
infrações à Norma.

1994

Hospital Amigo da
Criança

Portaria MS nº 1.113

1994

Hospital Amigo da
Criança

1996

Transmissão vertical
e
aleitamento materno

Portaria GM/MS
nº 2.415

Determina medidas para prevenção da
contaminação pelo HIV por
intermédio do aleitamento materno.

1998

Gestação de alto
risco

Portaria GM/MS
nº 3.016

Institui o Programa de Apoio à
implantação dos Sistemas Estaduais de
Referência Hospitalar para
atendimento à gestante de alto risco.

1999

Banco de Leite
Humano

Portaria MS nº 50

Institui na Secertaria de Políticas de
Saúde a Comissão Nacional de BLH
com finalidade de prestar
assessoramento técnico na direção e
coordenação federal das ações de BLH
em todo o território nacional.

2002

Normas para
comercialização
de alimentos
para lactentes

RDC Anvisa nº 221 e
222

Complementa a Portaria nº 2.051 de
9/1/2001

2003

Premiações

Portaria GM/MS nº 728

Institui o Prêmio Fernando Figueira
destinado ao reconhecimento de
estabelecimentos hospitalares com
atendimento pediátrico e incentivo ao
aleitamento materno.

2003

Aleitamento materno

Portaria GM/MS nº
1.893

Institui o dia 1º de outubro como o Dia
Nacional de Doação do Leite Humano.

Assegura o pagamento de 10% a mais
sobre a assistência ao parto, aos
Hospitais Amigos da Criança,
vinculados ao Sistema Único de
Saúde.
Portaria SAS/MS nº 155 Estabelece diretrizes e normas do
Hospital
Amigo da Criança.

(continua)
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2004

Hospital Amigo da
Criança

Portaria MS nº 1.117

Define valores de remuneração dos
estabelecimentos de saúde
credenciados como Amigo da Criança.
Institui o Prêmio Nacional Bibi Vogel
destinado ao reconhecimento de
municípios com ações inovadoras na
promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno.

2004

Premiações

Portaria MS nº 1907

2004

Hospital Amigo da
Criança

Portaria SAS/MS
nº 756

Estabelece normas para habilitação do
Hospital Amigo da Criança.

2005

Pacto Nacional pela
Redução
da Mortalidade
Materna e Neonatal

Portaria GM/MS nº 427

Institui a Comissão Nacional de
Monitoramento e Avaliação da
Implementação do Pacto Nacional pela
Redução da Mortalidade Materna e
Neonatal e dá outras providências.

2005

Direitos das mulheres Lei Federal nº 11.108
gestantes,
parturientes,
puérperas e família

Altera a Lei nº 8.080, de 1990, para
garantir às parturientes o direito à
presença de acompanhante, durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, no âmbito do Sistema Único
de Saúde – SUS.

2005

Redução de
mortalidade
materna e infantil

Portaria MS nº 386

Aprova o regimento interno da
Comissão Nacional de Monitoramento
e Avaliação da Implementação do
Pacto Nacional pela Redução da
Mortalidade Materna e Neonatal.

2005

Atenção ao parto

Portaria GM/MS
nº 2.418

Regulamenta a presença do
acompanhante
para mulheres gestantes.

2005

Caderneta da Criança

Portaria GM/MS
nº 1.058

Institui a disponibilização gratuita da
Caderneta de Saúde da Criança.

2005

NBCAL

Portaria nº 1.449

Institui grupo de trabalho com o
objetivo de estabelecer critérios para o
primeiro monitoramento oficial da
NBCAL.

2006

Normas à
comercialização
de alimentos para
lactentes

Lei 11.265

Regulamenta a comercialização de
alimentos
para lactentes e crianças de primeira
infância.
(continua)
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2006

Banco de Leite
Humano

Resolução RDC nº 171

Dispõe sobre o regulamento técnico
para o funcionamento de Bancos de
Leite
Humano.

2006

Gestão e articulação
política

Portaria MS nº 618

Institui o Comitê Nacional de
AleitamentoMaterno do Ministério da
Saúde.

2006

Banco de Leite
Humano

Portaria GM/MS
nº 2.193

Define a estrutura e funcionamento
dos Bancos de Leite Humano.

2007

Normas para
comercialização de
alimentos para
lactentes

Lei nº 11.474

Altera a lei nº 11.265 que regulamenta
a comercialização de alimentos para
lactentes e crianças de primeira
infância.

2007

Aleitamento materno

Portaria GM/MS
nº 2.160

Altera a composição do Comitê
Nacional de Aleitamento Materno,
instituído pela Portaria nº 618, de 23
de março de 2006.

2008

Direitos das mulheres Lei nº 11.770
gestantes,
parturientes,
puérperas e família

Estabelece a licença maternidade de
seis meses, sem prejuízo do emprego e
do salário, para as funcionárias
públicas federais, ficando a critérios
dos estados, municípios e empresas
privadas a adoção desta Lei –
Programa Empresa Cidadã.

2008

Aleitamento materno

Portaria GM/MS
nº 2.799

Institui a Rede Amamenta Brasil.

2008

Aleitamento materno

Portaria SAS/MS nº 9

Altera critério 8 das normas para
habilitação da IHAC.

2009

Sistema de
informações sobre
óbitos e nascidos
vivos

Portaria MS nº 116

Regulamenta a coleta de dados, fluxo e
periodicidade de envio das
informações sobre óbitos e nascidos
vivos para os Sistemas de Informações
em Saúde sob gestão da Secretaria de
Vigilância em Saúde.
(continua)
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2009

Pacto pela Redução
da Mortalidade
Infantil
Nordeste–Amazônia
Legal

Portaria MS nº 364

Constitui o Grupo Ministerial com a
finalidade de elaborar plano de ação
em parceria com os gestores do SUS
visando à redução da mortalidade
infantil nos estados que compõem a
Amazônia Legal e a região Nordeste,
bem como monitorar e avaliar a
implementação das ações propostas.

2009

Mobilização social

Portaria MS nº 2.394

Institui a Semana Mundial da
Amamentação no Brasil, tendo como
data 1º a 7 de agosto, e estabelece
parceria com a Sociedade Brasileira de
Pediatria.

2010

Aleitamento materno

Portaria Anvisa nº 193–
Nota Técnica Conjunta
Anvisa/MS

Orienta a instalação de salas de apoio à
amamentação em empresas públicas e
privadas e a fiscalização desses
ambientes pelas vigilâncias sanitárias
locais.

2011

Pre Natal /Parto/
Portaria nº1.459
nascimento/Puerpério
Aleitamento Materno
Rede Cegonha

Institui a Rede Cegonha

Fonte: Adaptação e atualização realizada pelos próprios autores a partir de - Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Gestões e Gestores de Políticas
Públicas de Atenção à Saúde da Criança: 70 anos de história. 2011.
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APÊNDICE B - DEZ PASSOS PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO

Toda e qualquer unidade que preste assistência obstétrica e neonatal deve:


1. Ter uma política de aleitamento materno escrita, que seja rotineiramente transmitida
a toda a equipe de cuidados de saúde.



2. Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para
implementar esta política.



3. Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno.



4. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o
nascimento.



5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser
separadas dos seus filhos.



6. Não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a
não ser que haja indicação médica.



7. Praticar o alojamento conjunto - permitir que mães e bebês permaneçam juntos - 24
horas por dia.



8. Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda.



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



10. Promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar as mães a
esses grupos na alta da maternidade.

Fonte: IHAC, 2011.
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APÊNDICE C(2)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
Niterói, 16 de outubro de 2012

Prezado Diretor do Hospital __________________
Venho por meio desta apresentar a pesquisa “Um Estudo de Caso Sobre Limites e Possibilidades no
Manejo Clinico da Amamentação nas Maternidades Públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio De
Janeiro”, que já tem aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa CMM/HUAP, aprovado em 01/07/2011 com CEPCMM/HUAP nº190/11.
Entendendo da importância da ampliação da pesquisa no processo de trabalho do manejo clínico da
amamentação, solicitamos autorização para replicar a pesquisa neste hospital.
Vale ressaltar que para a realização da pesquisa necessitamos de uma declaração da direção desta
instituição, para ser reapresentado ao CEP-CMM/HUAP como adendo da pesquisa, com os seguintes termos:
“Declaro ter lido e concordar com o parecer ético emitido pelo CEP da instituição proponente, conhecer
e cumprir as Resoluções éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 196/96. Esta instituição está ciente de
suas co-responsabilidades como instituição co-participante do projeto de pesquisa intitulado __(nome do projeto,
idêntico ao da folha de rosto)__, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de
pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.
________________________________________________________
Data , assinatura e carimbo do responsável institucional

Tal declaração deve ser redigida em papel timbrado da instituição, datada, assinada e carimbada pelo
Diretor Geral (ou quem for por ele delegado), digitalizada e carregada no sistema.
Desta forma, assumimos o compromisso de devolver o produto da pesquisa em uma reunião científica
em sua instituição.
Certos de seu acolhimento,
Atenciosamente
__________________________________________________________
Prof. Dr. Valdercy Herdy Alves
_________________________________________________________
Enfª Ms Rosangela de Mattos Pereira de Souza

2

Documento enviado a todos os Diretores dos Hospitais cujos profissionais participaram do estudo.
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APÊNDICE D
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA COM
ENFERMEIROS DO HOSPITAL
QUESTIONÁRIO |___|___|___|
Nome: _______________________________________Idade:__________ sexo: M ( ) F ( )
Naturalidade:________________
Função:_____________.

I. Identificação do questionário
1. Hospital (HDLJ, HCML, HEAL, HUAP, MMARVF, HRDV, HMG)
|___|___|___|___|
2. Data da entrevista |___|___|/|___|___|/|___|___| 3. Entrevistador_____________________
4. Revisado por___________________________
6. Data da digitação|___|___|/|___|___|/|___|___|

|___|___|

5. Data

|___|___|

|___|___|/|___|___|/|___|___|

7. Digitador _________________________|___|___|

II. Dados sobre o hospital
8. Há quanto tempo você trabalha nesta maternidade?

|___|___| anos

e/ou|___|___| meses
9. O hospital possui normas sobre aleitamento materno?

0. Não

|___|

1. Sim
10. Você recebeu treinamento sobre aleitamento materno? Qual/Quais?
0. Não (vá à questão 13)1. Sim, IHAC ( ) IUBAAM ( ) Aconselhamento ( )
3. Outro ___________________________________
11. Qual foi o total de horas teóricas desse treinamento?

|___|___|

12. Qual foi o total de horas práticas desse treinamento?

|___|___|

|___|

13. O que você entende como manejo clínico da amamentação?
14. Para você, quando deve iniciar o manejo clinico da amamentação?
15. Qual a importância da amamentação para a mulher nutriz?
16. Qual a importância da amamentação para o bebê?
17. Você demonstra ou ensina às mães como fazer com seus bebês em relação ao
posicionamento e pega para amamentar?

0. Não(vá à questão 19)

|___|

1. Sim
18. Fale como você orienta (ria) uma mãe a amamentar com boa pega.

|___|

19. Você demonstra ou ensina às mães como fazer a expressão manual do leite no
caso de estarem separadas de seus bebês?

0. Não(vá à questão 21)

|___|

1. Sim
20. Fale como você ensina(ria) uma mãe a fazer a expressão manual do leite.

|___|
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21. Pra você, a oferta de qualquer alimento antes da primeira mamada interfere na
amamentação?

|___|

0. Não (vá à questão 23)1. Sim
22. Por quê?

|___|

23. Para você, qual a principal causa de dor no mamilo?

|___|

24. Para você, qual a causa mais comum para a baixa produção de leite materno?

|___|

25. Para você, qual a causa mais comum do ingurgitamento mamário?

|___|

26. Você realiza orientações para aleitamento materno por ocasião da alta

|___|

hospitalar?
0. Não (vá à questão 28)1. Sim
27. Como você realiza estas orientações?
28. Para você, de que forma a enfermagem pode trabalhar o manejo clinico da
amamentação?
29. Quais as estratégias você utiliza no manejo clinico da amamentação?
30.Para você, existe uma rotina para o manejo clinico da amamentação nesta
maternidade?
0. Não (encerrar entrevista)1. Sim
31. Qual/quais rotinas existem para o manejo clinico da amamentação nessa
maternidade?

Muito obrigado!!!
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ANEXO A – APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO CEP DA FM/HUAP/UFF
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