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“Ao longo dos tempos e nos distintos espaços, a 

amamentação revelou e revela diferentes 

significados, que oscilam em torno de, pelo menos, 

dois pólos: natureza e cultura.” (Romeu Gomes) 



RESUMO 

 

Situação problema: O prematuro internado com risco de desmame precoce. As mães dos 

prematuros vivenciam situações e necessidades diferentes na amamentação, em relação às 

mães de recém-nascidos a termo. O fato de ter um filho prematuro internado pode gerar um 

grau de estresse muito grande, e muitas vezes isso se dá devido à gravidade do estado de 

saúde do bebê. Com a internação, a separação mãe/filho ocasiona uma gama de situações 

conflituosas no seu ambiente familiar. Esses fatores são complicadores da disponibilidade 

e desejo de amamentar, o que faz com que muitas delas abandonem o aleitamento materno 

durante a internação do prematuro na UTIN. Este estudo foi desenvolvido junto às mães 

dos recém-nascidos internados, a fim de fornecer orientações e de proporcionar segurança, 

para que as mesmas se sentissem capazes de continuar aleitando o seu bebê durante o 

período de internação do mesmo. Objetivo: O objetivo geral da pesquisa foi aplicar a 

prescrição de enfermagem Aconselhamento para Lactação junto às mães dos prematuros e 

recém-nascidos de risco internados em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal com 

vista a diminuir o desmame precoce. Tendo como objetivo específico, verificar se esta 

prescrição foi capaz de propiciar o aumento dos dias de aleitamento humano para o recém-

nascido de risco internado. Material e método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, 

quase experimental, realizada em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um 

Hospital Público do Município do Rio de Janeiro. A população do estudo foi composta 

pelas mães dos recém-nascidos internados na UTIN no período de maio/agosto de 2005. 

Durante este período foi extraído um total de 30 mães, formando o grupo teste da pesquisa. 

O grupo controle foi extraído aleatoriamente dos casos de prontuários do período de 

janeiro/abril de 2005, e para cada pessoa do grupo teste foi selecionado dois controles, 

totalizando assim (60 prontuários). Foram utilizados 4 instrumentos para coleta de dados, 

construídos com base em revisão bibliográfica da Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC) e na Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC). 

Tratamento Estatístico: Compararam-se os grupos teste e controle utilizando como 

análise estatística o teste de t de Student para as variáveis contínuas, teste χ
2 para as 

categóricas, considerando as diferenças como estatisticamente significativas com valor de 

p < 0,05 e os respectivos intervalos de confiança no nível de 95%. Principais resultados: 

Evidenciaram que as causas do desmame precoce giram em torno de mitos, tabus, 
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experiências bem e mal sucedidas, idade materna relacionada às primigestas, 

inexperiências com a amamentação, nível socioeconômico, falta de orientações e 

intervenções, que tanto reforçavam quanto prejudicavam a amamentação. A família 

mostrou-se ferramenta importante de interferência sobre a amamentação. Conclusões: É 

imprescindível a mobilização dos gestores e profissionais de saúde na intensificação as 

estratégias empregadas a esta população, levando em conta os seus aspectos culturais, 

crenças e tradições da comunidade assistida. Cabe à enfermagem um trabalho de 

orientação mais intensivo nas consultas do pré-natal em prol do aleitamento materno, onde 

as famílias sejam incluídas nas atividades com o propósito de promover uma integralidade 

no desenvolvimento dessas atividades. 

  

Palavras-chave: Aleitamento materno; Aconselhamento; Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal; Diagnóstico de enfermagem.  



 

ABSTRACT 

 

Situation problem: The premature interned with risk of it weans precocious. The mothers 

of the premature ones live situations and different needs in the breast-feeding, in relation to 

the mothers of newly born to term. The fact of having an interned premature son can 

generate a degree of very big stress, and a lot of times that gives due to the gravity of the 

baby's health condition. With the internment, the separation mother/son causes a range of 

conflicting situations in her family atmosphere. Those factors complicated of the readiness 

and desire of breastfeeding, what does with that many of them abandon the maternal breast 

feeding during the internment of the premature in UTIN. This study was developed with 

mothers of the interned newly born close to, in order to supply orientations and of 

providing safety, so that the same ones if they felt capable to continue nursing her baby 

during the period of internment of the same. Objective: The general objective of the 

research was to apply the nursing prescription advertisement for Nursing close to the 

mothers of the premature ones interned in an UTIN with view to decrease weans him/it 

precocious. Tends as specific objective, to verify this prescription was capable to propitiate 

the increase of the days of human breast feeding for the newly born interned. Material and 

method: It is a quantitative research, experimentas , almost accomplished in an UTIN of a 

Public Hospital of the Municipal district of Rio de Janeiro. The population of the study was 

composed by the mothers of the newly born interned in the period of May/August of 2005. 

During this period a total of 30 mothers was extracted, forming the group tests of the 

research. The group control was extracted random from the cases of handbooks of the 

period of January/April of 2005, and for each person of the group test it was selected two 

controls, totaling like this (60 handbooks). 4 instruments were used for collection of data, 

built with base in bibliographical revision, of the Classification, of the Interventions of 

Nursing and in the Classification of the Results of Nursing. Statistical Treatment: The 

groups test and control were compared using as statistical analysis the test of t of Student 

for the continuous variables, test χ
2  for the categorical ones, considering the differences 

as significant statistical with value of p <0,05 and the respective trust intervals in the level 

of 95%. Main results: They evidenced that the causes of the it weans precocious they 
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rotate in lathe myths, taboos, experiences well and badly happened, age  maternal related 

to the first gestation, inexperiences with the breast-feeding, level economic social, lack of  

orientations and interventions that so much reinforced as they harmed the breast-feeding. 

The family was shown important tool of interference on the breast-feeding. Conclusions: 

It is indispensable the managers' mobilization and professionals of health in the 

intensification the employed strategies this population, taking into account their cultural 

aspects, faiths and the attended community's traditions. It falls to the nursing a more 

intensive orientation work in the consultations of the prenatal on behalf of the maternal 

breast feeding, where the families are included in the activities with the purpose of 

promoting an integral in the development of those activities. 

   

Key words: Breast Feeding; Counseling; Intensive Care Units Neonatal, nursing diagnosis
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INTRODUÇÃO 

 

 

         Enquanto fazia o curso de graduação em enfermagem, pude perceber que as 

temáticas que envolviam a mulher no ciclo gravídico-puerperal e o recém-nascido de risco 

me despertavam um grande interesse. Desenvolvendo as minhas atividades como 

enfermeira na instituição onde trabalho (Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino 

Otaviano/HCTCO), observei que as mães desses recém-nascidos apresentam inúmeras 

dificuldades em relação ao processo da amamentação e onde também pude perceber que 

essas dificuldades iam além do enfoque biológico. 

Mas foi durante o período do estágio no Hospital das Clínicas de Niterói (HCN); 

estágio este do Curso de Pós-graduação em Cuidados Intensivos com Ênfase no Cliente 

Neonatal e Pediátrico, ministrado na Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa/UFF 

(EEAAC), que pude observar que as dificuldades apresentadas pelas mães dos recém-

nascidos de risco, internados na instituição, em relação à manutenção da amamentação, 

não são diferentes das dificuldades também apresentadas pelas mães da instituição onde 

trabalho.  

         Inquieta com esta situação e por entender que as mães apresentavam essas 

dificuldades pela precariedade de apoio, informações, orientações e esclarecimentos é que 

surgiu o interesse em desenvolver um estudo, cujo problema se refere ao recém-nascido de 

risco internado com vista a desenvolver o desmame precoce. Pretendo com essa pesquisa 

intervir com a prescrição de enfermagem Aconselhamento para Lactação junto às mães dos 

recém-nascidos de risco internados na UTIN, a fim de lhes fornecer orientações e de 

proporcionar segurança, para que as mesmas se sintam capazes de continuar aleitando o 

seu bebê durante o período de internação do mesmo.   

 O desenvolvimento da pesquisa se deu no Hospital Adão Pereira Nunes, que é o 

único equipado com uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. O mesmo fica localizado 

no município de Saracuruna pertencente à cidade de Duque de Caxias/RJ, e por este 

motivo passou a ser considerado como referência para mulheres com gestação de alto 

risco, assim como para as internações dos recém-nascidos graves e/ou com prematuridade 

extrema nascidos nas cidades vizinhas.  
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Nesta unidade, as normas hospitalares seguem a Lei 8069 do Senado Federal, de 13 

de julho de 1990, que dispõem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e um dos 

artigos cumpridos pela mesma, é o Art.12 que estabelece que todo estabelecimento de 

atendimento a saúde deva proporcionar condições para permanência em tempo integral de 

um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente (1). Mesmo 

que muitas das mães não estejam em condições, ou seja, “restringida” de amamentar ao 

seio materno, essas exigências estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS), às instituições 

são de grande valia, pois podem possibilitar a viabilidade de promoção e manutenção do 

vínculo mãe /filho, e para as que amamentam, constam como mais um incentivo ao 

mesmo.   

As mães dos recém-nascidos de risco vivenciam situações e necessidades diferentes 

na amamentação, comparadas às mães de recém-nascidos sadios. O fato de ter um filho 

prematuro ou um recém-nascido com complicações, internado, pode gerar um grau de 

estresse muito grande, e muitas vezes isso se dá devido à gravidade do estado de saúde do 

bebê, onde as mães se sentem culpadas. 

Devido ao longo tempo de hospitalização do recém-nascido de risco na UTIN, o 

estabelecimento do apego mãe/filho pode estar comprometido, desenvolvendo na mãe um 

sentimento de tristeza, medo, ansiedade. O ambiente hospitalar, especificamente a UTIN, 

se caracteriza por ser um local extremamente complexo, estressante e além de tudo confuso 

para as mães, que se sentem impotentes para assumirem os cuidados com seu filho que 

apresenta risco de vida (2). 

         Os conflitos vividos por essas mães são grandes e passam pelas frustrações 

acarretadas pela internação do bebê, as complicações apresentadas pelo mesmo durante a 

internação, a angústia de “não poder fazer nada” pelo seu filho e o medo de não estar 

preparada para como lidar com esse problema; esses fatores levam as mesmas a 

interferirem não só na produção e manutenção láctea como também, na disponibilidade e 

desejo de amamentar, o que pode possibilitar a instalação do desmame precoce. 

         Klaus e Kennell alegam que no caso do nascimento de um recém-nascido de risco, 

seja ele prematuro ou doente, a família se vê frente a uma experiência desgastante e 

desafiadora, que resultará em sensações múltiplas; uma delas é a preocupação dos pais com 

a sobrevivência do prematuro ou recém-nascido de risco. (3) 



 

 3 

As pesquisas evidenciaram que os fatores relacionados ao desmame precoce desses 

bebês giram em torno da: idade materna, escolaridade, práticas em amamentação, 

problemas com a mama e mamilos, orientações dos profissionais de saúde, tabus 

alimentares e falta de conhecimento do valor nutricional do leite materno, entre outros (4,5).  

Todavia, incentivar o aleitamento materno exclusivo é necessário, principalmente 

nos aspectos que dizem respeito ao recém-nascido de risco hospitalizado. 

E para que a mãe tenha sucesso na manutenção da lactação durante a internação de 

seu bebê na UTIN, é necessário que a mesma se sinta segura e tenha orientação e apoio (6).   

As famílias podem desempenhar um importante papel na amamentação de um 

recém-nascido de risco internado. Elas devem ser vistas como parte integrante da 

experiência de amamentação e importante suporte da díade mãe-filho; desde que 

orientadas adequadamente, poderão ajudar as mães na tomada de uma decisão informada e 

consciente. (7) 

Nesse sentido, as orientações para amamentação, manutenção e prolongamento por 

meio do aconselhamento devem atender ás necessidades das mães; essas são captadas pela 

enfermeira, tendo como objetivo a informação, para que a mãe realize sua escolha na 

participação do tratamento do bebê internado. 

A enfermeira que presta serviço nas UTINS apresenta um papel muito importante 

no processo do aleitamento do recém-nascido de risco, pois é ela quem normalmente, 

orienta, esclarece e estimula a mãe dia após dia no processo de lactação. Este processo, 

muitas vezes pode se apresentar de forma conflituosa em virtude da precária qualidade do 

pré-natal realizado por esta, pois se não fosse isso, esse estresse seria apenas sobre as 

condições clínicas do recém-nascido.  

A amamentação dos recém-nascidos de risco é, sem duvida, um desafio. Estes 

apresentam imaturidade fisiológica e neurológica, hipotonia muscular e hiper-reatividade 

aos estímulos do meio ambiente, permanecendo em alerta por períodos muito curtos, 

porém o mesmo é capaz de alimentar-se ao seio desde que com auxilio e apoio apropriado. 
(8,9) 

Os resultados de alguns estudos (10,11) revelaram que medidas preventivas como os 

esclarecimentos direcionados às mães mostram-se efetivos em reduzir ou postergar o 

desmame. 
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Assim, espero que o presente estudo venha contribuir de forma significativa na 

diminuição dos índices do desmame precoce nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.   
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 1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. Geral 

 

Aplicar a prescrição de enfermagem Aconselhamento para Lactação junto às mães 

de recém-nascidos internados em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, com vista a 

diminuir o desmame precoce. 

 

1.2. Específico 

 

       Verificar se a prescrição de enfermagem Aconselhamento para Lactação propiciou o 

aumento do número de dias de aleitamento materno exclusivo para o recém-nascido de 

risco internado. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

 

2.1. Principais marcos no processo do aleitamento materno no Brasil 

 

Quando o Brasil foi descoberto, o aleitamento materno era uma prática amplamente 

difundida na comunidade Tupinambá. Esses índios habitavam diferentes pontos do litoral 

brasileiro; essa amamentação desenvolvida por eles, se dava por um período mínimo de 18 

meses; e para que o desmame acontecesse eram necessárias algumas situações especiais 

como: doenças graves, morte materna, caso de estupro ou mulheres que mantinham relações 

sexuais com vários homens. A sociedade Tupinambá administrava de forma harmoniosa o 

duplo papel da mulher como nutriz e trabalhadora. (1). 

Com a vinda dos portugueses para o Brasil, veio também o hábito do desmame, pois 

o aleitamento materno para essas mulheres era visto como uma prática totalmente 

condenada, pois as mesmas pertenciam à classe dominante. Havia também a crença de que 

as mulheres que amamentavam ficavam enfraquecidas e que a amamentação além de trazer 

problemas à estética e a beleza feminina, interferia de forma significativa na vida sexual do 

casal, pois o ato sexual poderia corromper o leite sendo, portanto contra indicada a prática 

da amamentação x sexo. 

Para suprir essa necessidade, a falta da amamentação materna, surgem no século 

XVI as amas-de-leite. Os proprietários de escravas se desfaziam de seus filhos, deixando-os 

anonimamente em orfanatos, porque a escrava sem filhos valia mais (2). 

Essas amas-de-leite eram negras (escravas), vindas da África, pois o aleitamento 

materno era um costume difundido neste povo, a elas cabiam a amamentação das crianças 

brancas e os seus cuidados; às mães ricas a organização da casa e ao homem branco, o 

contato com o meio exterior, pois para ele o filho só interessava depois de adulto (1). 

Por volta do final do século XVIII e início do século XIX, o leite humano passa a ser 

percebido como fonte de lucro na sociedade brasileira, o que antes era apenas feito pelas 

escravas negras, passa também a ser praticado por mulheres brancas de classe econômica 

mais baixa; surge então a comercialização do leite humano e as amas mercenárias. 

No inicio do século XIX o Estado atribui pela primeira vez na história significado 

político e econômico para a vida da criança. Em verdade, essa construção social se origina 
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em interesses distintos que convergiram para um objeto comum: a amamentação 

transformada em um instrumento viabilizador do estabelecimento de uma relação de 

reciprocidade de interesses entre a medicina - que naquele momento histórico precisava se 

fortalecer socialmente - e o Estado, que, por questões políticas e econômicas, necessitava 

estabelecer uma nova ordem social, bem como reverter os índices de mortalidade infantil, 

que causavam risco à segurança nacional e procuravam o medo do despovoamento territorial 
(3). 

Nesta época a mulher passa a assumir responsabilidade com a saúde do seu filho, a 

medicina se fortalece enquanto ator social e passa a relacionar a saúde da população à saúde 

do estado, penetrando nos lares, ditando regras e modelos de comportamentos na sociedade. 

Assentam-se as bases de uma responsabilidade governamental com a maternidade, 

em consonância com a importância dada ao seu controle para o desenvolvimento 

econômico-social do Brasil. No âmbito da saúde pública, a atenção à maternidade organiza-

se ligada à preocupação com a saúde infantil, apoiada eminentemente em tecnologias 

educativas, dirigidas a mulheres, inicialmente com vistas ao cuidado apropriado das crianças 

e família e, mais tarde, também em função da necessidade identificada de proteção mais 

ampla daquele processo. Os cuidados desenvolvidos em torno da sexualidade restringem-se 

à conformação de um determinado padrão de moralidade interpretado, hegemonicamente, 

como apropriado à época e ao controle das doenças de transmissão sexual, mediante a 

aplicação de tecnologias educativas que disciplinam o exercício conjugal e sexual, sobretudo 

da vida feminina. (4) 

         Em 1833 surge no Brasil o primeiro discurso cientifico especificamente direcionado 

para a amamentação do lactente, através da tese escrita por Francisco Júlio Xavier, 

considerado como precursor da pediatria brasileira, intitulada como: Considerações sobre os 

cuidados e os socorros que se devem prestar aos meninos na ocasião de seu nascimento e 

sobre as vantagens do aleitamento natural, que tinha como objetivo abordar questões que 

fossem úteis às mulheres puérperas e nutrizes da época (1). 

O aleitamento mercenário era recriminado, e tinha um discurso critico e sujo: de que, 

com o leite se transmitem não só as moléstias, mas também o caráter e a moral das amas- 

de- leite.  

Surgem inúmeras obras literárias enaltecendo o leite humano e o mesmo passa a ser 

tratado como uma substância mágica, capaz de promover maravilhas no comportamento e 
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na estrutura física da criança. Este mesmo discurso que enaltece o leite humano põe essa 

mãe em uma situação de culpa, pois ele transfere para a mesma toda a responsabilidade pelo 

cuidado com o seu filho, tentando com isso promover uma mudança de comportamento, 

com isto nasce à culpa da mulher por todos os insucessos familiares (2).     

Amamentar deixa de ser instintivo e biológico, para tornar-se, de acordo com as 

épocas e os costumes, um comportamento social e mutável (5). 

Ainda no século XVIII, o Dr. Willian Cadogan médico inglês publicou um panfleto 

denominado “Ensaio sobre a amamentação e o manejo de crianças desde o nascimento aos 3 

anos”. Este impresso foi traduzido e reproduzido na Inglaterra, América e França (6). Nele 

continha horários para mamadas, com intervalos regulares durante 24 horas, porém eram 

proibidas as mamadas noturnas, que passou a ser adotado como regra. O fato de se 

estabelecer um horário para as mamadas não causava nenhum transtorno grave na 

alimentação desse bebê, porém a redução do número de mamadas, isto sim era preocupante 

e incorreto, pois este fato pode provocar um transtorno/debilidade nutricional muito grande 

nessa criança (5). 

Mais tarde com a descoberta dos processos de pasteurização do leite de vaca e a 

industrialização do leite em pó, o discurso higiênico muda pouco a pouco até o apoio 

definitivo aos substitutos do leite materno (2). 

O aleitamento artificial ganhou maior expansão a partir da década de 1920, pois o 

profissional, médico, mediante a recusa social ou impossibilidade física da mulher em 

amamentar, lança mão desse artifício na tentativa de suprir as necessidades desse bebê, pois 

os leites artificiais eram apresentados pelos comerciantes como a alternativa mais segura, 

principalmente pela sua pureza bacteriológica, quando comparados às amas-de-leite ou ao 

leite de vaca in natura. Diante disto o desmame precoce se instala, pois as indústrias 

investem pesado nas estratégias de marketing, e a equipe médica passa a defender que o 

aleitamento materno precisa ser complementado. A reciprocidade de interesses entre 

médicos e fabricantes pode ser identificada nessa época; à indústria internacional interessava 

a expansão dos lucros no fértil mercado brasileiro, e os médicos por sua vez, encontrou nos 

produtos industrializados uma forma de manter sua autoridade e soberania (7). 

No século XIX, as dificuldades de aquisição e preparo das fórmulas infantis pela 

população de baixa renda acabaram por acarretar índices elevados de mortalidade de 

crianças pobres. Algumas mães não tinham condições materiais de preparar e esterilizar a 
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mamadeira e os utensílios necessários para o preparo do leite artificial, outras mães 

utilizavam a mesma mamadeira para mais de um filho. Também a concentração da diluição 

diferenciava-se, de acordo com a época do mês, sendo mais concentrada na época de 

recebimentos de salários e menos concentrada nos finais de mês. Isso significa que o 

aleitamento artificial não é a causa em si da alta mortalidade, mas sim as condições sociais, 

na qual este ocorre como a péssima situação higiênica da população pobre, a alimentação 

prematura e a qualidade do leite utilizado. (8) 

         Inúmeras práticas desenvolvidas na pode possibilitar o início do desmame como: a 

criação de berçários para recém-nascidos normais, dificultando assim o contato mãe/filho no 

pós-parto, a distribuição de kits e brindes pelas maternidades, onde continha leite artificial, 

mamadeiras, chucas, chupetas, etc., Aumento de partos hospitalares, com conseqüente 

medicalização do ato de nascer e a falta de conhecimento do profissional de saúde sobre a 

alimentação do recém-nascido.  

Passaram-se dois séculos de medicalização do parto. Durante esse período a 

tendência, os esforços foram realizados no sentido de retirar da assistência ao parto tudo o 

que não fosse estritamente relacionado ao biológico e à arte médica. Medidas tomadas 

priorizavam a higiene pensando em favorecer o indivíduo. Ficaram esquecidos os aspectos 

espirituais, psicológicos e sociais. Um exemplo que ilustra muito bem essa tendência foi à 

criação de berçários para recém-nascidos normais que condicionou longo tempo de 

separação entre mãe e filho. (9) 

          Durante anos, foi utilizada a prática de fornecimento de produtos lácteos aos 

profissionais de saúde (médicos e nutricionistas, em especial), estratégicos para o 

fornecimento de mensagens dirigidas às mães. Outros veículos de disseminação eram 

utilizados, tais como: “serviços assistenciais dos hospitais escola”; reuniões científicas; 

cursos de atualização e congressos, com o patrocínio e divulgação dessas indústrias; 

manutenção de um serviço próprio de divulgação científica, além da contribuição para o 

sustento de revistas científicas, com a publicação sistemática de anúncios. (10) 

          Em 1943 surge o primeiro Banco de leite Humano no Brasil, situado no Instituto 

Nacional de Puericultura, hoje Instituto Fernandes Figueiras, no município do Rio de 

Janeiro; que tinha na época o objetivo de coletar e distribuir leite humano para atender 

situações como prematuridade, distúrbios nutricionais e alérgicos à proteína de vaca. Ou 

seja, o leite humano era utilizado nessas situações não por seus atributos nutricionais, mas 
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por suas propriedades terapêuticas, pois o leite industrializado sempre era considerado a 

primeira opção para a alimentação do lactente normal (7). 

Os Bancos de Leite Humano foram, portanto, uma via alternativa para os casos de 

falha no modelo de conduta dietética do lactente vigente nesse período, tornando-se a ama-

de-leite do século XX (1,7). 

Um documento escrito por Mike Muller em 1947 denunciando a ação das campanhas 

dos produtos alimentares para lactentes na África, desencadeou um movimento entre 

organizações não governamentais e as indústrias, e o aleitamento materno voltam a fazer 

parte do discurso da saúde pública internacional. Mediante a toda essa situação a 

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

(UNICEF), iniciaram uma mobilização em todo o mundo com a finalidade de retomar a 

valorização do ato da amamentação (11). 

Apesar de todo esse movimento desenvolvido pela OMS, as taxas de desmame, 

desnutrição e mortalidade infantil ainda eram muito altas na década de 1970. A mortalidade 

infantil no Brasil era em torno de 88% (8) 

A partir da década de 1980 o aleitamento materno passou a ser divulgado em grande 

escala pelos meios de comunicação. As campanhas desenvolvidas pelos órgãos públicos se 

tornavam mais intensas; a população médica passa a redescobrir os valores nutricionais da 

amamentação natural, e o melhor, a incentivar a mesma. Surgem também vários meios de 

promoção ao aleitamento materno, como: o alojamento conjunto em maternidades, a 

normatização para implantação e funcionamento de banco de leite humano, a instituição de 

um código de comercialização dos sucedâneos do leite materno, a licença maternidade com 

duração de 120 dias, o direito das presidiárias de permanecerem  com seus filhos durante o 

período de amamentação, a inclusão do tema nos currículos escolares, a criação do grupo de 

apoio às mulheres que amamentam, a implantação de centros de referencias, etc. (1). 

Apesar dos seus altos e baixos, o aleitamento materno tem o seu espaço definido nas 

políticas públicas de saúde, pois passamos a encarar a amamentação não como um processo 

meramente biológico, mas sim como um processo onde as vivências, as crenças, os tabus 

dessas mulheres influenciam diretamente no seu comportamento e decisões durante a 

amamentação. 
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2.2. O surgimento da neonatologia no Mundo 

 

A Neonatologia é um campo em desenvolvimento, sendo a sua principal meta a 

redução das taxas de mortalidade e morbidade perinatais (13).  

Neonatologia, como especialidade, surgiu na França. Um obstetra, Dr. Pierre Budin, 

resolveu estender suas preocupações além da sala de parto e criou o ambulatório de 

puericultura no Hospital Charité em Paris, em 1882. Posteriormente, chefiou um 

Departamento Especial para debilitados, estabelecidos na Maternidade por Madame Hery, 

antiga parteira chefe. Em 1914, foi criado por um pediatra, Dr. Julius Hess, o primeiro 

centro de recém-nascidos prematuros no Hospital Michel Reese, em Chicago. Depois disso, 

foram criados vários outros centros, que seguiram os princípios de um obstetra, Dr. Budin e 

de um pediatra Dr. Hess, para a segregação dos recém-nascidos prematuros com a finalidade 

de lhes assegurar enfermeiras treinadas com dispositivos próprios, incluindo incubadoras e 

procedimentos rigorosos para a prevenção de infecções (14).  

Um centro criado em 1947 na Universidade do Colorado, além dos cuidados prestados aos 

prematuros, possuía leitos para as mães com gravidez de risco para parto prematuro e 

programas de treinamentos para serem ministrados em todo o Colorado (15). 

          Arvo Ylppo, pediatra finlandês, publicou monografia sobre patologia, fisiologia, 

clínica, crescimento e prognóstico de recém-nascidos, relatos que serviram como ponto 

inicial para pediatras clínicos, professores e investigadores. Em 1924, o pediatra Albert 

Peiper, interessou-se pela maturação neurológica de prematuros. Silverman foi pioneiro em 

estabelecer o uso de processos cuidadosamente controlados em berçário de prematuros. O 

interesse da Dra. Dunhan sobre problemas clínicos dos recém-nascidos levou-a enfatizar a 

importância do controle contínuo dos dados federais sobre a mortalidade de recém-nascidos. 

Isto serviu de base para a política federal, aumento do interesse nos serviços de cuidados 

materno-infantis assim como nas pesquisas peri e neonatais. (16)  

          Ainda segundo AVERY, o termo Neonatologia foi estabelecido por Alexander 

Schaffer cujo livro sobre o assunto, "Diaseases of the Newborn", foi publicado primeira vez 

em 1960, esse livro junto com o "Physiology of the Newborn Infant", de Clement Smint, 

constituem a base do novo campo. (16) 
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         Por volta de 1960 o cenário das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal deixa de ser 

um local tranqüilo e passa a ser um local agitado, repleto de tecnologia. Já na década de 70 a 

assistência ao recém nascido prematuro passa a ser considerada uma sub-especialidade da 

pediatria, onde as enfermeiras precisam se especializar nos cuidados aos recém nascidos. 

Todas essas mudanças contribuíram para a queda da mortalidade dos prematuros, 

principalmente daqueles com peso inferior a 1500g. Um outro forte aliado a esta questão da 

queda da mortalidade é o aleitamento materno, que é um dos fatores primordiais para a 

recuperação desses bebês (17).  

         A UTIN constitui-se em ambiente terapêutico apropriado para tratamento de pacientes 

de alto risco, uma coleção de equipamentos, uma equipe multidisciplinar sob liderança 

competente (18). 

A enfermagem também exerceu um papel fundamental no início do desenvolvimento 

da neonatologia. Um artigo escrito pelo pediatra Julius Hess (1951), nos traz a informação 

de que os melhores resultados obtidos no cuidado aos recém-nascidos prematuros eram 

alcançados quando enfermeiras bem treinadas estavam à frente do serviço como 

supervisoras (19). 

 

2.3. O surgimento da neonatologia no Brasil 

         A neonatologia no Brasil teve seu marco histórico em 1822, quando foi inaugurado a 

Policlínica Geral do Rio de Janeiro. A mesma possuía um consultório infantil e realizava 

cursos sobre doenças infantis ministrados pelo médico Artur Moncorvo de Figueiredo. Ele 

desenvolvia naquela época um estudo sobre a mortalidade infantil no Rio de Janeiro, e 

solicitou ao governo a criação de uma cadeira de Clínica de Moléstia de Criança nas 

faculdades de medicina do país, localizadas no Rio de Janeiro e Bahia (19). 

         As primeiras instalações de berçários para atender a prematuros surgiram em fins do 

século XIX. No início do século XX, passaram a atender os demais recém-nascidos. A 

finalidade desses berçários era manter a termorregulação dos bebês, alimentá-los através de 

técnicas cuidadosas e protegê-los de infecções através do isolamento (20).  
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         Ao longo do século XX, os berçários transformaram-se em Unidades de Internação 

Neonatal e Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).  

         Na década de 70, especialistas e órgãos governamentais mobilizaram-se estabelecendo 

diretrizes e normas técnicas para sua organização e padronização. Na década de 80, foi 

incorporado às normas técnicas o novo conceito de unidades de atendimento por níveis de 

complexidade, através de uma rede regional hospitalar organizada em três níveis de cuidado. 

O processo político-institucional e administrativo de reestruturação do sistema de saúde, 

desencadeado nessa década, envolveu várias propostas e estratégias para a expansão de 

cobertura dos serviços, destacando-se: a formulação e implantação das Ações Integradas de 

Saúde (AIS) em 1983; as mudanças institucionais decorrentes dos princípios básicos 

estabelecidos na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986; a Constituição promulgada 

em 1988, onde o direito à saúde tornou-se um preceito e obrigação do Estado assegurá-lo; a 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), com a unificação e descentralização dos 

serviços, através do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), em 1987, 

cujo programa contribuiu para a consolidação e desenvolvimento dos AIS. Essas 

transformações culminaram no processo de Municipalização da Saúde. (21)  

         Com o passar dos tempos os avanços técnico-científicos na neonatologia, reduziram as 

taxas de mortalidade, e a infecção hospitalar foi controlada com o isolamento restrito do 

recém-nascido na maternidade; mas, isso ocasionou a separação entre mãe e filho, 

prejudicando o vínculo entre eles e o aleitamento (19). 

A assistência neonatal passou por muitas transformações e o advento de novas 

tecnologias trouxe um universo mais amplo à assistência aos recém-nascidos (Rns). Essas 

mudanças atingiram também a finalidade do trabalho nas unidades neonatais, que não se dá 

só na perspectiva da sua racionalidade e na recuperação do corpo anátomo-fisiológico do 

RN, mas passa a preocupar-se com a família e qualidade de vida. (22)  

         Com a aproximação do século XXI, mudanças cada vez mais rápidas e complexas 

ocorrem, bem como o surgimento de novas tecnologias. Nesse cenário, entendemos que o 

enfermeiro deverá desempenhar uma gerência inovadora, orientada para as transformações 

com vistas à melhoria da qualidade da assistência de enfermagem prestada ao 
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paciente/cliente, proporcionando maior satisfação para a equipe de enfermagem e o alcance 

dos objetivos organizacionais. (23) 

         Neste contexto está incluída a alimentação do recém-nascido de risco, que necessita 

intensamente de uma supervisão sistematizada da enfermeira da UTIN.  

        Na assistência em unidade neonatal, um dos aspectos relevantes no cuidado aos recém-

nascidos de risco refere à alimentação, em virtude de suas limitações gástricas, digestivas e 

nutricionais. Em decorrência disso, sabemos que muitos são os riscos aos quais os recém-

nascidos prematuros ou com complicações clínicas estão sujeitos É freqüente durante o 

primeiro ano de vida, a mortalidade é alta e o crescimento e desenvolvimento em longo 

prazo sofre influência de muitos fatores, dos quais a alimentação é um deles. 

         Todavia, para incentivar o aleitamento materno, torna-se necessário contemplar 

aspectos relacionados ao recém-nascido de risco e à mãe-nutriz, devendo-se iniciá-lo 

precocemente por via gástrica, dar atenção e apoio especial para a manutenção da lactação 

materna e iniciar o contato pele-a-pele entre mãe e filho e a sucção direta no seio materno, o 

mais cedo possível. (24)  

         É possível alimentar praticamente todos os RN de baixo peso ou de risco com o leite 

da própria mãe. Os RN são capazes de sugar e deglutir a partir de 34 semanas de gestação. 

Entretanto, podem ser incapazes de sugar com força suficiente para ingerir tudo que 

necessitam até que atinjam peso de aproximadamente 1800 gramas. (25)  

         Quando uma criança é prematura, o leite de sua mãe contém mais proteínas que o leite 

maduro. Os prematuros precisam de quantidade extra de proteínas. Quando recebem o leite 

da própria mãe crescem melhor do que quando recebem leite maduro de outra mulher.  

Deve-se alimentar um RN de baixo peso ou de risco seguindo determinados passos: 

# A mãe deve retirar o leite por expressão manual, o mais cedo possível após o parto. Para 

manter boa produção retirar após cada mamada, isto é, a cada 3 horas; dia e noite, ou oito 

vezes em 24 horas. 
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# RN com peso inferior a 1600 g geralmente precisam receber alimentação por sonda 

nasogástrica. O leite deverá fluir de uma seringa por gravidade 

# Quando a criança pesa 1600 g e consegue engolir a mãe pode dar o leite retirado para a 

criança com uma pequena xícara ou copinho de café descartável. 

# Quando peso 1600 g a criança também pode tentar sugar, isto permite que aprenda a sugar 

e estimula os reflexos de produção do leite, ajuda a digestão e desenvolve o crescimento.  

# Ajude a criança a “pegar” a mama em boa posição. UM RN de baixo peso provavelmente 

poderá mamar adequadamente, mais cedo, se sugar numa boa posição desde o começo.  

# Inicialmente ele suga algumas vezes, descansa e, então, suga novamente. Não retire o RN 

da mama enquanto ele descansa.  

# Depois que a criança sugar tudo o que pode, deve-se retirar o leite por expressão manual e 

dar uma quantidade medida desse leite com uma xícara ou copinho de café descartável.  

2.4. Políticas em prol do aleitamento: estratégias de melhorias 

O Aleitamento Materno na realidade do recém-nascido de risco que se encontra 

internado é mais complexo. Com o desenvolvimento progressivo da neonatologia, a redução 

da morbidade e mortalidade neonatal passou a ser a sua principal meta. Baseado nas 

possíveis causas estabelecidas pelo Ministério da Saúde o desmame precoce ou até da falta 

de amamentação, a questão da informação e a situação sócio-cultural também é de grande 

importância (26). 

A questão da prática do aleitamento materno no Brasil nos últimos anos tem sido 

bastante divulgada nos meios de comunicação, visando à diminuição das taxas de 

mortalidade e morbidade. 

O quadro de persistência do desmame precoce no Brasil tem feito com que os 

formuladores de políticas públicas, da área de saúde da mulher e da criança, se preocupem a 

ponto de desenvolverem estratégias para a solução desse problema. A OMS/OPAS 

(Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-americana de Saúde) e UNICEF (Fundo 

das Nações Unidas para a Infância), criaram em 1981 o Programa Nacional de Incentivo ao 
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Aleitamento Materno – PNIAM. Surgem, também, nesta época a rede internacional em 

Defesa do Direito de Amamentar e o Código de Comercialização defendido pela IBFAN (27).  

Já em 1984 o Programa de Assistência Integral a Saúde da Criança (PAISC), enfoca 

os menores de cinco anos, visando promover a integralidade na assistência prestada pelos 

serviços de saúde à criança; assistência baseada em patologias para uma modalidade de 

atenção que contemplasse a criança no seu processo de crescimento e desenvolvimento; tal 

posição foi reiterada no plano internacional com a criação do Estatuto de Criança (11,28). O 

PAISC enfatizava o aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida, neste programa os 

profissionais tinham o desafio de modificar o comportamento das mães, os mesmos 

lançavam mão de estratégias que iam desde o pré-natal até as vindas das crianças à unidade 

de saúde. A abordagem empregada era um discurso técnico e psicológico, onde as vantagens 

nutricionais imunológicas e psicológicas para o bebê eram salientadas (27). 

O fornecimento gratuito e subsidiado de substitutos do leite materno foi proibido em 

1986 durante a 39ª Assembléia Mundial da Saúde (AMS). Na 41ª Assembléia Mundial da 

Saúde em 1988, a OMS exprime a preocupação com a diminuição continuada dos índices de 

amamentação em vários paises (27). 

A ONU em 1989 adota a Convenção Internacional dos Direitos da Criança; 

Convenção essa que consagra as anteriores: A Declaração dos Direitos da criança em 1959 e 

a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança em 1924. Em 1990 a Reunião de 

Cúpula em Favor da Infância, em New York, sede das Nações Unidas, com a participação 

de mais de 150 países, que juntos foram signatários da declaração Mundial sobre 

Sobrevivência, Proteção e desenvolvimento da Criança, assumindo 26 metas em favor da 

infância a serem atingidas até o ano de 2000. Desta forma o Brasil assumiu compromisso de 

promover, proteger e apoiar o aleitamento exclusivo, nos primeiros seis meses de vida, e 

continuando, até os 2 anos ou mais de idade (27). 

A Declaração de Innocenti foi assinada em 1990, documento este produzido e 

adotado por representantes de organizações governamentais e não governamentais e 

defensores da amamentação de vários paises; este documento apresenta 4 objetivos 

operacionais: 

1) Estabelecer um comitê nacional de coordenação da amamentação; 

2) Implementar os 10 passos para o sucesso da amamentação em todas as maternidades; 
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3) Implementar o Código Internacional de comercialização dos substitutos do leite materno 

e todas as resoluções relevantes da Assembléia Mundial de Saúde; 

4) Adotar legislação que proteja a mulher que amamenta no trabalho.   

O Brasil formalizou compromisso de fazer dos Dez Passos uma realidade nos 

hospitais do País (29). 

A OMS cria em 1991 o “Aconselhamento em Amamentação”. A Organização 

Mundial de saúde deu início a implementação da intervenção “Aconselhamento em 

Amamentação”, para apoiar as mulheres quanto à amamentação. Envolvendo técnicas 

clínica e de comunicação. Nesta mesma época foi fundada a WABA - Aliança Mundial de 

Ação pró-Amamentação (30).     

Em 1992 a Aliança Mundial pelas ações da Amamentação (WABA) (31) cria a 

semana do Aleitamento Materno – Resolução 31/92 do Conselho Nacional de Saúde, 

referente às Normas - MS/ Grupo em Defesa a Saúde da Criança - GDSC propõe a Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança (IHAC) (30) – portaria nº. 1.016 do Ministério da Saúde que 

determina normas para o Alojamento Conjunto. A Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

preconiza que o sucesso da amamentação não depende apenas de ações que a promovam, 

mas sim de práticas que a protejam e que apóiem a mulher nesta trajetória (32). 

A 47ª Assembléia Mundial de Saúde em 1994 pede o fim do abastecimento gratuitos 

e subsidiados em todo o sistema de saúde; em 2001 a Assembléia Mundial de saúde faz uma 

reunião consultiva de especialistas e recomenda o Aleitamento Materno Exclusivo durante 

seis meses (31). 

Com a criação da Lei 3.731, de 13 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a política 

de aleitamento materno no Estado do Rio de Janeiro e estabelece outras providências; como 

diz o parágrafo 1º “Os meios de comunicação, as organizações não governamentais, as 

instituições privadas de prestação de serviços de saúde ou de assistência aos fabricantes de 

alimentos para lactentes, bem como as entidades comunitárias e as associações que 

congreguem os profissionais, ou pessoal de saúde serão estimulados a colaborar com o 

sistema público de saúde na implantação e cumprimento da política de aleitamento materno 

no Território Fluminense” (32).  

O Projeto Lei do Senado nº. 190, de 2001 do Senador Luiz Pontes, acrescenta 

dispositivos ao Art. 71 da Lei nº. 8213 de 24 de julho de 1991 que dispõem sobre os planos 

de benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Está Lei encontra-se em 
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tramitação no Congresso Nacional e é mais conhecido como a Lei do Prematuro, que 

determina que os bebês tenham sua idade gestacional em semanas avaliadas ao nascer, e, a 

licença maternidade só começaria a ser contada quando o bebê chegasse às 37 semanas, tudo 

isto com o objetivo de aumentar a permanência da mãe junto ao filho incentivando assim o 

aleitamento materno e estabelecendo o vínculo afetivo entre ambos (33). 

Apesar de toda esta movimentação governamental em torno do incentivo ao 

aleitamento materno, o índice de desmame precoce ainda é considerado muito grande, 

principalmente em relação aos recém-nascidos internados em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal.  

Mesmo não existindo uma lei destinada exclusivamente aos bebês prematuros, 

podemos contar com todas essas leis e resoluções que foram criadas para incentivo ao 

aleitamento materno, pois todas de modo geral apresentam os mesmos objetivos que é o de 

assegurar aos bebês o direito a amamentação.  

 

2.5. O desmame precoce e o papel da enfermeira no aconselhamento 

          

A amamentação é vista socialmente como de exclusiva e absoluta responsabilidade 

da mulher, sendo que por muitas vezes por fatores biológicos e técnicos pode esta ação 

decorrer em fracasso; portanto é necessário um novo olhar sobre a prática da amamentação.  

É preciso planejar e redimensionar uma assistência que considere o aleitamento 

materno como um fenômeno social, pois é assim que este representa na vivência da mulher, 

da criança e da família. 

Estatisticamente, o Brasil apresentou em 1999 uma taxa de mortalidade neonatal 

precoce (óbitos ocorridos entre 0/6 dias de vida por 1000 nascidos vivos), de 15,97; e uma 

taxa de mortalidade infantil tardia (óbitos ocorridos entre 7/27 dias de vida por 1000 

nascidos vivos) de 4,17 (34). 

No Estado do Rio de Janeiro essas taxas variaram entre 11,40 para óbitos entre 0/6 

dias de vida e 3,54 para óbitos entre 7/27 dias de vida por 1000 nascidos vivos (12). 

A desnutrição infantil, as doenças infecciosas e os agravos à saúde e bem estar da 

criança são questões sanitárias que muitos programas sociais e de nível governamental, não 

têm dado conta de resolver. Porém, a prática do aleitamento materno tornou-se um 
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instrumento básico para a solução dessas questões, tanto pela campanha quanto pela própria 

nutrição fornecida por uma amamentação adequada. 

Os recém-nascidos prematuros ou doentes, além de tratamento e cuidados especiais, 

demandam também especial atenção no sentido de incentivar e apoiar a prática do 

aleitamento materno, a fim de lhes assegurar uma melhor qualidade de assistência e de vida 

a partir do nascimento (35). 

O desmame precoce geralmente se instala devido a algumas insatisfações ou 

dificuldades que as mães ou o bebê apresentam no processo da amamentação. Esses fatores 

podem ser relacionados como fisiológicos ou situacionais. 

Os fatores fisiológicos giram em torno das dificuldades do neonato em abocanhar ou 

sugar, ou por má formação congênita como: fenda palatina e lábio leporino; a 

prematuridade; cirurgia mamária anterior; mamilo invertido ou inadequado reflexo da 

descida do leite. Já os fatores situacionais envolvem: a fadiga materna; ansiedade; 

ambivalência materna; nascimentos múltiplos; desnutrição; desidratação; historia de 

insucesso na amamentação; falta de apoio familiar; falta de conhecimento e interrupção da 

amamentação devido à doença materna ou doença da criança (36,37). 

Apesar do aumento das taxas de aleitamento materno, dos vários benefícios já 

comprovados e das variações ministeriais desenvolvidas, a tendência ao desmame precoce 

continua e o número de bebês amamentados segundo OMS ainda é pequeno (38). 

Para outros autores o desmame precoce dos prematuros ou recém-nascidos de risco 

estão diretamente ligados a: idade da mãe, escolaridade, prática em amamentação, 

problemas com a mama e mamilo, orientações dos profissionais de saúde, tabus alimentares 

e falta de conhecimento do valor nutritivo do leite materno, entre outros (1, 5, 36, 38,39). 

Para que a amamentação ou somente a extração do leite (ordenha) se dê de maneira 

adequada é necessário que alguns aspectos da mãe sejam observados como: que tipo de 

mama ela apresenta, se é assimétrica ou não, se já ocorreu apojadura, se apresenta 

ingurgitamento mamário, que tipo de mamilo apresenta, se faz uso de prótese mamária, se já 

fez alguma cirurgia de mama, se o mamilo apresenta fissuras no caso de já estar 

amamentando ou apenas ordenhando ela refere dor durante esta prática (40). 

A comunicação é a forma mais simples de fazer com que os medos, anseios e 

desconhecimentos sejam minimizados (41).  
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Aconselhamento, esclarecimento, orientações, apoio emocional, entre outras são as 

principais necessidades que as mães dos recém-nascidos de risco internados requerem. Essas 

necessidades tornam-se mais complexas do que as das mães de recém-nascidos a termo, pois 

essas mães além de todas as dúvidas em relação aos cuidados com o seu bebê e a 

amamentação, contam ainda com um fator a mais: O seu bebê é diferente dos demais, é 

imensamente frágil e delicado; às vezes é tão pequeno que além da insegurança ela não sabe 

nem como segurá-lo. Por isso a necessidade do enfermeiro esta sempre presente observando 

orientando e incentivando essas mães.  

As atividades desenvolvidas pelo enfermeiro para o aconselhamento para lactação 

são distribuídas da seguinte forma: O primeiro passo deste profissional é determinar o 

quanto de conhecimento básico a mãe sabe sobre a amamentação, a partir disto cabe a ele 

desenvolver um processo educativo com pai/mãe sobre a alimentação do bebê, para que 

possa tomar uma decisão informada; oferecer informações sobre as vantagens e 

desvantagens do aleitamento materno; corrigir conceitos errôneos, informações e dados 

impreciso/incorretos sobre a amamentação; determinar o desejo da mãe e sua motivação 

para a amamentação, entre outros esclarecimentos. 

A enfermeira tem papel importante na ajuda e aconselhamento às mães que 

amamentam seus bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Desde a 

internação a enfermeira deve estar orientando as mães, desfazendo mitos, prevenindo e 

tratando as possíveis complicações que possam vir a aparecer nas mamas (37). A importância 

das ações da enfermeira faz-se primordial para a formação da autoconfiança da mãe e para o 

desenvolvimento de uma amamentação bem sucedida. 

O processo de amamentar é construído pela mulher através de sua história de vida, 

sua experiência com a amamentação e a influência de sua família e comunidade em relação 

à amamentação (42).   

É necessário estar atento às condições maternas a fim de prestar uma assistência 

adequada (43). 

A enfermeira deve estar presente nas primeiras mamadas do prematuro para auxiliar 

a mãe no que for preciso, observar como está sendo a “pega” do bebê, e responder perguntas 

quanto aos cuidados com o prematuro, entre outras coisas, mantendo diálogo com a mãe, de 

forma simples. 
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Os profissionais de saúde que atuam na UTIN devem ser sensíveis a esses 

sentimentos vivenciados pelas mães e implantar estratégias que propiciem às mães expressar 

seus medos e anseios, inserindo-as gradualmente no cuidado, visando desenvolver 

habilidades e o vínculo. Estes profissionais devem estabelecer junto a essas mães e 

familiares uma relação de confiança, com o propósito de melhorar a aceitação da internação 

do recém-nascido assim como facilitar o processo de aleitamento materno dentro da 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, visto que este processo depende de todo um 

contexto social adequado para que ele flua de maneira eficaz; nunca esquecendo que o nosso 

objetivo é proporcionar as melhores condições de vida a esse recém-nascido (24). 

Uma das tarefas mais difíceis da enfermeira é a função de estabelecer, junto à mãe 

do recém-nascido de risco internado, um bom padrão de relacionamento; a enfermeira da 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal deve antes de qualquer coisa estreitar ao máximo 

esta relação, com o intuito de poder falar abertamente com essa mãe e vice-versa, isto pode 

até parecer uma bobagem, mas ajuda muito no tratamento deste recém-nascido 

hospitalizado. Essa deverá ser a principal preocupação da enfermeira; proporcionar a este, o 

maior conforto possível para a sua recuperação.  

De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente (28), capítulo I do Direito à Vida 

e a Saúde o Art. 7º diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e a saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

Baseado nisto a enfermeira tem uma difícil tarefa que é a de defender o recém-

nascido a todo custo, e quando falo em defender, estou me referindo a lutar pelos direitos 

que esse pequeno ser necessita para sobreviver, principalmente na questão da amamentação 

natural; mesmo que a vontade de sua mãe seja a de não amamentar, a profissional tem o 

direito de esclarecer de forma decisiva para essa mãe que não se trata de uma questão de 

vontade própria e sim, de um direito ao qual seu filho tem e que ela poderá a ele estar 

negando, dificultando assim o seu restabelecimento e prejudicando o seu desenvolvimento. 

Na difícil trajetória da internação desse prematuro a enfermeira lança mão de dois 

artifícios que são as orientações e os aconselhamentos; ambos são extremamente 

importantes no processo de uma amamentação eficaz, porém devem ser incluídas neste 

processo as orientações quanto à técnica correta e a resolução de problemas. 
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Deveria existir uma estrutura para fornecer soluções para os problemas que a mãe 

venha a encontrar concretamente durante a amamentação, com aconselhamento individual 

que complementem os esforços dos profissionais de saúde na promoção do aleitamento 

exclusivo (44). 

Se anteriormente a mãe era afastada da assistência na Unidade de Terapia Intensiva, 

hoje ela passa a ser também sujeito, envolvido no processo de assistência, sendo permitida 

sua maior permanência junto ao filho prematuro e participação no cuidado dele. À medida 

que a família vai sendo inserida no espaço das unidades neonatais, ela traz consigo suas 

necessidades no processo de vivenciar o nascimento prematuro, os sentimentos de ter um 

filho com riscos de danos e morte. 

Trazer essa mãe para participação ativa com o seu filho, é dar um novo enfoque a 

assistência, é promover educação em saúde, que segundo o Ministério da Saúde tem como 

objetivo proporcionar o envolvimento da população em geral nos programas de saúde, 

promover transformações conceituais na compreensão de saúde, relacionando-a a qualidade 

e compromisso com a vida e não, simplesmente, à ausência de enfermidades e gerar atitudes 

e procedimentos novos frente aos problemas da doença, de modo que a saúde seja encarada 

como responsabilidade de todos e não somente atribuições governamentais (45,46). 

Portanto, a enfermeira no aconselhamento para amamentação está diretamente 

relacionado às habilidades que o mesmo deve desenvolver junto às mães, como: escuta 

ativa, individualizada e centrada no cliente; ele deve garantir uma relação de confiança entre 

os interlocutores, visando o resgate dos discursos internos da pessoa atendida para que a 

mesma tenha a possibilidade de reconhecer-se como sujeito de sua própria saúde e 

transformação. Essas habilidades, é que vão garantir ou não o sucesso da amamentação (47). 

O enfermeiro deveria assumir o seu papel de educador, orientador e incentivador das 

práticas corretas de aleitamento materno e, também, garantir a assistência multidisciplinar à 

mãe ao bebê (37). 

 

2.6. Aconselhamento em amamentação e aconselhamento como prescrição de 

enfermagem 

 

O Aconselhamento em Amamentação (Curso de Treinamento), surgiu na tentativa de 

minimizar o quadro de desmame precoce; criado em 1991 pela OMS/UNICEF: Curso este 
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que nasceu da iniciativa do Programa de Controle de Doenças Diarréicas (Control of 

Diarrhoeal Diseases - CDD), testado pela primeira vez em 1991 nas Filipinas, em 1992 na 

Jamaica e em 1993 em Bangladesth. Que tem como objetivo o treinamento dos profissionais 

de saúde, desenvolvendo habilidades técnicas de relacionamento interpessoal, empregadas 

em contato com as mães; buscar despertar nos profissionais de saúde a necessidade de dar 

voz às mulheres, compreendendo suas necessidades individuais, para com isto traçar ações 

de ajuda efetiva (48,49).  

Segundo a OMS/UNICEF existem algumas habilidades para aconselhamento em 

amamentação que os profissionais de saúde devem desenvolver como: habilidades de ouvir 

e aprender, usar a comunicação não-verbal útil, manter a cabeça no mesmo nível, prestar 

atenção no que ela diz durante a conversa remover qualquer tipo de barreiras dedique tempo, 

toque-a de forma apropriada, faça perguntas abertas, repita o que a mãe diz com suas 

palavras, use expressões e gestos que demonstrem interesse, demonstre empatia mostre que 

você entende como a mãe se sente, evite palavras que demonstrem julgamento.  

Existem algumas habilidades para aumentar a confiança da mãe e dar apoio que são: 

aceitar o que a mãe pensa e sente, reconheça e elogie o que a mãe estiver fazendo certo, dê 

ajuda prática, dê poucas informações, selecionando aquelas que são relevantes, use 

linguagem simples, dê sugestões e não ordens (50). 

O aconselhamento contém 06 elementos ou estágios, que são: receber as mães, 

encorajar as perguntas, atualizar informações, levar as mães a escolher, comentar e explicar 

o que fazer e estabelecer visita de acompanhamento. E dois princípios fundamentais: O 

desejo da mãe, e não do profissional, que determina o quanto de orientação deve ser dada 
(48,50).  

É importante entender a diferença entre o simples ato de aconselhar e 

aconselhamento. Aconselhar é dar conselho é dizer à pessoa o que ela deve fazer; 

aconselhamento é uma forma de atuação do profissional com a mãe onde ele a escuta, 

procura compreendê-la com seus conhecimentos, oferece ajuda para propiciar que a mãe 

planeje, tome decisões, se fortaleça para lidar com pressões, aumentando assim sua 

autoconfiança e auto-estima (49). 

Como o aconselhamento para a lactação é uma intervenção de enfermagem, a 

seleção dessa intervenção para determinado paciente é parte do processo de decisão clínica 

da enfermeira. Para isso devem-se levar em conta seis fatores nessa escolha: Resultados 
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esperados do paciente, características do diagnóstico de enfermagem, base de pesquisa para 

intervenção exeqüibilidade para realizar a intervenção, aceitação pelo paciente, capacidade 

da enfermeira (51). 

Adotar uma gerência participativa é selecionar e implementar instrumentos que 

auxiliem no acompanhamento e avaliação da qualidade da assistência prestada. O plano de 

cuidados é um desses instrumentos, toda a equipe que cuida dos clientes deve estar 

envolvida na sua elaboração, tendo em vista ser um instrumento de orientação para o 

trabalho, buscando adequar o atendimento prestado às reais necessidades dos clientes; não 

devem ser considerados definitivos ou únicos, pois precisam ser revisados sempre que a 

condição do cliente modificar (52). 

Enquanto a prescrição de enfermagem, o aconselhamento para lactação é composto 

por várias atividades que podem ser desenvolvidas junto às mães para uma melhor 

compreensão do processo de amamentação (51).  

Segundo Cruz, compreende-se por prescrição de enfermagem qualquer cuidado 

direto que a enfermeira realiza em benefício do cliente, incluindo os tratamentos decorrentes 

de diagnósticos de enfermagem, os decorrentes de diagnóstico médico e a realização de 

atividades diárias essenciais para o cliente (53). 

Quando um enfermeiro classifica as necessidades das mães que tem um recém-

nascido de risco internado, ele está fazendo um diagnóstico, que nesse caso é classificado 

como diagnóstico de enfermagem. Uma vez que o diagnóstico de enfermagem é feito, 

especifica-se um resultado a ser alcançado e cria-se com isto uma obrigação: a de intervir e a 

de avaliar a eficácia da intervenção realizada (51,54). 

A Associação Norte Americana dos Diagnósticos de Enfermagem (NANDA) (55), 

desenvolveu um sistema de classificação dos diagnósticos que propõe a universalização dos 

problemas encontrados nos pacientes pelos enfermeiros, e diante das várias definições 

surgidas na literatura afirmamos que o diagnóstico de enfermagem se trata de um 

julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade, aos 

problemas de saúde/ processos vitais, reais ou potenciais. O diagnóstico de enfermagem 

proporciona seleção das intervenções de enfermagem visando ao alcance dos resultados 

pelos qual a enfermeira é responsável (51 54,55).  

 O diagnóstico de enfermagem quando usado corretamente torna-se um facilitador 

das ações de enfermagem, pois indicam quais as intervenções que vem ao encontro das 
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necessidades dos pacientes, utilizando-se da avaliação crítica e tomada de decisão, sempre 

questionando esta veracidade da visão que se tem do diagnóstico de enfermagem (56). 

O diagnóstico de enfermagem está dividido em três categorias: primeiro - real, 

segundo - alto risco, terceiro - bem estar; nesta fase do diagnóstico, a enfermeira fará uma 

interpretação dos dados que ela levantou sobre o cliente e os agrupará dentro dessas três 

categorias, a fim de decidir se um diagnóstico de enfermagem realmente existe (36). 

A Taxonomia de Nanda descreve o diagnóstico de enfermagem de Risco para 

Amamentação Ineficaz como sendo o estado no qual uma mãe, bebê ou criança pequena 

experimenta insatisfação ou dificuldade com o processo de amamentação e sugere algumas 

intervenções de enfermagem para a solução do problema. (51) 

1- Assistência na amamentação;  

2- Cuidado neonatal tipo canguru;  

3- Supressão a lactação;  

4- Educação dos pais: bebê; 

5- Ensino: nutrição do bebê; 

6- Controle do peso; 

7- Suporte emocional;  

8- Aconselhamento para lactação; 

9- Controle da nutrição; 

10- Ensino: indivíduo; 

11- Consulta por telefone.  

Sugere também intervenções adicionais optativas:  

1- Amamentação com mamadeira; 

2-  Proteção dos direitos do paciente; 

3-  Grupo de apoio; 

4-  Controle da dor; 

5-  Incremento do sono; 

6-  Ensino: segurança do bebê. 

No diagnóstico de risco para amamentação a enfermeira deve avaliar alguns pontos 

importantes como: Condições maternas, condições psicossociais da mãe e condições do 

recém-nascido (34). 
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Avaliando essas condições a enfermeira deve chegar a algumas características 

definidoras para o fechamento do Diagnóstico de Risco para Amamentação Ineficaz que 

são: Inexistência de sinais de secreção de ocitocina, volume de leite aparente ou realmente 

insuficiente; incapacidade ou resistência do recém-nascido a adaptar-se adequadamente ao 

mamilo; esvaziamento parcial das mamas a cada mamada; pouca oportunidade de mamar ao 

seio; falta de um comportamento favorável à ligação; relutância em colocar o recém-nascido 

para mamar, de acordo com a necessidade; expressões maternas de apreensão, estresse, 

medo (tristeza puerperal); incapacidade de a mãe sentir-se confortável com as mudanças de 

posição durante a amamentação; choro e agitação do recém-nascido, dentro de uma hora 

após a última mamada; incapacidade do recém-nascido em sustentar a sucção da mama; 

sinais inequívocos de fome do recém-nascido, com pouco ou nenhum ganho ponderal; 

persistência do ferimento ou sangramento do mamilo, após a primeira semana de 

amamentação; desconforto físico da mãe; sinais de ingestão calórica insuficiente pelo 

recém-nascido; afirmações que indicam conhecimento inadequado sobre a amamentação; 

expressões verbais de insatisfação com a amamentação (34,51). 

Na busca da identificação desses problemas, o enfermeiro lança mão de um grande 

aliado que é o processo de enfermagem. 

Instrumento ou modelo metodológico de que lançamos mão, tanto para favorecer o 

cuidado, quanto para organizar as condições necessárias para que o cuidado seja realizado 
(54).  

O diagnóstico de enfermagem quando usado corretamente e de modo sistemático 

torna-se um facilitador das ações de enfermagem, pois indicam quais as intervenções que 

vem ao encontro das necessidades dos pacientes, utilizando-se da avaliação crítica e tomada 

de decisão, sempre questionando esta veracidade da visão que se tem do diagnóstico de 

enfermagem (57). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Trata-se de uma pesquisa quase experimental para estudar o efeito da prescrição de 

enfermagem, Aconselhamento para Lactação no prolongamento do aleitamento materno do 

recém-nascido de risco, com risco para o desmame internado na UTI neonatal. 

O estudo quase experimental propõe-se a testar hipóteses sobre relações entre 

variáveis, demais é útil para o desenvolvimento do conhecimento de enfermagem, pois 

testa os efeitos de ações da enfermeira e conduz o desenvolvimento da terapia prescrita. (1) 

O objetivo geral da pesquisa é aplicar a prescrição de enfermagem Aconselhamento 

para Lactação junto às mães de recém-nascidos de risco, internados em uma Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal, com vista a diminuir o desmame precoce; e verificar se a 

prescrição de enfermagem Aconselhamento para Lactação propiciou o aumento do número 

de dias de aleitamento humano exclusivo para o neonato internado. 

         Foram comparados dois grupos distintos de nutrizes, sendo estes classificados em 

grupo controle e grupo teste. Entretanto, este último, foi analisado em três etapas: antes, 

após o aconselhamento de enfermagem e através do mapa de aleitamento materno criado 

especificamente para acompanhar os dias de aleitamento humano durante o período de 

internação. 

Através do resultado desses dados e da pesquisa bibliográfica exploratória, foi 

possível a verificação da hipótese e a devida discussão. 

 

3.1. Procedimentos Éticos 

 

O projeto de pesquisa intitulado como Risco para Amamentação Ineficaz na UTIN 

foi encaminhado para aprovação ao Comitê de Ética em Pesquisa, da Escola de 

Enfermagem Anna Nery/UFRJ e o Hospital escola São Francisco de Assis 

(EEAN/HESFA), em 09/11/2004 sobre o nº. de protocolo 025/04. (anexo I) 

O parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da EEAN/HESFA julgou como 

aprovado, o referido projeto na reunião ocorrida em 14 de dezembro de 2004. Após, este 

procedimento deu-se inicio então a coleta de dados. 
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O termo de consentimento foi elaborado de acordo com as regras estabelecidas pela 

Resolução nº. 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (4).  

No documento (anexo II) foram oferecidas informações sobre os objetivos da 

pesquisa, os procedimentos que seriam utilizados, os riscos, desconfortos e benefícios para 

os participantes, o sigilo e a possibilidade de abandonar a entrevista a qualquer momento, 

sem prejuízo para a continuidade de seu cuidado e tratamento. As pessoas que consentiram 

em participar da pesquisa receberam uma via do documento assinada pela entrevistadora 

 

3.2. Critérios de Inclusão 

 

         Foram as mães dos recém-nascidos de risco, internados na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal, no período de janeiro a março de 2005, cujos partos tenham ocorrido 

ou não na instituição, sendo maiores de 18 anos, primíparas ou multíparas, de partos 

eutócitos ou distócitos. 

 

3.3. Critérios de Exclusão:  

Foram as mães portadoras de HIV, usuárias de drogas oncológicas, reposição hormonal 

para hipotiróidismo e as que façam uso de drogas ilícitas (cocaína, heroína ou crak), pois 

este grupo está incapacitado de exercer a amamentação. 

Alguns fatores podem reduzir a capacidade da mãe de metabolizar ou excretar a 

droga utilizada, principalmente se essas mães apresentarem doenças hepáticas ou renais, 

então cuidados especiais devem ser tomados ao se prescrever “drogas” as nutrizes (2,3). 

 

 

3.4. Seleção da amostra  

 

A seleção da amostra do grupo teste foi definida pelo resultado de convites feitos às 

mães com filhos admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal no período de 

maio/agosto de 2005, o que resultou em uma amostra de 30 nutrizes. 

O grupo controle foi extraído aleatoriamente dos casos de prontuários do período 

de janeiro/abril de 2005, e para cada pessoa do grupo teste foi selecionado dois controles, 

totalizando assim (60 prontuários). 
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3.5. Cenário de estudo 

         

         A pesquisa foi realizada em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal pertencente 

a uma Instituição Pública do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente a unidade é composta 

por 18 leitos, sendo que 10 incubadoras, 05 UCI e 03 berços aquecidos; os berços são 

destinados aos recém-nascidos que se encontra em pré-alta. 

         A equipe é formada por 02 enfermeiras neonatologistas plantonistas, 01 diarista; 02 

médicos neonatologistas, 05 técnicos de enfermagem, 01 fisioterapeuta e 01 secretária; 

todos em regime de plantão de 12 por 72 horas. 

          A unidade possui respiradores multi-parâmetros, oxímetros, capnógrafos, billy-spoty 

entre outros equipamentos em quantidades suficientes para todos os bebês internados. Na 

área interna da unidade não existe nenhuma pia ou lavabo destinadas a degermação das 

mãos da equipe, mães e visitantes. O piso foi confeccionado de cimento e cacos pequenos 

de mármore polido e apresenta uma cor escura, dificultando a visualização das sujidades; 

as paredes são revestidas de tinta auto-lavável, porém não apresentam cantos arredondados 

para facilitar a higienização do local.  

         O setor possui uma iluminação e ventilação adequada, os ruídos são minimizados, a 

equipe é bastante consciente a esse respeito.  

         Existe uma sala destinada exclusivamente para o preparo de medicamentos. As 

intercorrências do setor são anotadas no livro de registro de admissão/alta/transferências e 

óbitos. O prontuário é único, todos os profissionais evoluem em folha única; a folha de 

informação do quadro clínico dos clientes é confeccionada duas vezes por dia 

(manhã/noite), e é composta de: nome da mãe, dias de internação, diagnóstico, estado 

geral, médico visitador e técnico responsável pelo mesmo naquele plantão.  

         A coleta de materiais para exames é realizada pelas enfermeiras e médicas do setor, 

não é permitido que os funcionários do laboratório realizem esses procedimentos. A equipe 

do setor é composta essencialmente por pessoas do sexo feminino.  

         A área externa do setor possui um quadro de avisos com informações sobre diversos 

cursos, com temas relacionados à neonatologia, tanto os ocorridos dentro da instituição, 

quanto os cursos externos, inclusive cursos e panfletos sobre a amamentação  e um quadro 

de fotos dos bebês que já estiveram internados na unidade. Na área externa também ficam: 
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uma sala de espera, que dê acesso tanto para a unidade neonatal quanto para o Centro de 

Tratamento Intensivo Pediátrico (CTIP), uma sala que serve como mini almoxarifado, um 

quarto para descanso da equipe, uma sala para a secretária e uma copa para os 

funcionários. O horário de visitas da unidade é das 14h00min às 15h00min, diariamente, e 

as mães que não se encontram internadas, tem acesso a unidade das 08:00 às 22:00 horas, 

também diariamente. 

 

 

3.6. Instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos foram construídos com base em revisão bibliográfica da 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e na Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (NOC), sobre parecer de experts e experiência da pesquisadora (5,6). 

Foram desenvolvidos dois formulários; um com o intuito de avaliar o risco para o 

desmame precoce (anexo III), e outro para avaliar a eficácia da prescrição de enfermagem 

Aconselhamento para Lactação, aplicada às mães (anexo IV).  

Toda pesquisa exige um planejamento detalhado da coleta de dados que seja 

suficientemente amplo para dar cobertura a todas as variáveis ou observações implícitas na 

hipótese do trabalho (7). 

Pra caracterização da população em questão, foi utilizado o primeiro formulário 

(anexo III), que apresenta 31 perguntas, onde foram descritos aspectos referentes à 

moradia, raça/cor, escolaridade, ocupação, renda familiar estimada, composição familiar. 

Quanto à situação obstétrica: se houve realização do pré-natal, em que instituição foi 

realizada, a partir de que mês iniciou o acompanhamento da gestação, quantas consultas de 

pré-natal foram realizadas, se realizou algum tipo de exame e quais foram se durante este 

acompanhamento recebeu algum tipo de orientação ou treinamento sobre o aleitamento 

materno. Com relação aos serviços que lhe prestaram este acompanhamento: se houve o 

fornecimento de algum encaminhamento ou indicação sobre a (s) maternidade (s) para a 

realização do seu parto, quem forneceu e em que período da gestação. 

No segundo formulário (anexo IV), sendo composto por 27 perguntas, foi aplicado 

após a realização do Aconselhamento para Lactação, e teve como objetivo provar que o  
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curso era necessário para fazer com que as mães amamentassem por mais tempo os seus 

bebês.  

O terceiro formulário (anexo V), contendo 22 perguntas, foi aplicado junto aos 

prontuários para levantamento dos dados do grupo controle. Dentre estes dados estavam 

incluídos os aspectos sócio demográficos das mães, sua situação obstétrica pregressa e 

atual, registros sobre a amamentação das gestações anteriores, se houve o fornecimento das 

orientações sobre a amamentação durante o pré-natal, se existe registro da realização do 

exame físico das mamas, se a mesma participou ou não de treinamentos e palestras durante 

o pré-natal. Em relação aos recém-nascidos os dados levantados foram: tipo de dieta 

administrada, diagnóstico de internação, a partir de que dia iniciou a amamentação e 

número de dias de aleitamento materno exclusivo.   

Foi elaborado também um mapa de aleitamento (anexo VI), com a finalidade de se 

ter uma visão geral de como foi empregado o aleitamento durante a internação desse 

recém-nascido de risco, assim teremos um parâmetro geral de quantos dias de aleitamento 

materno esse recém-nascido de risco recebeu e se houve interrupção do mesmo e quando. 

3.7. Realização do pré-teste 

 
Os instrumentos foram pré-testados com 10% da amostra do estudo e as estratégias 

de abordagem e coleta de dados, também foram revisadas para ajuste do instrumento. 

A realização do pré-teste se deu em 08 de março de 2005 conforme a descrição da 

metodologia, com 10% do total da amostra (3 mães); onde percebi que o primeiro 

formulário aplicado às mães necessitava de adequação em algumas perguntas, pois davam 

margens a respostas idênticas; esses questionários foram desprezados não fazendo parte 

assim da amostra. 

Efetuado os ajustes do instrumento, e aplicado novo pré-teste em 25 de março de 

2005, onde se percebe que o questionário não mais necessitava de ajustes, os formulários 

que fizeram parte da nova testagem não foram considerados parte da amostra da pesquisa. 

O segundo formulário (pós-aconselhamento) também aplicado a 10% da amostra 

em 08 de março de 2005 não necessitou de adequação, estes instrumentos também não 

foram considerados parte da amostra desta pesquisa.  

O terceiro formulário, referente à coleta de dados dos prontuários, também foi 

aplicado a 10% da amostra, e não necessitou de ajustes, e também não fizeram parte da 

amostra da pesquisa. 
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3.8. Procedimentos de coleta de dados  

 

Após a realização da coleta de dados do primeiro formulário (anexo III), junto às 

mães, formulário este aplicado logo após a internação do recém-nascido de risco, foi 

realizado com as mães dos mesmos o Aconselhamento propriamente dito. O 

Aconselhamento foi realizado com pequenos grupos de mães (quatro ou cinco mães); 

foram realizadas ao todo seis sessões. Todas as sessões foram apresentaram tempos 

diferentes, variando de 40 minutos a 1hora, isso dependia muito dos questionamentos 

levantados pelas mães no decorrer das sessões; nenhuma delas se deu de forma igual.   

Primeiramente, antes de discutir com a mãe como ela amamenta, pense nela como 

uma pessoa, as suas dificuldades e problemas. O sucesso do Aconselhamento depende do 

bem estar da mulher: como ela se sente a respeito de si própria e de sua situação de vida (8). 

Considere: 

� A situação de trabalho das mães; 

� As pessoas que podem ajudar a mesma; 

� Avalie a confiança em si própria; 

� A sua atitude em relação à criança. 

Para o desenvolvimento do aconselhamento utilizei um álbum seriado; este álbum é 

um instrumento elaborado pelo Ministério da Saúde e contém todas as orientações a 

respeito de como é a anatomia da mama, produção do leite, como o bebê mama, 

posicionamento mais adequado do bebê ao seio, posicionamento adequado e confortável 

para mãe, as vantagens do aleitamento materno, a livre demanda, duração das mamadas, o 

revezamento das mamas a cada mamada, as mamadas noturnas, a limpeza das mamas, 

como se evitar o ingurgitamento mamário e as fissuras mamárias, como reconhecer os 

indicadores de fome do bebê, como realizar a ordenha manual, o armazenamento do leite 

materno, como reconhecer que o bebê está satisfeito técnica adequada de retirar o bebê do 

seio, as razões para se evitar o uso de bicos artificiais e suplementação, as razões de não 

usar medicamentos sem orientação médica. 
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Para a explanação do conteúdo do aconselhamento foi utilizada uma linguagem 

simples e objetiva, visando uma melhor compreensão.  

Na demonstração das diversas posições para amamentar, com o intuito de promover 

o relaxamento e posicionamento confortável na hora das mamadas, foi utilizado um 

manequim, para que as mães pudessem vivenciar esse momento da maneira mais real 

possível, já que para muitas delas não era possível realizar essa técnica com os seus 

próprios bebês. Explicando a fonte dos reflexos do recém-nascido e mostrando como esse 

pode ser usado para ajudar na sucção do mesmo. O objetivo dessa atividade era fazer a 

mãe perceber que o aleitamento deveria ser realizado sobre forma de livre demanda a fim 

de diminuir a perda de peso inicial do bebê e promover o estímulo precoce da apojadura. 

(anexo VII-1) 

Essas atividades foram desenvolvidas na enfermaria e em grupo, já que não existe 

na instituição uma sala disponível para tais procedimentos. As mães dos recém-nascidos de 

risco são alojadas em uma única enfermaria. 

As orientações eram realizadas sempre após a visita médica e antes do horário das 

mamadas dos bebês, para não causar nenhum transtorno ao serviço e nem interrupções 

durante as sessões, em nenhum momento durante as atividades desenvolvidas com as 

mães, houve interrupções da parte médica, enfermagem ou outros. Todas as mães que 

faziam parte do grupo tinham seus bebês internados na UTIN, a partir do momento em que 

eles recebiam alta médica, as mesmas eram alojadas em outra enfermaria e passavam a não 

fazer mais parte do nosso grupo. Considero que o único inconveniente, é que nem todas as 

mães alojadas nesta enfermaria faziam parte da amostra, umas por serem menores de 

idade, outras por patologias clínicas que as impediam de amamentar, mais mesmo assim 

fizeram questão de presenciar as atividades. (anexo VII-2) 

À medida que o aconselhamento era feito às dúvidas e dificuldades de cada uma 

iam aparecendo; esses esclarecimentos foram prestados coletivamente. (anexo VII-3) 

A técnica de ordenha manual foi demonstrada em manequim e reproduzida nas 

mães, logo após. (anexo VII-4) 

Depois da realização das orientações, as mães demonstravam  como era realizada a 

técnica da amamentação e da ordenha. (anexo VII-5) 
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O Aconselhamento para Lactação dispõe de várias atividades que podem ser 

desenvolvidas com as mães como processo interativo de ajuda para auxiliar a manutenção 

da amamentação bem sucedida (8).  

Das 43 atividades descritas pela Taxonomia de NANDA para o desenvolvimento 

do Aconselhamento para Lactação, apenas 29 delas foram desenvolvidas com as mães dos 

recém-nascidos, pois essas se enquadravam perfeitamente no contexto da amamentação da 

UTIN.  

  

1- Determinar o conhecimento básico sobre a amamentação. 

2- Oferecer informações sobre as vantagens e desvantagens do aleitamento materno.  

3- Corrigir conceitos errôneos, informações incorretas e dados imprecisos sobre a amamen- 

tação. 

4- Determinar o desejo da mãe e seu desejo para a amamentação 

5- Oferecer apoio às decisões maternas. 

6- Dar ao pai/mãe material educativo recomendado, quando necessário. 

7- Avaliar a compreensão que tem a mãe dos indicadores de fome do bebê.  

8- Determinar a freqüência das refeições sem relação às necessidades do bebê. 

9- Monitorar a habilidade materna quanto a aprender o bebê ao bico do seio. 

10- Avaliar o padrão do bebê para sugar/engolir. 

11- Demonstrar o treinamento da sucção, quando adequado. 

12- Orientar sobre técnica de relaxamento, inclusive massagem nas mamas. 

13- Orientar sobre os padrões urinários e fecais do bebê, quando adequado. 

14- Avaliar a adequação do esvaziamento do seio com a alimentação do bebê. 

15- Encorajar a mãe a oferecer ambos os seios a cada amamentação. 

16- Determinar a correção do uso de bomba de sucção para as mamas.  

17- Demonstrar a massagem nas mamas e discutir suas vantagens em aumentar o suprimen-

to de leite. 

18- Encorajar o uso de bombinha entre as refeições, caso haja suspeita de redução de supri- 

mento de leite. 

19- Monitorar a integridade da pele nos bicos dos seios. 

20- Recomendar cuidados com os bicos dos seios, quando necessário.  
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21- Monitorar a capacidade para aliviar corretamente a congestão mamária. 

22- Avaliar a compreensão de ductos lácteos obstruídos e mastite. 

23- Orientar sobre os sinais e problemas que devem ser relatados ao profissional de cuidados da 

saúde. 

24- Orientar quanto a formas de voltar a amamentar, quando adequado. 

25- Encorajar a lactação contínua ao retornar para o trabalho ou para a escola. 

26- Discutir os sinais de prontidão do desmame. 

27- Orientar a mãe para consultar se o profissional de saúde antes de ingerir medicamentos 

enquanto amamenta, sejam prescritos ou não. 

28- Discutir os métodos alternativos de contracepção. 

29- Encorajar a mãe a evitar o cigarro enquanto amamenta. 

 

As atividades que não foram desenvolvidas com as mães, apesar de seu valor em 

prol do desenvolvimento e estabelecimento da amamentação, não se enquadravam no 

contexto da amamentação do recém-nascido internado. 

O Ministério da Saúde (9) diz que não é possível aplicar tudo que ele sugere no 

aconselhamento. À medida que se ganha experiência, é possível decidir que tipo de ajuda 

as diferentes nutrizes precisam e que nutrizes necessitam de orientações especiais. 

 

3.8.1. Variáveis do estudo 

 

As variáveis do presente estudo foram formadas pelas informações coletadas com o 

auxilio do primeiro formulário (anexo III), e do mapa de aleitamento materno (anexo VI). 

Essas foram analisadas comparando os resultados das amostras do grupo teste e do grupo 

controle (prontuários) (anexo V) e demonstrados em quadros/ gráficos. 

O tratamento dado a cada variável (anexo VIII) é apresentado nos itens a seguir. 

 

3.8.2. Variáveis sociodemográficas 

 

Faixa Etária: foram agrupadas em 4 classes. 18 a 25 anos; 26 a 35 anos; 36 a 45 

anos e 46 anos a mais. 
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Tipo de Parceria Atual/ Estado Civil-Categorizada em: estável (para aquelas com 

parceiro fixo) e eventual (para aquelas com parceiros eventuais). 

Raça/Cor – Este critério será auto-referido e as categorias utilizadas seguiu o 

padrão do IBGE de classificação (preto; branco; amarelo; indígena; pardo). Para a análise 

foram válidos somente os casos daquelas que souberam ou que quiseram informar. 

Nível de Escolaridade – foi categorizado em: nenhum (inclusive aqueles que nunca 

foram à escola, mas sabem ler e escrever); ensino fundamental 1 (1ª a 4ª séries); ensino 

fundamental 2 (5ª a 8ª séries); ensino médio (in) completo; ensino superior (in) completo. 

Ocupação – Foram criadas 2 categorias  (ativas e inativas) divididas em 

subcategorias. Na categoria ativa foram incluídas aquelas que relataram: emprego fixo 

(trabalho formal); bico, prostituição; (trabalho informal) aquelas que se identificaram como 

autônomo-contribuintes; e as desempregadas. Foram consideradas inativas aquelas que 

relataram ter parado de procurar emprego; as aposentadas ou dependentes de salário da 

previdência social; e as mulheres auto-classificadas do lar.  

Renda Individual Mensal – Foram categorizadas pelas faixas: até 1 salário mínimo; 

mais de 1 a 3 salários mínimos; mais de 4 a 5 salários mínimos; mais de 6 a 7 salários 

mínimos; mais de 8 a 9 salários mínimos; mais de 9 salários mínimos. O valor do salário 

mínimo no momento da elaboração desse projeto é de R$ 300,00 (Trezentos Reais). 

Número de Pessoas que Cuida – Categorizada em: nenhuma; 1 a 3 pessoas; 4 a 6 

pessoas; 7 pessoas ou mais. 

 

3.8.3. Variáveis relacionadas ao diagnóstico de enfermagem Risco para amamentação 

ineficaz 

 

A primeira variável foi sobre o motivo para amamentação, a qual apresenta 3 

categorias: solicitação de serviço de saúde; decisão própria; e outras razões.  

Segue com a questão quantitativa referente ao recebimento do aconselhamento no 

pré-natal para amamentação, a qual se divide em sim e não para as informações oferecidas 

à mãe no pré-natal a respeito da amamentação. 

Com essa variável pretendeu-se quantificar as mulheres que receberam orientações, 

tanto individual quanto em grupo, ou seja, mulheres que durante o pré-natal, já pensavam 

em amamentar, tirar suas dúvidas e temores sobre a amamentação, esclarecer suas 
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experiências anteriores com a amamentação, que conhece as vantagens do aleitamento 

materno, examinou as mamas, etc. (orientações individuais), e/ou aquelas que de modo 

geral, todas as gestantes precisam receber (orientações em grupo).  

Foram apresentadas somente as respostas positivas para cada uma das informações 

citadas e as categorias não serão excludentes. 

 

 

3.8.4. Variáveis relacionadas ao serviço de saúde, acesso e acolhimento. 

 

Profissional (is) por quem a gestante já foi atendida. Categorizada em: enfermeiro, 

médico, psicólogo, nutricionista, outro profissional.  

Foram apresentadas somente as respostas positivas para cada um dos profissionais 

de saúde citados e as categorias não eram excludentes. 

 

3.8.5. Variáveis que caracterizam a relação com o serviço e os cuidados com a saúde 

mãe-filho 

 

Significado do aleitamento - Foi categorizada em: sabe (informações dadas 

corretamente); e não sabe (resposta negativa ou informação dada incorretamente). 

Apesar da internação e das dificuldades apresentadas pelo bebê prematuro como se 

dá a relação do serviço e os cuidados prestados a esse bebê, mesmo que sua mãe não possa 

acompanhá-lo em tempo integral? O cuidado dispensado a esse bebê é igual aos outros que 

tem acompanhamento? Se durante o acompanhamento, essa mãe recebe informação sobre 

a importância do aleitamento materno e sobre os procedimentos empregados pela equipe 

de enfermagem, relativa ao processo de aleitamento materno na UTIN, além disso, se 

recebem todas as orientações em relação aos exames e medicações realizadas como, por 

exemplo, como são feitos, para que servem, onde são feitos e o que isto trará de beneficio 

para o seu bebê. 

 

3.8.6. Variáveis que caracterizam o tempo de aleitamento materno do recém-nascido 

de risco internado. 
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         Quantos dias de aleitamento humano o recém-nascido de risco recebeu durante a sua 

internação, se houve interrupção desse aleitamento, de que forma estava sendo empregado, 

a partir de que dia se iniciou o aleitamento desse bebê.   

 

3.8.6.Tratamento estatístico  

 

Foi utilizado o pacote estatístico do software EPI-INFO 6.04. D (de domínio público 

do CDC) para análise da amostra. 

Compararam-se os grupos teste e controle utilizando como análise estatística o teste t 

de Student para as variáveis contínuas, teste χ
2 para as categóricas, considerando as 

diferenças como estatisticamente significativas com um valor de p < 0,05 e os respectivos 

intervalos de confiança no nível de 95%. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

A amamentação é considerada de forma inconteste como o elemento-chave para a 

promoção e proteção da saúde da criança, e como estratégia para a diminuição da 

morbimortalidade infantil em todo o mundo, principalmente em países subdesenvolvidos e 

em desenvolvimento, nos quais as condições de saúde e a qualidade de vida da maioria da 

população são precárias. 

Os dados referentes ao grupo teste, grupo este que sofreu a intervenção de 

enfermagem Aconselhamento para Lactação, foram comparados aos dados do grupo 

controle (prontuários), que não sofreu nenhum tipo de intervenção, a fim de propiciar a 

verificação do efeito da intervenção aplicada pela pesquisadora.  

Portanto, para fim de um melhor conhecimento sobre o público alvo do estudo, 

levantaram-se os dados sócio-demográficos de ambas as amostras - grupo teste e grupo 

controle (anexo VIII). 

 

Figura 1 - Faixa etária 
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Analisando a idade materna das mães observamos na Figura 1 que, o grupo teste 

teve quase toda a sua totalidade na faixa etária de 18 a 25 anos e o grupo controle, menos 

da maioria 41,67% estavam entre 18 e 25 anos.      
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Assim, observou-se que a maternidade prevalece num grupo mais jovem de 

mulheres, sendo seu pico entre os dezoito e vinte e cinco anos. Esta concentração é 

justificável, pois a mães encontra-se em idade fértil. 

  Como dito anteriormente, no que se refere à seleção das mães, estipulou-se uma 

faixa etária mínima de dezoito anos, porém não se limitou uma idade máxima.  

Um estudo desenvolvido por Candeias (1), afirmou que o desmame precoce se 

mostra mais freqüente no grupo de mulheres com 29 anos ou menos idade.  O fator idade 

vem sendo apontado por vários autores como um dos principais preditores do desmame 

precoce, devido à imaturidade materna e os fatores psicológicos envolvidos. 

 

                  

Figura 2 - Estada civil 
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Já no que se refere ao estado civil, a maioria, de ambos os grupos, se configura 

como eventual. Mesmo havendo uma grande concentração de união eventual, as mães 

relatam ter o apoio dos pais na gestação. O que significa que mesmo não mantendo uma 

união estável, não morarem juntos, os pais prestam assistência a essas mães de alguma 

forma.  
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Figura 3 - Raça/ Cor 
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Nota-se também na Figura 3, que a raça/cor prevalece o pardo em ambos os grupos, 

depois raça/cor branco, seguido da raça/cor negra.  

         Os documentos administrativos, prontuários médicos e formulários de notificação de 

doenças, fontes primárias de dados do SUS, geralmente não informam a raça/cor dos 

usuários dos serviços de saúde. Por um lado, tais lacunas na informação comprometem o 

cálculo de estatísticas vitais representativas da população brasileira em toda a sua 

diversidade. Por outro, afetam a produção de análises de base quantitativa que dêem 

suporte à proposição de políticas públicas, ações preventivas e curativas, que levem em 

conta as especificidades da saúde de mulheres e homens negros (2).  

         Por razões sociais ou de descriminação, as mulheres negras tem menor acesso, à 

atenção ginecológica e à assistência obstétrica sejam no pré-natal, parto ou puerpério (2).  

         Analisando os dados acima, evidenciamos que é exatamente isto que ocorre, pois os 

prontuários são mal preenchidos, e os profissionais não dão muito valor a essa questão, 

muitas vezes nem perguntam ao cliente qual é a sua cor/raça, muitos se sentem 

constrangidos ao ter que abordar este assunto, fato que nos leva a inferir que o racismo está 

sempre presente de uma forma ou de outra.  

        As mortes maternas das mulheres negras estão geralmente relacionadas à 

predisposição biológica das negras para doenças como:  

• Hipertensão arterial: No Brasil ela constitui a principal causa de morte materna, 

responsável por mais de um terço delas; é uma doença crônica e sem cura mais 

perfeitamente controlável quando tratada. 
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• Diabete Mellitus tipo II: Não insulino-dependente, as negras têm 50% mais 

chance de desenvolver essa doença do que as brancas. Mulheres portadoras de 

diabetes estão mais expostas à gravidez de alto risco. Tal como a hipertensão, a 

diabetes pode ser controlada com educação em saúde. 

• Anemia Falciforme: Doença genética, que afeta milhões de pessoas e apresenta 

alto índice de mortalidade. Mulheres portadoras de anemia falciforme apresentam 

maiores risco de abortamento e complicações durante o parto (natimorto 

prematuridade, toxemia grave, placenta prévia e deslocamento prematuro de 

placenta, entre outros), e necessitam de um acompanhamento mais intenso. (2) 

         A capacitação dos profissionais de saúde na promoção de mudanças de 

comportamento de todos os profissionais da área de saúde, através da formação e 

treinamento adequados para lidar com a diversidade da sociedade brasileira e com as 

peculiaridades do processo saúde/doença da população negra (2)
. 

         Porém, mesmo com todo esse aparato montado pelo SUS, a fim de promover ações 

educativas a esta população, as gestantes continuam sem as orientações mínimas para o 

preparo da lactação. Essas ações educativas devem ser sistematizadas, visando melhorar a 

qualidade de vida e preparar a gestante para o parto e para os cuidados consigo e o bebê (3). 

         Como essas ações não são realizadas de forma correta ou na maioria das vezes nem 

são realizadas, nos deparamos com mães totalmente despreparadas para a amamentação, 

um quadro perfeito para a instalação do desmame precoce. Como enfermeiro da UTIN, 

torna-se humanamente impossível assumir mais essa responsabilidade, pois algo vai 

“falhar”. 

         Quando me refiro a falhar estou falando em deixar de prestar a assistência para fazer 

um papel que deveria ter sido prestado a gestante no pré-natal. Fica a pergunta: Até que 

ponto nós estamos colaborando para o melhoramento das ações descritas e exigidas pelo 

MS as gestantes negras? 

         O setor de saúde precisa compreender a importância de conviver sem preconceitos, 

com as práticas populares e tradicionais de atenção à saúde, sobretudo no campo de 

cuidado, adotados pela população negra (3).  
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Figura 4 - Escolaridade 
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         Em se tratando de nível de instrução, as análises dos dados mostram que há certa 

concentração no ensino fundamental de quinta a oitava série, tanto no grupo teste como no 

controle. Isso mostra que, não se trata de uma população totalmente precária nesse setor. 

Essa informação facilita bastante esse estudo, uma vez que, não sendo a escolaridade um 

fator de desconhecimento, supõe-se que o problema possa estar, talvez, na forma/meio de 

comunicação. 

Um estudo desenvolvido por Victoria (4) em 1992, já atestava que a escolaridade 

materna é um dos fatores que mais exerce influência na saúde da criança. 

Já no estudo de Susin (5), foi apontado que apesar da escolaridade exercer influência 

importante nos conhecimentos das mães sobre o aleitamento materno, é possível com 

orientações minimizar a desvantagem das mulheres menos escolarizadas com relação aos 

conhecimentos em amamentação. 

É importante que os resultados de estudos como esses sejam diferentes, uma vez 

que muitas variáveis estão envolvidas, tais como aspectos culturais, tipo de população alvo 

e adequação do programa, além da metodologia utilizada para avaliar os resultados. 
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Figura 5 - Renda individual mensal 
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         Analisando os dados referentes à renda individual mensal dos dois grupos, 

constatamos na Figura 5, que uma clientela muito pequena recebe em torno de menos de 

um salário mínimo, que apenas 10% do grupo teste recebe de 3 a 5 salários mínimos, onde 

o grupo controle não se encontra incluído,  e que a grande concentração da clientela 

estudada está na faixa  de 1 a 3 salários mínimos,  o que nos preocupa devido a população 

se mostrar precária neste sentido. Porém não houve diferença significante entre ambos os 

grupos.   

         Em outros estudos desenvolvidos alguns autores (4,5), afirmam que existe uma relação 

entre o baixo poder sócio econômico e a menor escolarização com a interrupção precoce 

do aleitamento materno, devido à falta de conhecimento e compreensão das informações 

recebidas.  

O presente estudo não se enquadra neste perfil, pois apesar do nível 

socioeconômico da população estudada ter sido baixo o nível de escolaridade foi 

considerado bom. 
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Figura 6 - Ocupação 
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           Além disso, observou-se na Figura 6 a precariedade quanto ao emprego, nos dois 

grupos estudados, pois a maioria, em torno de 80%, se configura como inativa nessa 

questão, refletindo perfeitamente a questão do desemprego no Brasil. 

No estudo de Diniz (6), das 217 mães estudadas, apenas 49 delas (22,58%) 

desenvolvia atividades de trabalho fora do domicílio, o que pode contribuir para elevar o 

percentual de mulheres com intenção de amamentar.   

Já no trabalho em questão estes dados também não são preocupantes, visto que 

80% da população são tidas como do lar, o que pode contribuir para o aumento da 

amamentação, vindo assim de encontro com o trabalho desenvolvido por Diniz. 
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Figura 7 - Ocupação ativa 
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         Esmiuçando mais esta questão, observa-se que, dentre as mães de recém-nascidos de 

risco que se enquadra em ocupação ativa em ambos os grupos, a uma percentagem 

considerável trabalhando informalmente, porém apesar disto, como já foi citado 

anteriormente este fato não gera um fator de grande preocupação neste estudo, se levar-

mos em conta que a maioria delas é considerada como do lar. Fato este descrito na Figura 

6. 

 

Figura 8 - Ocupação inativa 
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         Já no que se refere à ocupação inativa, como mostra a Figura 8, a maioria, é do lar, 

quase que a totalidade dos grupos e a outra, está desemprega. Ou seja, esta questão também 

mostra a precariedade financeira dessa população, mais um fator contribuinte para o 

desmame. 

 

 

Figura 9 - Número de pessoas que cuida 
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         Outro fator que mostra a realidade financeira dessa população é o dado sobre número 

de pessoas que cuida. Analisando os dois grupos, temos a maioria concentrada entre 1 a 3 

pessoas. Isso mostra que o número de pessoas na família está diminuindo, pelo menos se 

comparando com o mesmo dado da época de nossos pais.  

Porém, na época das nossas bisavós, lá pelo século XX, mesmo se tratando de um 

número maior de pessoas, a renda familiar e a qualidade de vida acompanhavam, ou pelo 

menos, mantia essas pessoas de forma mais despreocupante. Apesar da análise dos dados 

dos grupos nos mostrarem que os números de pessoas nas famílias diminuíram, esses 

dados vêm logo acompanhados de perto por outros que nos mostram que 40% do grupo 

teste apresenta de 4 a 6 pessoas na família, o que corresponde quase à metade da população 

teste estudado, e o grupo controle 28,33%, o que corresponde no total a 68.33% de toda a 

nossa população de estudo, esses dados são muito altos quando associados, e mostram que 
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ainda existem famílias muito populosas, o que nos deixa em dúvida em afirmar que neste 

estudo este fator pode colaborar ou não para o desmame precoce, isso se levarmos em 

conta a associação dos dados. 

Socialmente falando, uma vez já conhecedores da população pesquisada, foquemos 

agora a amamentação. Uma questão considerada muito importante, se não, a mais, é quais 

os motivos para a amamentação. O que fez essas mães a amamentarem. 

 

Figura 10 - Motivos para amamentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Assim, verificamos que o serviço de saúde é um grande fator de influência nessa 

questão, pois 36,67% das mães entrevistadas amamentam pela solicitação deste, contra, a 

maioria, 46,67%, que faz por decisão própria. Porém o grupo controle não apresentou 

nenhum índice sobre qualquer classificação, já que não constavam nos prontuários nenhum 

relato referente a esses dados. 

         Este fato nos revela que os serviços de saúde têm uma influência muito grande no 

poder de decisão dessas mães, porém são pouco trabalhados ou trabalhados de forma 

errônea. Pois quando trabalhadas de forma correta, a tendência é a melhoria dos 

conhecimentos das mães sobre o assunto e consequentemente a credibilidade no serviço 

procurado; onde este passa a ser ponto de referência para as mesmas.  

         Creio que o fator de decisão própria está embutido na questão cultural da mulher, 

visto que provavelmente elas receberam em sua criação inúmera “informações” voltadas 

para este fim.   
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Figura 11 - Recebeu apoio da família durante a gestação 
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        A Figura 11 deixa bem claro que durante a gestação, as mães dos recém-nascidos de 

risco declararam ter recebido apoio familiar, porém esse apoio apresentou-se da seguinte 

forma nos grau de parentesco das mesmas: 26,67% foram dados pelos pais /cônjuge, 

6,67% apenas pelos pais, 16,67% pais/sogros/conjugue, 3,33% pais/sogros/cônjuge e 

filhos, 16,67% pais/tios (as)/avós e conjugue, 10% pais/irmãos/avós e tios(as), 13,33% 

cônjuge e 3,33% avós. O fato interessante é que das oito citações ditas por elas sobre o 

grau de parentesco, os pais estão presentes em sete, o cônjuge em cinco e as avós em três, 

sinal que a família hoje está mais comprometida com essa situação. Também não foi 

possível fazer comparações sobre os dois grupos visto que nos prontuários examinados não 

havia nenhum tipo de relato a esse respeito. 

        O grau de apoio de que a nutriz dispõe dos familiares, é um dos pontos fundamentais 

para a promoção do aleitamento materno, não só para as mães de recém-nascidos a termo, 

mas principalmente para as mães dos recém-nascidos prematuros ou com complicações 

clínicas. Quanto mais apoio ela recebe mais segura, menos ansiosa e estressada, ela se 

sente, como afirma Rezende (7).  

    

                   

 

 



 

 59 

 

 

Figura 12 - Tipo de mamilos 
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          Um fator que interfere bastante na manutenção da amamentação é a questão dos 

mamilos. E por isso, se questionou sobre estes, chegando ao resultado final, mostrado pela 

Figura 12 que ambos os grupos não apresentam problemas relevantes referentes a este 

aspecto, pois do grupo teste somente 4 mães poderiam apresentar algum tipo de problema 

na amamentação devido a formação dos mamilos, já o grupo controle 11 mães. Convém 

ressaltar que a questão da formação dos mamilos por si só, não constitui um fator isolado, 

pois a este existem vários fatores associados, como: posição incorreta do bebê ao seio, 

sensação de desconforto e dor ao amamentar, fissuras nos mamilos, entre outros. 

         Porém neste estudo ficou evidenciado que este não é um fator determinante da 

amamentação ineficaz. 
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Figura 13 - O que a amamentação proporciona 
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Na apresentação da Figura 13, estão descritos dois aspectos importantíssimos para 

que a amamentação e sua manutenção aconteçam. O primeiro aspecto esta relacionado à 

DOR. A presença dessa sensação é sem dúvida um fator predisponente ao abandono da 

amamentação.  

Quando se pergunta se a amamentação proporciona dor, a opinião dos grupos se 

mostrou bastante dividida, mas por outro lado quando esta questão se refere à 

SATISFAÇÃO, mais da maioria, 93,33% afirma que a amamentação proporciona 

satisfação à mãe. O que significa que apesar de muitas mulheres sentirem algum 

desconforto na hora da amamentação, este é totalmente superado diante da satisfação desse 

ato.    

         Assim, a pesquisa revelou que os grandes vilões da amamentação são os aspectos 

sociais e culturais, e não fisiológicos. Não quer dizer que este último não ocorra, mas trata-

se de exceções, e por isso não pode ser considerado um fator determinante de 

amamentação ineficaz. 

         Nas fases iniciais da amamentação podem aparecer alguns problemas, que se não 

prevenidos ou tratados rápido e efetivamente, podem levar ao desmame. 

         Os traumas mamilares, fissuras, escoriações, erosão dilaceração e vesículas, são 

alguns desses problemas. Os fatores predisponentes são: técnica inadequada de 

amamentação, ingurgitamento mamário, práticas inadequadas de saúde com a limpeza dos 
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mamilos, como o uso de água e sabão, esquema rígido de amamentação, uso de bomba 

tira-leite. 

         A prevenção é verificar a flexibilidade areolar, antes de amamentar, manutenção do 

mamilo e aréola o mais secos possível, não usar cremes, pomadas ou óleos. 

         A dor na amamentação pode ser causada também na mãe que está amamentando pela 

primeira vez, devido à inexperiência, a dificuldade na realização da pega do recém-nascido 

ao seio, o posicionamento correto do mesmo, entre outros, tudo isso gera na mãe um 

desconforto e uma insegurança muito grande, fazendo com que as mesmas necessitem de 

orientações e apoio constante; as mães de pele clara apresentam uma maior propensão à 

sensibilidade dos mamilos, porém mesmo assim elas fazem questão de amamentarem. 

         Um estudo desenvolvido por Nakano mostra bem esta realidade vivida pelas mães.    

A pouca importância dada pelas mulheres às manifestações de incômodo, em seu corpo 

físico, pode ser apreendida na fala de Taís quando se refere ao bico rachado, utilizando 

termos no diminutivo "machucadinhos". A maior preocupação é o fato do bebê não 

conseguir mamar. Há de se considerar que tal significado tenha relação com o momento 

especial, pelo quais as mulheres passavam. A amamentação é de reconhecida importância 

no estabelecimento do vínculo amoroso entre mãe e filho, nesse sentido, o objeto de seu 

desejo é corresponder às necessidades do filho, priorizando o seu bem-estar, em detrimento 

do próprio. (8)  

 

Figura 14 - Amamentou os demais filhos 
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Quanto aos demais filhos, o grupo teste se mostrou dividido; onde 46,67% afirmam 

ter amamentado contra a negação de 50%. Já o grupo controle, visualiza-se que a maioria, 

75%, amamentou os demais filhos. Acredito que a significância dos dados apresentados 

pelo grupo controle se deu em relação a nenhuma das mães serem primíparas, pois dos 60 

prontuários examinados, 53,33% delas tinham de 1/3 filhos, 23,33% de 4/6 filhos, 3,33% 

de 7/10 e 1,67% mais de 10 filhos, portanto esse poderá ser o motivo da alta taxa de 

amamentados no grupo controle; mães mais experientes e com menos complicações 

durante o processo de amamentação. 

 

 

Figura 15 - Amamentou os demais filhos por quanto tempo 
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         Quanto ao tempo, ambos os grupos amamentaram, em sua maioria, de 1 a 3 meses os 

demais filhos. Sendo que o grupo teste não amamentou em 43,33%, essa percentagem é 

exatamente a correspondente ao número de mulheres primigestas. 

 

 

                     

 

 

 



 

 63 

Figura 16 - Realizou pré-natal na atual gestação 
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Na análise da Figura 16, fica bem claro que a grande maioria das gestantes faz o 

pré-natal, independente de raça, cor, idade, estado civil, poder aquisitivo. Seja qual for à 

classe social. Independente do número de consultas realizadas, fica bem claro que essa 

preocupação existe, está embutido como fator social e cultural. 

 

 

Figura 17 - Quantas consultas de pré-natal realizaram 
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          Na análise da Figura 17, observamos que tanto o grupo teste quanto controle realizou 

um bom índice de consultas de pré-natal. Das mães referentes ao grupo controle, 83,33% 

delas utilizou os serviços da rede pública e 73,33 iniciaram o mesmo no 1º trimestre da 

gestação. Já o grupo controle, 65,0% das mães iniciou as suas consultas no 2º trimestre de 
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gestação, porém não foi encontrado nenhum registro nos prontuários, referente à que tipo 

de instituição foi utilizado. 

         Nota-se, que quando a gestante tem contato com o serviço de saúde, esta participa e 

se preocupa mais com sua saúde e a do bebê.  

No estudo de DINIZ (6), mostra que 51,18% das puérperas que fizeram o pré-natal, 

alegam ter tido seis ou mais consultas, revelando o baixo índice de atendimento ao 

preconizado pelo MS, que é de, no mínimo 06 consultas, para os hospitais credenciados 

como Hospital Amigo da Criança (IHAC), onde estes dados não podem ser de menos de 

80%, como é o caso desta instituição.  

O presente estudo diverge do trabalho de Diniz (6) positivamente, pois 80% do 

grupo teste, realizou 06 ou mais consultas de pré-natal, obedecendo assim os critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Porém, mesmo tendo realizado um bom número de 

consultas, as mães não receberam de forma contínua, as orientações pertinentes de como 

lidar com o processo do aleitamento materno antes e após o nascimento do bebê, visto que 

o número de participação das mães em palestras e treinamentos sobre o assunto foi 

baixíssimo. 

O não uso do espaço dado pelo pré-natal para abordar questões pertinentes de 

educação em saúde e promoção da vida familiar, fez com que o Ministério da Saúde 

estimulasse os estados e municípios a realizarem o cadastramento das gestantes com 

acompanhamento do pré-natal completo, criando um Sistema de Informações de Pré-Natal 

(SIS-Pré-Natal), tendo como instrumento a Ficha de Cadastramento da Gestante e Ficha de 

Registro Diário dos Atendimentos. A elaboração do sistema de informação sobre o pré-

natal disponibilizou relatórios e indicadores e desenhou um retrato da assistência 

preocupante e desafiador; apesar disso a comparação dos indicadores de qualidade de 

assistência apontados pelo SISPRÉ-NATAL, revelou um crescimento no número de 

gestantes cadastradas no período de 2001/2002. (9) 

Cabe ressaltar que o Sistema Sis Pré-Natal paga aos municípios cadastrados um 

valor diferenciado a consulta das gestantes. 
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Figura 18 - Realizou exames no pré-natal 
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Quando analisamos a questão referente à realização de exames no pré-natal, 

percebemos que a maioria, quase a totalidade, sofreu influência desse contato. Isso, por ser 

os exames solicitados pelos profissionais de saúde. Além disso, esses exames, em sua 

quase maioria, são questões preventivas de cuidado. São os chamados exames de rotina.   

 

 

Figura 19 - Participação em palestras e/ou treinamentos durante o pré-natal 
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Os dados relativos a essa questão dos treinamentos e palestras nos mostram que 

mais da maioria dos grupos de estudo, não participou de quaisquer atividades nesse 
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período. A participação das gestantes em palestras e/ou treinamentos durante o pré-natal, 

tem sido muito pouco trabalhada pelos enfermeiros, perdendo-se assim uma grande 

oportunidade de incentivo ao aleitamento materno exclusivo. Os enfermeiros necessitam 

adquirir habilidades de captarem os problemas das mães previamente; o trabalho 

preventivo é sem sombra de dúvida a melhor opção no que se refere ao incentivo da 

amamentação e à prevenção do desmame precoce. Os enfermeiros necessitam utilizar-se 

melhor da confiança depositada em seu trabalho. 

A efetiva promoção do aleitamento materno não requer apenas conhecimentos 

anatômicos, bioquímicos e fisiológicos, implica também em reconhecer a possibilidade de 

decidir das mulheres envolvidas, saber ouvir e aprender, desenvolver confiança e dar apoio 

(10). 

 Vale ressaltar que no estudo desenvolvido por Susin (5), dos 79,3% das mães que 

fizeram as consultas de pré-natal, apenas 33,1% referiram ter recebido orientações sobre o 

aleitamento materno durante este período. Esse fato vem de encontro ao nosso trabalho, 

pois, dos 80% de mães que fizeram as consultas de pré-natal, apenas 5% delas referiram ter 

recebido as orientações sobre o aleitamento materno.  

Esse dado é preocupante e mostra a apatia dos serviços de saúde em relação à 

promoção do aleitamento materno, visto que, o atendimento pré-natal é uma excelente 

oportunidade para o profissional de saúde promover o aleitamento materno, especialmente 

se houver uma integração com o trabalho de promoção da amamentação após o nascimento 

da criança.  
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Figuras Referentes ao Exame Físico das Mamas do Grupo Teste 

 

Figura 20 - Apresenta mamas assimétricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Quanto ao exame físico realizado com o grupo teste, durante a realização da coleta 

dos dados, a figura 20 nos mostra que sua totalidade, apresenta mamas assimétricas. 

         O desenvolvimento máximo das glândulas mamárias acontece durante a gravidez, no 

período pós-parto e durante a amamentação. O seio materno aumenta seu tamanho, pois 

cresce o tecido glandular. A glândula mamária irá variar de acordo com a idade materna, a 

gravidez e a amamentação. (11) 

 

Figura 21 – Apresenta apojadura 
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         Analisando os dados da figura 21 podemos observar que todas as mães apresentam 

apojadura. 

         Nos primeiros cinco dias que se seguem ao parto, o leite pode não fluir 

espontaneamente, ele só será extraído em resposta ao reflexo da descida do leite pela 

compressão dos alvéolos e a liberação da oxitocina. 

         Em algumas mulheres este reflexo pode estar condicionado e será desencadeado pelo 

choro do bebê ou pela lembrança do mesmo, não necessitando do estímulo puerpério. 

Existem alguns fatores que podem inibir a apojadura como: o estresse vivido pelas mães, 

alguns fatores endócrinos após o parto também poderão influenciar a inervação sensitiva 

da auréola e do mamilo. (11) 

         Este, porém não é o caso do nosso estudo, já que todas as mães examinadas 

apresentavam apojadura, o nosso desafio maior era o de mantê-las aleitando de forma 

adequada até o final da internação do seu recém-nascido. 

 

Figura 22 – Apresenta mamas ingurgitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Segundo a análise dos dados, podemos observar que 73,33% das mães de recém-

nascidos de risco não apresentam mamas ingurgitadas, e que apenas 23,267% apresentam 

este problema, devendo ser acompanhadas mais de perto, orientadas quanto à ordenha 

periódica e com ajuda e supervisão da enfermeira, para que se evite à mastite e 

consequentemente a desistência da mãe em amamentar, causada pela dor durante o ato.  
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         Também segundo a análise nenhuma delas faz uso de prótese mamária, ou já realizou 

algum tipo de cirurgia nas mamas. 

 

Figura 23 – Necessita de auxilio para realização da ordenha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         O presente estudo também evidenciou que 33,33% das mães necessitam de auxílio 

para realização da ordenhas das mamas, e que 66,67 não necessitavam desse tipo de 

orientação. Apesar de a maioria ter referenciado não necessitarem de ajuda para a ordenha, 

esses 33,33% nos são bastante significante em termo de orientação, pois corresponde a 

quase 35,00% da nossa amostra. 

         Porém quando perguntado as mães de quanto em quanto tempo essa ordenha era 

realizada, apenas 50% respondeu corretamente, o que significa que os outros 30% 

necessitam de orientações.  

 

Figura 24 – Recebeu orientações sobre o preparo das mamas 
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         Em relação ao preparo das mamas 76,67% dizem não terem recebido orientações a 

esse respeito, apenas 7 mães 23,33% alegam ter recebido esse tipo de informação, apesar 

de terem feito o pré-natal. 

         O que mostra a precariedade a respeito dos serviços oferecidos no pré-natal dessas 

gestantes. 

         É possível considerar que o atendimento pré-natal não seja suficiente para fixar um 

número tão grande de informações sobre aleitamento. Particularmente em um momento 

psicológico que, embora seja motivador, é também repleto de novas sensações. É preciso 

haver um acompanhamento pós-parto e durante todo o período de aleitamento para que as 

mulheres possam ser orientadas e para que se estimule o aleitamento exclusivo, 

interferindo, conseqüentemente, na prevalência da interrupção precoce da amamentação. 
(12) 

Figura 25 – Apresenta fissura mamária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Apenas 13,33% das mães examinadas apresentam fissuras nas mamas, o que 

corresponde a 04 clientes, o que não é um dado assim tão alarmante, visto que do índice de 

86,67% não apresentarem mamas ingurgitadas, porém não podemos nos esquecer que 

23,33% das mães alegaram não terem recebido orientações sobre o preparo das mesmas, 

isto significa que se somarmos os dois dados teremos um índice de 33,33% das mães 

correndo esse risco; de apresentarem complicações pertinentes ao ingurgitamento 
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mamário, ou pela própria pega incorreta do recém-nascido ao seio materno, pela forma 

incorreta da ordenha ou por falta de orientação como já foi relatado anteriormente.  

Segundo a UNICEF/OMS (1993) as fissuras nos mamilos são comuns, 

principalmente se a mulher não foi orientada a prepará-los durante o pré-natal. O uso de 

bombas esgotadeiras manuais e elétricas e a sucção ineficiente devido ao ingurgitamento 

são os principais fatores causais, tendo também como fatores predisponentes: sucção 

ineficiente usa de lubrificantes, uso de medicamento tópico, higiene excessiva e a própria 

falta de preparo do mamilo durante o pré-natal. (13)
 

         Mesmo com os mamilos fissurados é indicado que a mãe não pare de amamentar, 

caso ela não consiga, indica-se que faça massagens nas mamas e retire o leite manualmente 

oferecendo ao bebê de colher ou copo, sempre evitando do uso de bicos artificiais. 

Para evitar que as rachaduras ocorram, a mulher deve massagear as mamas quando 

estiverem demasiadamente cheias e firmes, deixando-as macias antes de oferecer para o 

bebê, verificar se a criança está pegando corretamente, retirar um pouco de leite e passar 

nas áreas  do mamilo  que estejam mais doloridas e irritadas (vermelhas) e deixar as 

mamas expostas ao sol por cerca de 15 minutos no mínimo 4 vezes ao dia (antes das 10 h e 

após as 16 h). Caso não tenha sol, a mulher pode utilizar abajur em uma distância de 30 

cm, por 15 minutos 6 vezes ao dia.
(14) 

 

Figura 26 – Existe eliminação de secreção láctea 
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         Todas as mães do grupo teste apresentavam saída de secreção láctea, sendo que 60% 

na fase de colostro, 33,33% leite de transição e 6,67% leite maduro. 



 

 72 

         O colostro é o leite produzido nos quarto dias pós-parto, é amarelo, espesso, 

composto pelo pré-colostro e vai mudando de coloração ao passo que o leite passa a ser 

produzido. O leite de transição é produzido entre o quarto e o décimo dia após o parto. (11) 

         O leite maduro é produzido em continuidade ao leite de transição. Sua composição é 

relativamente constante, embora o teor de alguns nutrientes varie significativamente ao 

longo da lactação, durante o dia e até mesmo ao longo de uma mesma mamada. (15) 

 

Figuras 27 - Profissionais que orientaram quanto ao preparo das mamas 
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Foi evidenciado também que penas 23,33% das mães foram orientadas a respeito 

do preparo das mamas para a lactação, sendo que 5 delas referiram ter recebido essas 

orientações por enfermeiras e 2 delas por médicos, os demais profissionais não foram 

citados. 

Reportando-nos novamente ao trabalho de Diniz (6), a mesma alega que, não se 

pode esperar que profissionais de saúde que não tenham sido capacitados no manejo da 

amamentação ofereçam às mães orientação efetiva e aconselhamento adequado.  

Fato este, que concordamos em parte, pois existem algumas orientações básicas 

referentes ao manejo da lactação e promoção do aleitamento materno, que os enfermeiros 

recebem durante o período de graduação, quando cursam as disciplinas referentes à área de 

obstetrícia e materno-infantil, portanto está capacitado a realizarem essas atividades, o que 

não justifica o baixo índice dos dados apresentados neste trabalho em relação às 

orientações dispensadas às mães sobre o preparo das mamas.  
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Em um trabalho desenvolvido por Pereira et al. com 72 gestantes somente 53,3% 

afirmaram que receberam alguma informação sobre o aleitamento materno durante o 

acompanhamento pré-natal. A fonte das informações e as informações de maior 

importância lembradas por estas mulheres são descritas: médicos 25,00%, psicólogos 

18,00%, assistentes social 16,7%, nutricionista 16,7%, enfermeiros 5,6%, fisioterapeuta 

1,4%, estudante 1,4%, meios de comunicação 9,7%, não sabe/não lembra 9,7%. (12) 

O trabalho desenvolvido por Pereira mostra que os índices sobre as orientações as 

gestantes o pré-natal ainda estão muito baixos, estado longe de atingir o esperado, pois 

46,67% dessas gestantes ficaram sem qualquer tipo de informação a respeito do 

aleitamento materno. Este trabalho vem de encontro a nossa pesquisa, pois reforça os 

dados encontrados em nosso estudo, que nesse caso é o baixo índice de profissionais 

atuando no pré-natal adequadamente. 

         Quanto aos dados, do presente estudo em relação aos prematuros ou recém-nascidos 

com alguma patologia clínica, tanto do grupo teste quanto controle, os mesmos ficaram 

assim distribuídos: 

 

 

Figura 28 - Peso do RN ao nascimento 
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         Os dados demonstram que o grupo teste apresentou um índice muito maior de 

baixo peso em relação ao grupo controle, estes dados podem contribuir significativamente 

em relação ao desmame precoce, visto que as mães desse grupo certamente tiveram que 
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“aguardar” que seus bebês estivessem em condições para sugarem ao seio, enquanto isso, o 

leite materno era extraído manualmente (ordenha), que nem sempre era realizado de forma 

correta.   

 

Figura 29 - Diagnóstico dos recém-nascidos no nascimento 
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Os dados da pesquisa mostram que o grupo teste também apresentou um grau de 

prematuridade mais elevado 66,67% do que o grupo controle 48,33%. Foram categorizados 

na Figura 29, somente os com valores mais significativos. 

Os diagnósticos são fatores complicadores do estado geral dos recém-nascidos de 

risco, portanto promover a melhora desses quadros significa acelerar o processo de 

alimentação do mesmo. 

Quando recebemos na UTIN os recém-nascidos riscos, muitas vezes graves devido 

a sua patologia, temos que lidar com a ansiedade e o desespero dessas mães e familiares, 

com o passar do tempo e a melhora ou estabilização destes acontecendo, abordar com as 

mães outras questões relacionadas com o cuidado do recém-nascido e a sua amamentação.  

Segundo Veloso, os pais estão expostos às diversas formas de cuidar que cada 

profissional de saúde apresenta. E é aí que eles se apóiam, se identificam, depositam 

segurança, confiam, e se entregam aos profissionais (16). 

Ao abordar o tema: amamentação; deparamos-nos com mães totalmente 

despreparadas para a questão; que não foram orientadas durante o seu pré-natal; Pré-natal 



 

 75 

este, que como mostra o estudo, obteve um número de consultas satisfatórias, segundo o 

MS. 

         Tendo estas mães total despreparo, temos nós enfermeiros neonatologistas que iniciar 

um trabalho para que essa amamentação ocorra. Este deveria ser apenas uma continuidade 

da orientação iniciada no pré-natal, poupando-nos tempo, aquele que não temos, de realizar 

o convencimento, orientações e práticas para amamentação.  

A assistência ao prematuro se dá a partir de um trabalho coletivo, com aspectos de 

complementaridade e interdependência, havendo momentos de negociação entre os 

agentes. A finalidade maior do trabalho é o diagnóstico e a terapêutica (17). 

Se muitas vezes deixamos de realizar este trabalho, que o pré-natal não cumpriu, 

nos deparamos com um insucesso quase certeiro deste processo de amamentação, e um 

prejuízo sem retorno para o recém-nascido; por outro lado se nosso bom senso não permite 

que falhemos tanto quanto falhou o pré-natal, temos que parar nossos afazeres para dar 

atenção exclusiva a estas mães, e realizar as orientações para o “convencimento” e as 

práticas da amamentação. 

Este fato nos causa um desconforto quanto profissional e até mesmo uma revolta 

em relação aos nossos colegas que atuam na rede básica ou privada realizando o pré-natal, 

não pelo fato de não querermos orientar as mães mais sim por saber que esses problemas 

poderiam ser evitados ao passo que essas orientações fossem dadas precocemente; um 

trabalho que deveria ser continuado por nós enfermeiros neonatologistas e não iniciado por 

nós, como vem sendo feito. 

Ao levantar esta questão não objetiva-se diminuir e nem criar um confronto entre 

enfermeiros pré-natalistas e neonatologistas, mas fazer-se perceber que cada um tem seu 

papel, e ao cumpri-lo estará beneficiando não só o contexto mãe/filho, mais sim a toda uma 

estrutura de tratamento sistematizado e facilitador dos profissionais envolvidos neste 

contexto.   
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Figura 30 - Número de dias que o bebê recebeu aleitamento materno exclusivo        

durante a internação 
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         Analisando a Figura 30 sobre número de dias de aleitamento materno exclusivo, 

podemos atestar sem sombra de dúvidas, que mesmo com uma pequena concentração no 

item de 1 a 5 dias pelo grupo controle, não podemos considerar esses 53,33% um dado 

determinante, pois, como mostra a figura acima, esse dado revela-se bastante abrangente. 

Considerando, também, que esse dado sofre influências diante o número de dias de 

internação.  

         O grupo teste apresentou em quase toda a sua totalidade um índice superior de dias 

de aleitamento materno, 80,00% da amostra, se comparado com o grupo controle, que 

apresentou 46,67%, perdendo apenas no que se refere ao primeiro e quinto dia, onde o 

grupo controle se manteve com 53,33%. 

         Esmiuçando esta questão, poderemos observar que as diferenças apresentadas pelos 

grupos, sempre são maiores em relação ao grupo teste, visto que: 

* 6-10 dias - diferença de 5,00% a mais do grupo teste para o controle; 

* 11-15 dias – diferença de 10,00% a mais do grupo teste para controle; 

* 16 – 20 dias – diferença de 8,33% a mais do grupo teste para controle; 

* 21 – 25 dias – diferença de 1,67% a mais do grupo teste para controle; 

* 26 – 30 dias – diferença de 8,33% a mais do grupo teste para controle. 



 

 77 

         Somando-se todas essas diferenças chegamos a um índice de 33,33%, isto significa 

que o grupo teste apresentou um índice muito maior de dias de aleitamento materno 

exclusivo. O grupo teste também apresentou um índice de dias de internação bem menor 

do que o grupo controle, uma redução de 27 dias.  

         A partir da diferença estatisticamente significante entre os grupos para o tempo de 

internação hospitalar, observou-se que a alta hospitalar no grupo teste ocorreu antes, 

quando comparado ao grupo-controle. À medida que o prematuro ou recém-nascido com 

complicações clínicas tem alta mais precoce da UTIN, há menor exposição a infecções 

nosocomiais, melhora na sua qualidade de vida, integração familiar mais precoce e 

melhora na competência da mãe no cuidado com seu filho e diminuição nos custos no 

atendimento a esse bebê. (18)  

 

4.1. Preditores de risco para amamentação ineficaz 

 

Por razões culturais, muitas mães passaram a ter vergonha de amamentar. Por 

(falsas) razões estéticas muitas delas, desconhecem que os fatores genéticos, são os 

responsáveis pelas transformações corporais. Muitas mães possuem receio de não terem 

produção suficiente de leite, não conseguindo amamentar. 

Entretanto, com esse estudo, pode-se perceber que os preditores da amamentação 

ineficaz não se prendem a fatores isolados, e sim a aspectos sociais, culturais e políticos de 

dada população. Comprovou-se que fatores como nível socioeconômico, grau de 

escolaridade da mãe, trabalho materno, primiparidade, falta de orientação no pré-natal, não 

participação em treinamentos e palestras, ordenha ineficaz, urbanização, falta de 

conhecimento da fisiologia do próprio corpo, prematuridade, tempo de internação do 

recém-nascido, diagnóstico do mesmo e intenção da mãe em amamentar, também são 

referenciados pelo estudo de Escobar (19), os principais motivos que levam ao desmame 

precoce. 

 Deve-se ressaltar que apesar do estudo ter como critério de inclusão as mães com 

idade igual ou acima de 18 anos; a idade materna será considerada um dos preditores para 

amamentação ineficaz, pois a maioria das mães eram primíparas. E segundo alguns autores 

mães primigestas e adolescentes teriam maior dificuldade para amamentar devido à 

inexistência e imaturidade psicológica (5).  



 

 78 

         Assim, pode-se pensar que a amamentação trata-se de um fator cultural e social. 

Porém tal afirmativa não pode ser dirigida a este trabalho, já que todas as mães do grupo 

teste do estudo amamentaram.  

Muitas mulheres ficam desanimadas com a amamentação por terem vivido 

anteriormente uma experiência ruim e frustrante. Acreditam que esta seja uma situação a 

ser aceita e que as dificuldades se repetirão.  

O fato é que mesmo com tanta informação e do sucesso das campanhas de 

incentivo, o índice de desmame precoce continua alto. Como os preditores da 

amamentação não dependem de fatores isolados, cabe quanto aos enfermeiros, buscar 

estratégias prévias, que possam promover uma amamentação adequada, visando o bem-

estar do binômio mãe/filho. 

 

4.2. Significado do trabalho para a formulação do diagnóstico de enfermagem 

 

A importância do aleitamento materno tanto para a criança como para a mulher é 

reconhecida por todos, o que se quer é intensificar ou criar ações que minimizem estas 

dificuldades da mulher em amamentar ou então reorientar as ações dos serviços de saúde 

relacionados ao aleitamento materno. 

O conhecimento no processo de percepção, decodificação e interpretação levam ao 

aparecimento de novos significados, que por sua vez interage com significados iniciais que 

são ou não modificados. 

Pela comunicação as pessoas compartilham experiências, idéias e sentimentos, ao 

se relacionarem como seres interdependentes influenciam-se mutuamente e, juntas 

modificam a realidade onde estão inseridas (20). 

Dessa forma, esse estudo serve como instrumento para a formulação do diagnóstico 

de enfermagem por trazer informações relevantes quanto à assistência e intervenção do 

profissional de saúde no processo de amamentação. 

Entende-se que reconhecendo a existência de uma relação direta entre o processo 

gestante/equipe de pré-natal e fatores de desmame precoce, é possível a realização do 

diagnóstico de amamentação ineficaz a fim de se realizar um trabalho assistencialmente 

focado nessa vertente. 
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A mulher, especialmente a nutriz, em meio às transformações que representa a 

maternidade, torna-se mais sensível às influências externas sobre os cuidados com seu 

filho e ao aleitamento materno.  

Assim, com este estudo, verificou-se que os principais preditores de amamentação 

ineficaz da população estudada são os aspectos sociais, culturais. Que mesmo sendo a 

família essencialmente importante, não cabe a ela decidir ou interferir nesse processo. Seja 

pela participação ou não, seja pela transferência de mitos e tabus. O estudo mostrou que 

sofremos interferências do marketing social, onde principalmente as mães dos prematuros 

ou recém-nascidos com complicações clínicas já fragilizadas pela situação da internação de 

seu bebê, acabam optando por uma alimentação alternativa complementar, por achar que 

seu leite não está sendo suficientemente adequado para alimentá-lo. Quando tal fato ocorre 

demonstra a fragilidade do serviço de enfermagem. Por isso se torna cada vez mais 

necessário um trabalho que oriente e esclareça essas mães no sentido de fazê-las optarem 

por uma escolha mais acertada, onde não só ela será beneficiada, mas também o seu bebê. 

 

4.3. Como e quanto podem ajudar ou comprometer na implementação e eficácia da 

prescrição aconselhamento para lactação 

 

Uma prescrição de enfermagem pode ajudar a enfermeira a solucionar ou 

minimizar algum problema referente à sua clientela. 

Dependendo da forma de como essa prescrição for implementada, ela vai colaborar 

ou não para a eficácia da prescrição escolhida. A enfermeira que desenvolve esse trabalho 

junto às mães que possuem recém-nascidos de risco internados, deve fazer uso de um 

instrumento de coleta de dados adequado a essa realidade, sua abordagem perante a cliente 

deve ser sempre a de respeito e seu discurso o mais simples e compreensível possível.   

A avaliação dessa mãe deve ser realizada antes da aplicação do instrumento, 

durante a aplicação do mesmo e após, para que se possa ter uma visão geral das 

necessidades reais da sua cliente e saiba qual a intervenção mais adequada a ser aplicada.  

A fim de realizar uma análise comparativa, se aplicou um instrumento na chegada 

das mães à UTIN e outro após o aconselhamento de enfermagem. 

Com isso, obteve-se dados a fim de avaliar o comprometimento da implementação 

e eficácia da prescrição de enfermagem diante o aconselhamento de nutrizes em uma 

UTIN. 
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         Assim, os dados mais significativos foram os referentes ao conhecimento. Notou-se 

um grande aumento no nível de conhecimento dessas mães após a intervenção de 

enfermagem. 

Condizente com outros estudos (21, 22,23), a falta de orientação no período gestacional 

e puerperal ficou claramente comprovada, mesmo a maioria das mães terem confirmado a 

realização do pré-natal. 

 

 

                       Figura 31 - Conhece a forma de armazenamento do leite 

16,67%

96,67%

83,33%

3,33%

Antes do Aconselhamento Após o Aconselhamento

Sim

Não

 

 

 

       Um exemplo disto foi quando perguntado sobre a forma de armazenamento do leite, 

como mostra a Figura 31, antes do aconselhamento, a maioria se mostrou desconhecedora 

83,33%, porém esse número passou para 3,33% após o aconselhamento de enfermagem, 

apresentando uma redução de 80%. 
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Figura 32 - Consegue fazer uma ordenha eficaz 
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         O mesmo aconteceu quando foi perguntada sobre a ordenha, antes do 

aconselhamento, a maioria afirmou não conseguir, porém esse número passou para 6,67% 

após o aconselhamento de enfermagem, apresentando uma redução de 60%. Ou seja, 

93,33% após o aconselhamento passaram a conseguir fazer uma ordenha eficaz.  

         Portanto, como alguns estudos já comprovaram (24, 25,26), este também afirma que o 

aconselhamento é uma das estratégias capaz de trabalhar conteúdos culturais, fundamentais 

para adoção de atitudes voltadas para o indivíduo em sua totalidade a fim de se ajustar 

efetivamente a si próprio e ao seu ambiente. 

         O presente estudo também enfatiza que após o Aconselhamento 93,33% das mães 

afirmam reconhecer os indicadores de fome do bebê, 100% delas descrevem com perfeição 

os benefícios da amamentação, que 70% conseguem descrever a fisiologia da 

amamentação sem problemas, que 96,67% conseguem identificar os sinais indicadores de 

ingurgitamento mamário e mastite, que 90% delas têm conhecimento de acessar o sistema 

de cuidados de saúde sempre que precisarem e que 76,67%, ou seja, 23 mães conseguiram 

assimilar as informações dadas sobre o Aconselhamento. 
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Figura 33 – Mãe consegue assimilar o aconselhamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, podemos afirmar a hipótese de que a intervenção no aconselhamento para 

lactação aplicada às mães durante o período de internação do bebê na UTIN, aumenta os 

conhecimentos delas sobre o assunto e, consequentemente, aumenta a prática deste durante 

este período.  

Vimos claramente, que o aconselhamento para Lactação como prescrição de 

enfermagem é a base para o desenvolvimento das ações de saúde e para o alcance da 

eficácia do aleitamento materno. 

         Podemos afirmar tal fato, pois os resultados encontrados na pesquisa sobre os dias de 

aleitamento materno x tempo de permanência do grupo teste e grupo controle, foram os 

seguintes:  
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Figura 34 - Tempo médio de permanência 

74

101

Dias de Internação

G. Teste

G. Controle

 

               * Significante se p < 0,05 

 

         Analisando o número de dias de internação dos prematuros ou recém-nascidos com 

complicações clínicas, podemos afirmar que o grupo controle permaneceu um número de 

dias muito superior ao grupo teste, apresentando uma média de 13,93%, se formos ver a 

diferença ente ambos dará uma diferença de 12,9% a mais para o grupo controle e uma 

diferença de 27 dias. 

        Em um estudo realizado com pais de bebês hospitalizados na UTIN foram observados 

altos níveis de ansiedade, depressão e hostilidade, revelando problemas de ajustamento 

psicossocial por parte dos pais. (27) 

         No estudo desenvolvido por Padovani et al., o tempo médio de permanência dos 

prematuros ou recém-nascidos com complicações clínicas foi de 26 dias; o que não difere 

deste trabalho, cujo tempo médio de internação foi de 26,8% (mais ou menos 17,35%), 

variando de 04 a 74 dias. (27) 
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Figura 35 - Média de aleitamento materno dos dois grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Analisando os dados referentes ao número de dias em que o bebê recebeu aleitamento 

materno exclusivo durante a internação. Ao comparar as variâncias, entre as duas amostras, 

com relação ao tempo de aleitamento, observa-se que há uma diferença significativa entre 

o período aleitado do grupo controle e grupo teste (p=0,001). No grupo teste dos 30 casos 

analisados a média de aleitamento materno foi de 13,33% (+/- 69,47), variando de 02 a 35 

dias apresentando um desvio padrão de 8,33; já o grupo controle, dos 60 prontuários 

analisados a média de aleitamento materno foi de 7,76% (+/- 45,37), variando de 0 a 28 

dias, apresentando um desvio padrão de 6,37. 

 

4.4. Mudanças implementadas  

         

 Como o Aconselhamento é centrado em técnicas voltadas para atividades 

profissionais, ou seja, maneiras não-verbais que podem ser trabalhadas por eles e que 

podem ajudar ou “dificultar” sua interação com a mãe, pude então perceber, que inúmeras 

mudanças foram incorporadas nas atitudes dos profissionais que trabalham na UTIN. 

Passaram a se preocupar mais com os sinais não-verbais dessas mulheres. 

Estes sinais retratam as suas emoções, são pequenos gestos e “falas silenciosas”, 

que podem ser indicadores das dificuldades que as mulheres enfrentam, das interpretações 

que elas estão fazendo acerca de elementos internacionais em seu contexto e que ela 

poderá imprimir ao processo de amamentação (28).  

13,33%

7,76%

G. Teste G. Controle



 

 85 

A mudança de comportamento dos profissionais da UTIN fez com que essas 

mulheres passassem a ter mais confiança neles, o que proporciona a esta uma facilidade na 

forma de interagir quando necessário junto às mães, pois gera entre ambos um 

estreitamento nas relações. 

A implementação dessas mudanças se deu de forma bem lenta, pois sensibilizar 

esses profissionais a respeito de suas condutas requer uma auto-avaliação de si próprio; 

rever conceitos não tão é fácil assim de ser trabalhado junto à equipe de saúde e requer 

tempo e paciência; porém a colaboração e empenho da equipe de enfermeiros da unidade 

foram imprescindíveis, todos se empenharam na sensibilização dos demais profissionais. 

Sensibilizar os profissionais da UTIN a respeito do seu papel na manutenção da 

amamentação, fazer com que estes desenvolvam habilidades de observar, supervisionar e 

avaliar os resultados das atividades empregadas junto as mães é um árduo trabalho, pois 

requer constante vigilância dos profissionais. Porém o retorno disso é muito gratificante. 

Estes conceitos foram implementados junto à equipe da UTIN por meio de orientações dos 

enfermeiros aos demais membros da equipe. 

 

4.5. Estratégias para mudanças  

 

Com a finalização da pesquisa, é que nos deparamos com o inevitável começo de 

tudo.  

Entender como as mulheres entrevistadas percebem a amamentação, que 

significados este ato tem para elas e até que ponto é capaz de se envolver, com certeza nos 

dá rumos a serem retomados e nos inspira caminhar por trilhas ainda não percorridas. 

Como estratégia de mudança sugere-se que as enfermeiras (os), possibilitem no 

cuidar desse recém-nascido internado, um atendimento mais humanizado possível 

facilitando ao máximo o contato mãe e filho, suprindo ao máximo as necessidades de apoio 

para ambos, passando a observar essa mãe com mais atenção, “um olhar diferente”, 

compreendendo e ouvindo suas falas. 

É através da sua compreensão existenciária, que o ser se projeta ara a possibilidade 

cada vez mais própria do poder-ser- no- mundo-com-os-outros (29). 

Dessa forma, a enfermeira pode significar apoio aos pais diante de suas 

possibilidades de ser, ao estar com o filho internado na UTI neonatal. 
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É necessário, sem sombra de dúvida, lançar um olhar para o enfermeiro, pois assim 

como os pais, também têm sua história, seus anseios, suas dúvidas seus sentimentos e suas 

necessidades próprias (16).       

         Aqui se coloca o recomeço possibilitado pela pesquisa: resgatar a percepção sobre 

amamentação, reconhecer a relação da comunicação no processo de trabalho em saúde e 

sua possibilidade como ferramenta de mudança social. 

 

4.6. Efeitos causados pela pesquisa  

          

Com o desenvolvimento dessas atividades pelos profissionais, pude perceber a 

melhoria da qualidade na assistência de enfermagem. As mães estavam mais dispostas a 

colaborar com as solicitações da enfermagem, se reportavam à equipe com mais facilidade, 

expondo suas dúvidas e angústias, e recebiam orientações e esclarecimentos imediatos, 

mantendo assim um vínculo estável entre ambos. 

A fala das mesmas a respeito do tratamento dispensado a elas, passou a ser 

diferente, agora teciam elogios à equipe, como: 

“Hoje posso perguntar as coisas que tenho dúvida, sou tratada como gente”. 

“Não tenho mais vergonha de falar com as enfermeiras, elas agora conversam 

comigo, não me olham mais com aquelas caras”. 

“Estive internada aqui no ano passado, e o tratamento era muito ruim, hoje todo 

mundo ajuda às mães que tem os nenéns internados, achei que o tratamento melhorou”.  

Portanto houve uma melhora significativa na assistência, passando-se a acolher 

melhor e de forma mais humanizada essas mães.  

         O grande mérito deste estudo foi ter demonstrado que uma intervenção simples e não 

onerosa no período pós-parto pode aumentar o nível de conhecimento das mães sobre o 

aleitamento materno e, consequentemente, aumentar as taxas de amamentação. Também é 

possível que outras estratégias simples, aplicadas em momentos diferentes e integradas 

entre si, tenham um impacto igual ou maior na prevalência do aleitamento materno. 

 

4.7. Implicações do estudo 

                   

A temática desse estudo se justifica mediante dados estatísticos do Estado do Rio 

de Janeiro, onde, dos 39 municípios que emitem os boletins sobre os índices do 
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aleitamento exclusivo até o 4º mês de vida, apresentam como média apenas 30,64%, o que 

significa que 69,36% desses bebês sofrem o desmame precoce (ATAN/PAISMCA/SES-

RJ) (30). E pela incoerência entre as políticas públicas que protegem mãe/filho, é a realidade 

que se observa.  

Este estudo apresenta relevância para a área de neonatologia, compartilhando o 

saber com alunos de graduação e profissionais que exercem a prática docente e ou 

assistencial junto às mães de bebês prematuros, internados na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal. Pretendo com esse conhecimento apreender e interpretar a realidade 

das mães que vivenciam a amamentação na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e como 

esse processo pode ser um fator determinante para o aumento de peso do prematuro e o 

aumento do vínculo mãe/filho (afetividade) fazendo com que o tempo de internação 

diminua.       

A inserção deste recém-nascido no ambiente familiar mais precocemente gera um 

bom impacto social; o impacto profissional decorre da alta precoce, pois se diminuindo o 

dia de internações conseqüentemente diminui-se também o número de infecções neonatais 

e ou hospitalares (co-morbidades), tornando assim a assistência de enfermagem mais 

eficiente e objetiva. 

Proporcionando-se uma grande rotatividade de clientes, fazendo com que o custo 

das internações se torne menor; isso causará uma melhoria no atendimento das populações 

locais, que terão maiores chances de internações para os seus bebês. 

E mostrar que com uma intervenção simples e sem custo algum, como a prescrição 

de enfermagem Aconselhamento para Lactação junto às mães de bebês Internados na 

UTIN, se é capaz de aumentar os conhecimentos das mesmas e consequentemente manter 

o aleitamento materno exclusivo durante este período. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É de conhecimento de todos que as questões relacionadas à prática da amamentação 

têm-se configurado objeto de interesse para diferentes autores e grupos sociais ao longo da 

história. Em todas as épocas, o ser humano foi levado a construir rotas alternativas, para 

responder à demanda das mulheres que, por opção ou imposição, trilharam o caminho do 

desmame precoce (1). 

A política do uso do leite humano na alimentação dos recém-nascidos de risco 

trouxe a mãe para dentro da unidade neonatal. Passou-se a estimular a mãe a participar na 

alimentação de seu recém-nascido, mesmo nas fases em que não está sendo alimentado ao 

seio. Este envolvimento pode ser um estímulo positivo a manutenção a lactação, que é 

extremamente difícil neste tipo de população (2). 

Mesmo com tanto empenho, a mediana da amamentação nas capitais brasileiras é 

de 10 meses. No entanto a mediana de amamentação exclusiva é de apenas 23 dias, 

havendo variações regionais (3). 

Os dados do ATAN/PAISMC/SES-RJ, afirmam que dos 92 municípios do Estado 

do Rio de Janeiro, apenas 39 deles emitem boletim estatístico sobre os índices do 

aleitamento materno exclusivo no estado, o que dá uma média de 30,64% de recém-

nascidos aleitados até o 4º mês de vida, isto significa que 60,36% desses recém-nascidos 

sofrem o desmame precoce.   

Apesar de a amamentação ser considerada a prática mais eficaz para alimentação 

dos recém-nascidos, e das vantagens que ela oferece, observa-se que há na sociedade 

brasileira uma tendência ao desmame precoce. 

Com o propósito de auxiliar essa demanda a diminuir o índice de desmame precoce 

nas UTNS, é que lancei mão da Intervenção de Enfermagem Aconselhamento para 

Lactação. Essa intervenção foi trabalhada junto às mães dos recém-nascidos internados na 

UTIN e teve como propósito orientar e esclarecer as mães sobre o processo de 

amamentação.  

Saber compreender mais profundamente os problemas que cercam estas mães e 

diagnosticá-los corretamente, de forma a ajudar efetivamente na resolução do problema é o 

cerne do aconselhamento (4). 
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Nesse processo de orientação, pude perceber que as mães dos prematuros e recém-

nascidos com complicações clínicas internados apresentam um grande risco para o 

desenvolvimento do desmame; primeiro pelo longo tempo de internação dos bebês, o que 

proporciona a não retirada do leite (ordenha) com freqüência, levando ao ingurgitamento 

mamário ou a diminuição progressiva da produção do leite e conseqüentemente ao 

desmame; segundo pela insegurança ou estresse materno, em estar vivenciando uma 

situação completamente inesperada e indesejada; terceiro pelas situações externas 

presentes, como: os cuidados com os demais filhos, que nesse caso estão com terceiros, a 

cobrança dos familiares e as “obrigações” matrimoniais impostas pela sociedade; sem 

contar com as “obrigações sociais”, principalmente quando essa mulher é provedora do 

sustento da família. 

A mãe que amamenta, facilmente perde a confiança em si mesma e pode se tornar 

suscetível à pressão de familiares e conhecidos para que desmame. É importante que o 

profissional faça a mãe se sentir confiante e bem consigo mesma (4). 

Apesar dos aspectos fisiológicos não serem os principais responsáveis pela 

interrupção da amamentação desses bebês, não devemos deixar de nos preocupar com esse 

fato; as orientações dispensadas às mulheres durante a gravidez devem ser intensificadas 

com o objetivo de prevenir os problemas durante a lactação (5). 

Os aspectos culturais das mães também devem ser levados em consideração, pois 

às vezes eles são responsáveis por uma pequena parcela de desmame, visto que muitas 

delas, mesmo sem concordar com o que é dito pela família, seguem suas orientações 

apenas por uma questão de respeito.  

O apoio às nutrizes não deve seguir protocolos e rotinas “fechadas”, que 

padronizam as orientações e as assistências. Para que ocorram mudanças significativas no 

concreto dos serviços de saúde é preciso que se transformem os paradigmas atuais, 

valorizando as reais necessidades da população, exercitando a escuta, buscando conhecer a 

história de vida de cada mulher, valorizando as reações por elas estabelecidas em 

diferentes momentos de suas vidas, reconhecendo que essa teia social constrói significados 

que vão imprimir determinantes fundamentais em decisões (5).  

As orientações, dispensadas às mães durante processo de amamentação tem como 

objetivo, buscar fazer dessa clientela, pessoas capazes de decidir a escolher a forma que 

acharem mais adequadas para amamentarem seus filhos internados, isto sempre deixando 

bem claro para elas quais as vantagens e as desvantagens de cada método.  
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Concordamos com Escobar (6) quando diz que o desconhecimento e a insegurança 

das mães sobre o aleitamento, levam as mesmas a tomarem decisões inadequadas e reitera 

a necessidade de campanhas informativas sobre o assunto. 

Entretanto, deve-se ressaltar que não somente a falta de informação motiva o 

desmame precoce, mas também os aspectos sociais presentes no cotidiano da nutriz; 

portanto, o diagnóstico da situação local, em relação aos conhecimentos das mães sobre o 

aleitamento materno, contribuiu para a determinação do direcionamento dos programas 

educativos e para a reorientação das práticas adotadas por profissionais e unidades de 

saúde (7).  

A aplicação da intervenção de enfermagem Aconselhamento para Lactação, 

proporcionou às participantes da pesquisa a aquisição de conhecimentos em amamentação, 

o que reforça a abordagem adequada dos conteúdos propostos. A intervenção aplicada 

também foi capaz de promover mudanças no grupo no que diz respeito à extração manual 

do leite (ordenha), armazenamento do mesmo, cuidados com as mamas, conhecimentos 

sobre a fisiologia da lactação e os cuidados com os bebês durante o processo da 

amamentação.  

Desse modo, verificou-se que os principais preditores de amamentação ineficaz são 

os aspectos sociais, culturais e políticos. São eles: fatores de nível socioeconômico, idade 

materna, trabalho materno, primiparidade, falta de orientação no pré-natal, não 

participação em treinamentos e palestras, ordenha ineficaz, urbanização, falta de 

conhecimento da fisiologia do próprio corpo, tempo de internação do recém-nascido, 

diagnóstico do mesmo e intenção da mãe em amamentar. 

A realização dessa pesquisa tornou possível o crescimento intelectual acerca das 

estratégias desenvolvidas pelas organizações governamentais a respeito do incentivo ao 

aleitamento materno. 

Os resultados apresentados pela pesquisa nos levam a acreditar que a prescrição de 

enfermagem desenvolvida junto a essa clientela foi adequada, já que o objetivo da pesquisa 

foi atingido: que no caso foi manter a mãe aleitando durante todo o período de internação 

do seu bebê.   

         Assim este estudo, provavelmente ratifica a hipótese de que a intervenção no 

aconselhamento para lactação aplicada às mães, durante o período de internação dos 

recém-nascidos de risco na UTIN, aumenta os conhecimentos das mães sobre o assunto e, 

consequentemente, aumenta a prática deste durante este período.  



 

 94 

         Em relação à instituição pesquisada, pude notar que a filosofia da instituição 

necessita passar por uma transformação urgente, assim como na forma de trabalho das 

práticas assistenciais vigentes na UTIN. 

A enfermagem por estar sempre em contato direto com a clientela, pode atuar como 

eixo integrador na inter-relação com a equipe, pais, familiares e outros setores do hospital, 

auxiliada pelas novas filosofias, conceitos e modelos, de modo à instrumentalizar seu 

trabalho num sentido mais amplo, refletindo nele, permanentemente, para responder às 

novas necessidades construídas socialmente (8,9).  

Sistematizar e humanizar as ações na UTIN é um grande passo em prol do 

prolongamento do aleitamento materno neste setor. Proporcionar a essas mães, orientações, 

conforto e segurança poderia funcionar como estratégias da filosofia da instituição ao 

estímulo do aleitamento. A sistematização das ações serviria também para promover 

padrões de atendimento, principalmente, no que se refere aos cuidados de enfermagem. 

Toda pesquisa, de certa forma, contribui para o aprimoramento das práticas 

assistenciais, visto que, proporciona aos profissionais de saúde a vivenciarem a realidade, 

com isto, desenvolvemos estratégias, senso crítico, criatividade, bom senso e 

principalmente aprendemos à sistematização da forma de cuidar, tudo isso com um único 

propósito que é o de solucionar ou amenizar os problemas apresentados pela nossa 

clientela.  

Nesse momento, pode-se avaliar a necessidade de promover atividades de educação 

em saúde, enquanto espaço legítimo para a informação, desmistificação, conscientização e 

incentivo às mudanças de atitude, favorecendo a prática da amamentação.  

A abordagem discutida não esteve restrita aos benefícios do recém-nascido. Este 

estudo englobou o binômio mãe/filho, esclarecendo que há vantagens e ganhos mútuos 

ante a decisão de amamentar. Embora este fator não configure por si só uma intervenção 

suficiente para impactar a adesão da mulher à amamentação. 

A prática da educação em saúde se colocou em destaque neste estudo, pois foi 

possível, em vários momentos, perceber que dificuldades, tabus, mitos e intervenções 

errôneas poderiam ser evitados; questionamentos e dúvidas poderiam ser sanados e, 

sobretudo a crença no leite materno, como única fonte essencial de saúde para o recém-

nascido, até seis meses de vida, seria reforçada; se nós, profissionais, passássemos a 

acreditar na prática da educação em saúde como ferramenta para melhoria da saúde, não só 

infantil, mas da população em geral.  
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         Conclui-se, portanto, que é imperativo e necessário garantir o sucesso do aleitamento 

materno, a fim de reduzir a morbimortalidade infantil e melhorar a qualidade de vida da 

população. Para tanto, é imprescindível a mobilização de gestores e profissionais de saúde, 

implementando várias estratégias, sempre contemplando aspectos culturais, crenças e 

tradições da comunidade à qual assistem, estimulando a participação da família e 

encorajando seus membros para o apoio à nutriz, como importante ferramenta para efetivar 

esse processo; porém não pretendemos de forma alguma ditar ou estabelecer normas de 

assistência. 
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Anexo I 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
                                                                                                

                                                                                             Niterói, 9 novembro de 2004.   
 
 
De: PROFª.DRª. Isabel Cruz 
 
Para: Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ  
 
 
        Prezado Senhor, 
 
         Venho por meio desta, na qualidade de orientadora do Programa de Mestrado 
Profissional de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense – UFF, apresentar a 
mestranda Débora Mascarenhas, regularmente matriculada, e solicitar a devida autorização 
para que a mesma desenvolva o estudo de campo relacionado ao seu projeto de dissertação 
intitulado: “RISCO PARA INEFICÁCIA DA AMAMENTAÇÃO NA UTI 
NEONATAL”. Aproveitamos a oportunidade para destacar que os aspectos éticos e legais 
apresentados na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, serão contemplados 
neste estudo. 
         Diante do exposto, encaminho, em anexo, o mencionado projeto para qual solicito a 
V. Sa. a autorização pleiteada. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

————————————————————————— 
Débora Mascarenhas  

Mestranda de Enfermagem da UFF 
 
 
 

————————————————————————— 
Isabel Cruz  

PROFª.DRª. Orientadora e Titular da Disc. Médico Cirúrgico UFF 
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Anexo II 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

       

Você tem a possibilidade de desenvolver no binômio mãe/filho o desmame precoce, e está 

sendo convidado a participar do estudo intitulado como Risco para Ineficácia da Amamentação na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Os avanços na área de saúde ocorrem através de estudos 

como este por isto a sua participação é importante. 

O objetivo geral deste estudo é verificar se com o aconselhamento para lactação ocorre a 

diminuição do desmame precoce na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

O objetivo específico é intervir junto às mães de bebês internados na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal com aconselhamento para lactação visando à diminuição do desmame, caso 

você participe desta pesquisa não será feito nenhum procedimento que lhe traga qualquer 

desconforto ou risco à sua vida. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no atendimento. 

Pela sua participação no estudo você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a 

garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será 

identificado por um número. 

        

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIDO 

 
Eu________________________________________, li e ou ouvi o esclarecimento acima, 

compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei submetido. A explicação que 

recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre par interromper minha 

participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará o tratamento 

do meu filho (a).  

         Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 

participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo. 

 

Niterói, _____/_____/____ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal —————————–––––––——————— 

Documento de identidade —————————————— 

Assinatura do pesquisador responsável ————–————————–––––––————————

Assinatura do pesquisador orientador ————––————————————–––––––———— 

Telefone de contato do pesquisador —————————— 

Em caso de dúvidas em relação a esse documento, você pode entrar em contato com o Comitê de 

Ética e pesquisa da Escola de Enfermagem Ana Nery, pelo telefone ——–––––––––––––––––— 

 



 

 101

 

Anexo III 
 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 
 
Nome: 
_____________________________________________________________________ 
 
Endereço: 
__________________________________________________________________ 
 
Cor: ( ) Branco 
        ( ) Preto 
        ( ) Amarelo 
        ( ) Indígena 
        (  ) Pardo                                                Estado Civil: (S) ( C )  (V) (D) (UC) 
 
Idade: ______                                       Data Nascimento: ___/___/______ 
 
Escolaridade:    (   )  nenhum              Renda Familiar: (    ) <1 salário mínimo 
                          (   )  1 a 4                                             (    )  1 a  3 salários mínimos                                                                                         
                          (   )  5 a 8                                             (    )  4 a 5 salários mínimos 
                          (   )   9 a 12                                          (    )  6 a 7 salários mínimos 
                          (   )   12 a mais                                     (    )  7 a 8 salários mínimos  
                                                                                        (   )  9 salários mínimos a > 
 
Nº. de pessoas que cuida: (   ) nenhuma           Ocupação: (   ) ativa  - Trab. formal       (   ) 
                                        (    ) 1 a 3                                                      Trab. informal    (   )   
                                        (    ) 4 a 6                                    (   ) inativa – desempregada (   ) 
                                        (    ) 7 a mais                                                    aposentada      (   ) 
                                                                                                                 pensionista      (   ) 
                                                                                                                 do lar               (   )  
Data de internação: ——/——/——                           Data de alta: ——/——/—— 
 
Evolução: ( A )  ( O )  ( T )    alta / óbitos / transferência 
 
Diagnóstico do recém-nascido: ————————————— Peso: ———— 
 
1- Quantas gestações anteriores você teve? 
 
(   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4 ou mais      (   ) nenhuma 
 
2- Realizou aleitamento materno?  
 
(   ) sim   (   ) não   Quantos? (   ) 1    (   ) 2  (   ) 3 ou mais  
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      Por quanto tempo? ————— Exclusivo?  (   ) sim   (   ) não  
 
3- Caso não tenha amamentado qual foi o motivo? 
 
(   ) falta de leite    (   ) fissuras   (   ) doenças da mama   (   ) outros ————————— 
 
      
4- Sua gestação foi desejada?  (   ) sim   (   ) não 
5- Realizou pré-natal?(   ) sim     (   ) não 
 

Onde?                             (   ) Rede Pública     (   ) Rede Privada  

 

6- Caso tenha realizado quando iniciou? 

(   ) 1º trimestre 

(   ) 2º trimestre 

(   ) 3º trimestre  

 

7- Número de consultas que realizou? 

(   ) 1 a 3    (   ) 4 a 6   (   ) 7 a mais   (   ) nenhuma 

 

8- Realizou algum tipo de exames durante o pré-natal? 

(   ) sim     (   ) não         

 

Quais?————————————————————— 

 

9- Nas suas consultas de pré-natal você foi orientada quanto à importância da 

amamentação? 

(   ) sim       (   ) não 

 

10- Você sabe qual é o tempo mínimo de amamentação ao seio (exclusivo)? 

(   ) sim   (   ) não    Quanto?—————————————— 

 

11- Durante o pré-natal você participou de alguma palestra sobre a amamentação? 

(   ) sim   (   ) não      Quantas——————— 

 

12- Você participou de algum treinamento sobre a amamentação? 

(   ) sim    (   ) não    Quantos? ————————— 
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Realização do exame das mamas 
 

13- Apresenta mamas assimétricas? 

(   ) sim   (   ) não   

 

Apresenta apojadura? 

(   ) sim  (   ) não 

 

Estão ingurgitadas? 

(   ) sim   (   ) não 

14- Você faz uso de prótese mamária? 

(   ) sim    (   ) não    Quanto tempo——————— 

 

15- Você já fez alguma cirurgia de mama? 

(   ) sim   (   ) não       Qual?——————————————— 

 

16- Tipo de mamilos? 

(   ) protusos                    (   ) invertidos 

(   ) semi protusos           (   ) semi invertidos 

(   ) planos 

 

17- Apresenta fissuras? 

(   ) sim    (   ) não 

 

18- Apresenta saída de secreção Láctea? 

(   ) sim    (   ) não 

 

Caso afirmativo de que tipo? 

(   ) colostro 

(   ) leite de transição 

(   ) leite maduro 

 

19- Apresenta queixas de dor ao amamentar? 

(    ) sim    (   ) não 

 

20- Consegue fazer uma ordenha eficaz? 

(   ) sim    (   ) não 
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21- Necessita de auxilio para realização da ordenha? 

(   ) sim   (   ) não 

 

22- Realiza a ordenha periódica? 

(   ) sim   (   ) não                Quanto/quanto tempo? ——————— 

 

23- Conhece a forma de armazenamento do leite? 

(   ) sim     (   ) não 

 

24- Você recebeu orientações sobre o preparo das mamas para o aleitamento? 

(   ) sim   (   ) não 

25- Caso afirmativo, responda? 

(   ) foi orientada quanto a exposição das mamas ao sol 

(   ) a não usar cremes emolientes 

(   ) a fazer fricção com bucha vegetal durante o banho 

(   ) a realizar exercícios para estimulação dos mamilos 

(   ) a usar sutiã  justo para melhor sustentação das mamas 

 

Quem lhe deu essas orientações? 

(   ) enfermeiro                   (   ) médico 

(   ) psicólogo                     (   ) nutricionista 

(   ) outros 

 

26- Algum familiar acompanhou você ao treinamento para amamentação? 

(   ) sim   (   ) não        Quem? ———————- (grau de parentesco) 

 

27- Você recebeu apoio de sua família durante esta gestação? 

(   ) sim   (   ) não      De quem?———————— 

 

28- Durante o seu pré-natal você recebeu algum tipo de orientação a respeito das 

maternidades de referência de sua cidade? 

(   ) sim   (   ) não 

 

29- Como é feito por você o acompanhamento do seu bebê na UTIN? 

(   ) 1 vez por semana           (   ) permanência integral 

(   ) dias alternados               (   ) outros ————————— 

(   ) diariamente 
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30- Tem conhecimento do plano de tratamento do sue bebê? 

(   ) sim       (   ) não 

 

31- Você gostaria de auxiliar nas atividades desenvolvidas com o seu bebê na UTIN? 

(   ) sim       (   ) não  
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Anexo IV 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PÓS-CONSELHAMENTO 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Data: ___/___/_____ 

 

Após a intervenção aconselhamento para lactação observa-se que. 
1- Antes da mamada ou ordenha a mãe apresenta mama plena? 

(   ) sim     (   ) não 

 

2- Apresenta reflexo de ejeção do leite? 

(   ) sim     (   ) não 

 

3- Apresenta vazamento contra lateral da mama? 

(   ) sim     (   ) não 

 

4- Apresenta o bico do seio (mamilo) livre de sensibilidade? 

(   ) sim     (   ) não 

 

5- Reconhece os indicadores de fome do bebê? 

(   ) sim     (   ) não 

 

6- Tem capacidade de retirar o leite manualmente ou com bomba? 

(   ) sim     (   ) não 

 

7- Consegue descrever o armazenamento adequado do leite ordenhado? 

(   ) sim     (   ) não 

 

8- Tem apoio da comunidade e da família? 

(   ) sim     (   ) não 

 

9- Apresenta satisfação com o processo de amamentação? 

(   ) sim     (   ) não 

 

 

Estabelecimento da amamentação: bebê 
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10- Com o decorrer da amamentação o bebê apresenta aumento de peso adequado à idade? 

(   ) sim     (   ) não 

 

11- Após as mamadas (seja ela por sucção ou gavagem), o mesmo apresenta-se satisfeito? 

(   ) sim     (   ) não 

 

Conhecimento da amamentação: mãe 

 

12-A mãe descreve os benefícios da amamentação? 

(   ) sim     (   ) não 

 

13-Consegue fazer a descrição da fisiologia da lactação? 

(   ) sim     (   ) não 

 

14-A mãe consegue fazer a descrição da composição do leite materno, processo de descida, 

leite anterior e posterior? 

(   ) sim     (   ) não 

 

15-Consegue descrever a técnica adequada para prender o bebê ao seio materno? 

(   ) sim     (   ) não 

 

16-Consegue descrever a posição adequada do bebê ao ser amamentado? 

(   ) sim     (   ) não 

 

17-Consegue descrever a técnica adequada para interromper a sucção do bebê ao seio? 

(   ) sim     (   ) não 

 

18-Consegue descrever os sinais de suprimento de leite? 

(   ) sim     (   ) não 

 

19-Consegue avaliar as condições do bico do seio (mamilo)? 

(   ) sim     (   ) não 

 

20-Descreve os sinais de mastite, bloqueio dos dutos e trauma do mamilo? 

(   ) sim     (   ) não 

 

21- Consegue explicar as razões para evitar precocemente bicos de seios artificiais e 

suplementação? 

(   ) sim     (   ) não 
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22- Descreve a maneira adequada de espremer o leite das mamas e a técnica de 

armazenamento. 

(   ) sim   (   ) não 

 

23- Tem conhecimento da passagem de substâncias ingeridas através do leite materno? 

(   ) sim     (   ) não 

 

24- Tem conhecimento de acessar o sistema de cuidados de saúde sempre que precisar? 

(   ) sim     (   ) não 

 

25- Recebeu quantos dias de aleitamento materno durante a internação. 

________________ 

 
26 - Qual foi o motivo que levou você a amamentar? 

(   ) Solicitação do serviço de saúde 

(   ) Decisão própria 

(   ) Outras razões 

 

27 - A mãe conseguiu assimilar as informações dadas sobre o aconselhamento? 

(   ) sim     (   ) não 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 109

Anexo V 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DO PRONTUÁRIO 

 
Nome: ___________________________________________________________________ 
 
Endereço: ________________________________________________________________ 
 
Cor: ( ) Branco 
        ( ) Preto 
        ( ) Amarelo 
        ( ) Indígena 
        (  ) Pardo                                                      Estado Civil: (S) (C) (V) (D) (UC) 
 
Idade: ———                                        Data Nascimento:- ----/-----/----- 
 
Escolaridade: (1) nenhum.                 Renda Familiar: (    )  <1 salário mínimo 
                       (2) 1 a 4                                                (    )  1 a  3 salários mínimos                                                                                         
                       (3) 5 a 8                                                (    )  4 a 5 salários mínimos 
                       (4) 9 a 12                                              (    )  6 a 7 salários mínimos 
                       (5) 12 a mais                                         (    )  8 a 9 salários mínimos 
                                                                                      (   )  9 salários mínimos a >  
                                                                                       
Nº. de pessoas que cuida: (   ) nenhuma           Ocupação: (   ) ativa  - Trab. Formal (   ) 
                                        (    ) 1 a 3                                                       Trab. Informal (   )   
                                        (    ) 4 a 6                                    (   ) inativa - desempregada  (   ) 
                                        (    ) 7 a mais                                                    Aposentada      (   ) 
                                                                                                                 Pensionista       (   ) 
                                                                                                                 Do lar                (   )  
                            
Data de internação: ——/——/——                           Data de alta: ——/——/—— 
 
Diagnóstico do recém-nascido: ————————————— Peso ao nascer: ——— 
 
                                                                                                           Peso na alta: ———— 
 
1- A cliente teve gestações anteriores? 

(   ) sim    (   ) não       Quantas?—————— 
 
2- Nas demais gestações, você realizou pré-natal? 

(   ) sim     (   ) não 

 
3- Amamentou os demais filhos? 

(   ) sim    (   ) não 
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4- Durante quanto tempo?————— 

 

5- Na atual gestação realizou pré-natal? 

 

(   ) sim    (   ) não 

6- Quantas consultas de pré-natal você realizou? —————— 

 

7-Realizou exames no pré-natal? 

(   ) sim     (   ) não 

 

8 Quando iniciou o pré-natal? 

(   ) 1º trimestre 

(   ) 2º trimestre 
 
(   ) 3º trimestre 
 
9- O recém-nascido está sendo alimentado? 
(   ) sim    (   ) não 

10- Tipo de dieta do recém-nascido durante o período de internação. 

(   ) exclusivamente materna     (   ) mista   (   ) somente leite industrializado 

(   ) outros —————————————————————— 

11- A partir de que dia de vida iniciou a introdução da amamentação?  ——————— 

12- Qual foi o motivo que levou você a amamentar? 

(   ) solicitação do serviço de saúde 

(   ) decisão própria 

(   ) outras razões 

13-Tipo de administração da dieta. 

(   ) sucção   (   ) gavagem   (   ) mamadeira   (   ) copinho 

 
14- Como se deu a evolução ponderal do recém-nascido durante o período de internação? 

(   ) lenta      (   ) adequada 
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15- Durante o período de internação houve alguma alteração do quadro clínico do recém-

nascido que levasse a suspensão do aleitamento? 

(   ) sim    (   ) não      Qual? ——————————————————— 

      
16- Número de dias de aleitamento durante a internação: _______ 

     
17- Existe registro de orientação sobre amamentação? 

(   ) sim   (   ) não 

 
18- Quem forneceu esta orientação? ___________________ 

 
19- Recebeu orientação sobre amamentação no primeiro dia de internação? 

(   ) sim   (   ) não 

20 - Existe algum relato no prontuário sobre as orientações recebidas durante o pré-natal 

sobre amamentação? 

(   ) sim   (   ) não 

 

21 - Existe relato no prontuário sobre a participação da mãe em palestras ou treinamentos 

sobre amamentação durante o pré-natal? 

(   ) sim   (   ) não 

 

22 - No exame físico adicional consta escrito o tipo de mamilo que a mãe apresenta? 

(   ) sim   (   ) não 

 

Qual? 

(   ) protusos                    (   ) invertidos 

(   ) semi protusos           (   ) semi invertidos 

(   ) planos 
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Anexo VI 
 

DIAS DE ALEITAMENTO MATERNO 
 
 

RN de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Anexo VII 
 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
 

1. Orientando sobre a amamentação 

 

 

 

2. O ambiente 
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3. O esclarecimento das dúvidas 

 

 

 

 

4. A demonstração sobre a técnica de ordenha manual 
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5. A ordenha após as orientações 
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Anexo VIII 
 

DADOS/RESULTADOS ESTATÍSTICOS 
 

GRUPO TESTE - ANTES DO ACONSELHAMENTO Total % 

Município     
Duque de Caxias 20 66,67 

São João de Meriti 1 3,33 

Magé 6 20,00 

Guapimirim 1 3,33 

Campo Grande 1 3,33 

Parati 1 3,33 

Raça/Cor     

Branco 6 20,00 

Negra 6 20,00 

Indígena 0 0,00 

Pardo 18 60,00 

Amarelo 0 0,00 

Estado Civil     

Estável 7 23,33 

Eventual 23 76,67 

Faixa Etária     

18 a 25 22 73,33 

26 a 35 7 23,33 

36 a 45 1 3,33 

46 a mais 0 0,00 

Escolaridade     

Nenhum 0 0,00 

Ensino Fundamental 1 (1.ª a 4.ª) 4 13,33 

Ensino Fundamental 2 (5.ª a 8.ª) 13 43,33 

Ensino Médio (in) completo 13 43,33 

Ensino Superior (in) completo 0 0,00 

Renda Individual Mensal     

Até 1 salário mínimo 1 3,33 

Mais de 1 a 3 salários mínimos 26 86,67 

Mais de 4 a 5 salários mínimos 3 10,00 

Mais de 6 a 7 salários mínimos 0 0,00 

Mais de 8 a 9 salários mínimos 0 0,00 

Mais de 9 salários mínimos 0 0,00 

Número de Pessoas que Cuida     

Nenhuma 0 0,00 

1 a 3 pessoas 18 60,00 

4 a 6 pessoas 12 40,00 

7 ou mais pessoas 0 0,00 
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GRUPO TESTE - ANTES DO ACONSELHAMENTO Total % 
Ocupação     
Ativa 6 20,00 
     Trabalho Formal 1 3,33 
     Trabalho Informal 5 16,67 
Inativa 24 80,00 
     Desempregada 2 6,67 
     Aposentada 0 0,00 
     Pensionista 0 0,00 
     Do lar 22 73,33 
Diagnóstico do recém-nascido     
Prematuridade 20 66,67 
Doença membrana hialina 1 3,33 
Desconforto respiratório 5 16,67 
Sepse 1 3,33 
Apnéia 1 3,33 
Fenda palatina 1 3,33 
Cardiopatia 1 3,33 
Peso     
Ao nascer     
     <1500 9 30 
     de 1500 a 2000 11 37 
     de 2001 a 2500 1 3 
     de 2501 a 3000 3 10 
     > 3000 5 17 

Branco/ nulo 1 3 

1. Quantas gestações anteriores     

1 5 16,67 

2 9 30,00 

3 1 3,33 

4 ou mais 2 6,67 

Nenhuma 13 43,33 

2. Realizou aleitamento materno     

Sim 14 46,67 

Não 15 50,00 

Branco/ nulo 1 3,33 

Quantos     

1 5 16,67 

2 6 20,00 

3 ou mais 3 10,00 

Branco/ nulo 16 53,33 

Por quanto tempo     

< de 30 dias 3 10,00 

de 31 a 60 dias 0 0,00 

de 61 a 90 dias 0 0,00 

de 91 a 150 dias 3 10,00 

de 151 a 200 dias 5 16,67 

> de 200 dias 3 10,00 

Branco/ nulo 16 53,33 
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GRUPO TESTE - ANTES DO ACONSELHAMENTO Total % 

3. Caso não tenha amamentado, qual o motivo     

Amamentou 0 0,00 

Falta de leite 0 0,00 

Fissuras 0 0,00 

Doenças da mama 0 0,00 

Outros 2 6,67 

     A criança não pegou/ recusa o seio 2 100,00 

Branco/ nulo 28 93,33 

4. A gestação foi desejada     

Sim 17 56,67 

Não 13 43,33 

5. Realizou pré-natal     

Sim 28 93,33 

Não 2 6,67 

Onde     

Rede Pública 25 83,33 

Rede Privada 4 13,33 

Branco/ nulo 1 3,33 

6. Quando iniciou     

1.º trimestre 22 73,33 

2.º trimestre 7 23,33 

3.º trimestre 0 0,00 

Branco/ nulo 1 3,33 

7. Número de consultas realizadas     

1 a 3 4 13,33 

4 a 6 12 40,00 

7 a mais 12 40,00 

Nenhuma 2 6,67 

8. Realizou algum tipo de exame durante o pré-natal     

Sim 28 93,33 

Não 2 6,67 

Branco/ nulo 0 0,00 

Qual(is)     

Exames de rotina/ USG 24 80,00 

Exames de rotina/ USG/ Doppler 3 10,00 

Exames de rotina/ USG/ Cardiotocografia 1 3,33 

Branco/ nulo 2 6,67 
9. Foi orientada na consulta de pré-natal quanto a importância da 
amamentação     

Sim 6 20,00 

Não 24 80,00 

10. Sabe qual o tempo mínimo de amamentação ao seio (exclusivo)     

Sim 26 86,67 

Não 4 13,33 
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GRUPO TESTE - ANTES DO ACONSELHAMENTO Total % 

Quanto?     

6 meses 26 86,67 

de 6 a 12 meses 2 6,67 

de 12 a 24 meses 1 3,33 

Mais de 24 meses 0 0,00 

Branco/ nulo 1 3,33 

11. Participou de alguma palestra sobre a amamentação durante o pré-natal     

Sim 2 6,67 

Não 28 93,33 

Quantas     

1 1 3,33 

2 0 0,00 

3 0 0,00 

4 ou mais 1 3,33 

Nenhuma 0 0,00 

Branco/ nulo 28 93,33 

12. Participou de algum treinamento sobre a amamentação     

Sim 1 3,33 

Não 28 90,00 

Branco/ nulo 1 3,33 

Quantos     

1 0 0,00 

2 0 0,00 

3 0 0,00 

4 ou mais 1 3,33 

Nenhuma 0 0,00 

Branco/ nulo 29 96,67 

13. Apresenta mamas assimétricas     

Sim 30 100,00 

Não 0 0,00 

Apresenta apojadura     

Sim 30 100,00 

Não 0 0,00 

Estão ingurgidas     

Sim 8 26,67 

Não 22 73,33 

14. Faz uso de prótese mamária     

Sim 0 0,00 

Não 30 100,00 

Quanto tempo     

Branco/ nulo 30 100,00 

15. Já fez alguma cirurgia de mama     

Sim 0 0,00 

Não 30 100,00 

Qual     

Branco/ nulo 30 100,00 
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GRUPO TESTE - ANTES DO ACONSELHAMENTO Total % 

16. Tipo de mamilos     

Protusos 19 63,33 

Semi protusos 7 23,33 

Planos 3 10,00 

Invertidos 1 3,33 

Semi invertidos 0 0,00 

17. Apresenta fissuras     

Sim 4 13,33 

Não 26 86,67 

18. Apresenta saída de secreção láctea     

Sim 30 100,00 

Não 0 0,00 

Caso afirmativo de que tipo     

Colostro 18 60,00 

Leite de transição 10 33,33 

Leite maduro 2 6,67 

19. Apresenta queixas de dor ao amamentar     

Sim 14 46,67 

Não 16 53,33 

20. Consegue fazer uma ordenha eficaz     

Sim 22 73,33 

Não 8 26,67 

21. Necessita de auxílio para realização da ordenha     

Sim 10 33,33 

Não 20 66,67 

22. Realiza a ordenha periódica     

Sim 24 80,00 

Não 6 20,00 

Quanto/quanto tempo     

30/ 30 min 1 3,33 

2/ 2 horas 6 20,00 

3/ 3 horas 15 50,00 

4/ 4 horas 2 6,67 

12/ 12 horas 2 6,67 

Branco/ nulo 4 13,33 

23. Conhece a forma de armazenamento do leite     

Sim 5 16,67 

Não 25 83,33 

24. Você recebeu orientações sobre o preparo das mamas para o aleitamento     

Sim 7 23,33 

Não 23 76,67 
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GRUPO TESTE - ANTES DO ACONSELHAMENTO Total % 

25. Caso afirmativo, responda     

Foi orientada quanto à exposição das mamas ao sol 2 6,67 

A não usar cremes emolientes 4 13,33 

A fazer fricção com bucha vegetal durante o banho 1 3,33 

A realizar exercícios para estimulação dos mamilos 3 10,00 

A usar sutiã justo para melhor sustentação das mamas 3 10,00 

Branco/ nulo 22 73,33 

Quem lhe deu essas orientações?     

Enfermeiro 5 16,67 

Médico 2 6,67 

Psicólogo 0 0,00 

Nutricionista 0 0,00 

Outros 0 0,00 

26. Algum familiar acompanhou ao treinamento para amamentação     

Sim 1 3,33 

Não 24 80,00 

Branco/ nulo 5 16,67 

Quem (grau de parentesco)     

Sogra 1 3,33 

Branco/ nulo 29 96,67 

27. recebeu apoio de sua família durante a gestação     

Sim 29 96,67 

Não 1 3,33 

Quem (grau de parentesco)     

Pais/ cônjuge 8 26,67 

Pais 2 6,67 

Pais/ sogros/ cônjuge 5 16,67 

Pais/ sogros/ cônjuge filhos 1 3,33 

Pais/ avós/ tios(as)/ cônjuge 5 16,67 

Pais/ irmãos/ avós/ tios(as) 3 10,00 

Cônjuge 4 13,33 

Avós 1 3,33 

Branco/ nulo 1 3,33 

28. Durante o pré-natal recebeu algum tipo de orientação a respeito das 
maternidades de referência de sua cidade     

Sim 8 26,67 

Não 22 73,33 

29. Como é feito por você o acompanhamento do seu bebê na UTIN     

1 vez por semana 0 0,00 

Dias alternativos 0 0,00 

Diariamente 7 23,33 

Permanência integral 23 76,67 

Outros 0 0,00 
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GRUPO TESTE - ANTES DO ACONSELHAMENTO Total % 

30. Tem conhecimento do plano de tratamento do seu bebê     

Sim 26 86,67 

Não 4 13,33 

31. Gostaria de auxiliar nas atividades desenvolvidas com o seu bebê na UTIN     

Sim 30 100,00 

Não 0 0,00 
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GRUPO TESTE - APÓS O ACONSELHAMENTO Total % 

1. Antes da mama ou ordenha a mãe apresenta mama plena     
Sim 26 86,67 
Não 4 13,33 
2. Apresenta reflexo de ejeção do leite     
Sim 26 86,67 
Não 4 13,33 
3. Apresenta vazamento contra lateral da mama     
Sim 17 56,67 
Não 13 43,33 
4. Apresenta o bico do seio (mamilo) livre de sensibilidade     
Sim 16 53,33 
Não 14 46,67 
5. reconhece os indicadores de fome do bebê     
Sim 28 93,33 
Não 2 6,67 
6. Tem capacidade de retirar o leite manualmente ou com bomba     
Sim 28 93,33 
Não 2 6,67 
7. Consegue descrever o armazenamento adequado do leite ordenhado     
Sim 29 96,67 
Não 1 3,33 
8. Tem apoio da comunidade e da família     
Sim 29 96,67 
Não 1 3,33 
9. Apresenta satisfação com o processo de amamentação     
Sim 28 93,33 
Não 2 6,67 

10. Com o decorrer da amamentação o bebê apresenta aumento de peso 
adequado a idade     
Sim 28 93,33 
Não 2 6,67 
11. Após as mamadas o mesmo apresenta-se satisfeito     
Sim 30 100,00 
Não 0 0 
12. A mãe descreve os benefícios da amamentação     
Sim 30 100,00 
Não 0 0 
13. Consegue fazer a descrição da fisiologia da lactação     
Sim 21 70,00 
Não 9 30,00 

14. A mãe consegue fazer a descrição da composição do leite materno, processo 
de descida, leite anterior e posterior     
Sim 12 40,00 
Não 18 60,00 
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GRUPO TESTE - APÓS O ACONSELHAMENTO Total % 

15. Consegue descrever a técnica adequada para prender o bebê ao seio 
materno     
Sim 30 100,00 
Não 0 0 
16. Consegue descrever a posição do bebê ao ser amamentado     
Sim 30 100,00 
Não 0 0 

17. Consegue descrever a técnica adequada para interromper a sucção do bebê 
ao seio     
Sim 27 90,00 
Não 3 10,00 
18. Consegue descrever os sinais de suprimento de leite     
Sim 20 66,67 
Não 10 33,33 
19. Consegue avaliar as condições do bico do seio (mamilo)     
Sim 30 100,00 

Não 0 0 
20. Descreve os sinais de mastite, bloqueio dos dutos e trauma do mamilo     
Sim 29 96,67 
Não 1 3,33 

21. Consegue explicar as razões para evitar precocemente bicos de seios 
artificiais e suplementação     
Sim 29 96,67 
Não 1 3,33 

22. Descreve a maneira adequada de espremer o leite das mamas e a técnica de 
armazenamento     
Sim 28 93,33 
Não 1 3,33 
Branco/ nulo 1 3,33 

23. Tem conhecimento da passagem de substâncias ingeridas através do leite 
materno     
Sim 30 100,00 
Não 0 0 

24. tem conhecimento de acessar o sistema de cuidados de saúde sempre que 
precisar     
Sim 27 90,00 
Não 3 10,00 
25. Recebeu quantos dias de aleitamento durante a internação     
Nenhum 0 0 
de 1 a 5 dias 6 20,00 
de 6 a 10 dias 7 23,33 
de 11 a 15 dias 7 23,33 
de 16 a 20 dias 5 16,67 
de 21 a 25 dias 2 6,67 
de 26 a 30 dias ou mais 3 10,00 
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GRUPO TESTE - APÓS O ACONSELHAMENTO Total % 

26. Qual foi o motivo que levou você a amamentar?   0,00 
Solicitação do serviço de saúde 11 36,67 
Decisão própria 14 46,67 
Outras razões 5 16,67 

27. A mãe conseguiu assimilar as informações dadas sobre o aconselhamento?     
Sim 23 76,67 

Não 7 23,33 
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GRUPO CONTROLE (PRONTUÁRIO) Total % 

Município     
Duque de Caxias 40 66,67 
São João de Meriti 3 5,00 
Magé 13 21,67 
Guapimirim 2 3,33 
Niterói 2 3,33 
Raça/Cor     
Branco 19 31,67 
Negra 13 21,67 
Indígena 0 0 
Pardo 28 46,67 
Amarelo 0 0 
Estado Civil     
Estável 16 26,67 
Eventual 44 73,33 
Faixa Etária     
18 a 25 25 41,67 
26 a 35 22 36,67 
36 a 45 13 21,67 
46 a mais 0 0 
Escolaridade     
Nenhum 0 0 
Ensino Fundamental 1 (1.ª a 4.ª) 30 50,00 
Ensino Fundamental 2 (5.ª a 8.ª) 28 46,67 
Ensino Médio (in) completo 2 3,33 
Ensino Superior (in) completo 0 0 
Renda Individual Mensal     
Até 1 salário mínimo 4 6,67 
Mais de 1 a 3 salários mínimos 56 93,33 
Mais de 4 a 5 salários mínimos 0 0 
Mais de 6 a 7 salários mínimos 0 0 
Mais de 8 a 9 salários mínimos 0 0 
Mais de 9 salários mínimos 0 0 
Número de Pessoas que Cuida     
Nenhuma 11 18,33 
1 a 3 pessoas 25 41,67 
4 a 6 pessoas 17 28,33 
7 ou mais pessoas 7 11,67 
Ocupação     
Ativa 13 21,67 
     Trabalho Formal 5 8,33 
     Trabalho Informal 8 13,33 
Inativa 47 78,33 
     Desempregada 6 10,00 
     Aposentada 0 0 
     Pensionista 0 0 
     Do lar 41 68,33 
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GRUPO CONTROLE (PRONTUÁRIO) Total % 

Diagnóstico do recém-nascido     
Obstrução Intestinal 2 3,33 
Prematuridade 29 48,33 
Doença membrana hialina 1 1,67 
Corpo estranho coto umbilical 1 1,67 
Desconforto respiratório 8 13,33 
Mielomeningocele 1 1,67 
Sindrome de Hellp. Gestação gemelar 2 3,33 
Sepse 1 1,67 
Icterícia 2 3,33 
Asfixia 4 6,67 
Crise convulsiva 1 1,67 
Internação social 1 1,67 
Policetemia 1 1,67 
Pneumonia 2 3,33 
Taquipnéia transitória 1 1,67 
Convulsão neonatal 1 1,67 
Hipoglicemia 1 1,67 

SAP 1 1,67 
Peso     
Ao nascer     
     <1500 0 0 
     de 1500 a 2000 26 43,33 
     de 2001 a 2500 13 21,67 
     de 2501 a 3000 10 16,67 
     > 3000 11 18,33 
Na alta     
     <1500 0 0 
     de 1500 a 2000 12 20,00 
     de 2001 a 2500 27 45,00 
     de 2501 a 3000 10 16,67 
     > 3000 11 18,33 
1. Teve gestações anteriores     
Sim 48 81,67 
Não 11 18,33 
Branco/ nulo 1 1,67 
Quantas     
de 1 a 3 32 53,33 
de 4 a 6 14 23,33 
de 7 a 10 2 3,33 
> de 10 1 1,67 
2. Nas demais gestações realizou pré-natal     
Sim 45 75,00 
Não 16 26,67 
3. Amamentou os demais filhos     
Sim 45 75,00 
Não 16 26,67 
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GRUPO CONTROLE (PRONTUÁRIO) Total % 

4. Durante quanto tempo     
< de 30 dias 2 3,33 
de 31 a 60 dias 15 25,00 
de 61 a 90 dias 10 16,67 
de 91 a 150 dias 10 16,67 
de 151 a 200 dias 5 8,33 
> de 200 dias 3 5,00 
Branco/ nulo 15 25,00 
5. Na atual gestação realizou pré-natal     
Sim 56 93,33 
Não 4 6,67 
6. Quantas consultas de pré-natal realizou     
de 1 a 3 13 21,67 
de 4 a 6 35 58,33 
de 7 a 10 8 13,33 
Branco/ nulo 4 6,67 
7. Realizou exames no pré-natal     
Sim 53 88,33 
Não 7 11,67 
8. Quando iniciou o pré-natal    
1º trimestre 17 28,33 
2º trimestre 39 65,00 
3º trimestre 4 6,67 
Branco/nulo   
9. O recém-nascido está sendo alimentado     
Sim 59 98,33 
Não 0 0,00 
Branco/ nulo 1 1,67 
10. Tipo de dieta do recém-nascido durante o período de internação     
Leite materno 35 58,33 
Mista 22 36,67 
Fórmulas 2 3,33 
Outros 1 1,67 
     Optamil - 10ml 2 3,33 
11. A partir de que dia de vida iniciou a introdução da amamentação     
1 a 3 dias 46 76,67 
4 a 6 dias 10 16,67 

7 a 10 dias 4 6,67 

12. Qual foi o motivo que levou a mãe a amamentar?   

Solicitação do serviço de saúde 0 0% 

Decisão própria 0 0% 

Outras razões 0 0% 
13. Tipo de administração da dieta     
Sucção 43 71,67 
Gavagem 10 16,67 
Mamadeira 1 1,67 
Copinho 6 10,00 
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14. Como se deu a evolução ponderal do recém-nascido durante o período de 
internação     
Lenta 23 38,33 
Adequada 37 61,67 

 

GRUPO CONTROLE (PRONTUÁRIO) Total % 

15. Durante o período de internação houve alguma alteração do quadro clínico do recém-     

Sim 7 11,67 

Não 52 86,67 

Branco/ nulo 1 1,67 

Qual     

Abscesso retroauricular 1 1,67 

Icterícia 1 1,67 

Neuropatia 1 1,67 

Pneumonia 1 1,67 

Sepse 4 6,67 

Branco/ nulo 49 81,67 
16. Número de dias que o bebê recebeu aleitamento materno exclusivo durante a 
internação 

    

Nenhum 2 3,33 

de 1 a 5 dias 32 53,33 

de 6 a 10 dias 11 18,33 

de 11 a 15 dias 8 13,33 

de 16 a 20 dias 5 8,33 

de 21 a 25 dias 3 5,00 

de 26 a 30 dias 1 1,67 

17. Existe algum registro sobre a orientação específica de amamentação     

Sim 16 26,67 

Não 44 73,33 

18. Que tipo de orientação     

Orientação quanto à sucção e pega 5 8,33 

Orientação quanto à pega 3 5,00 

Posição adequada e pega 1 1,67 

Ordenha periódica 2 3,33 

Branco/ nulo 49 81,67 

19. Recebeu orientação sobre amamentação no primeiro dia de internação     

Sim 11 18,33 

Não 21 35,00 

Branco/ nulo 28 46,67 
20. Existe algum relato no prontuário sobre as orientações recebidas durante o pré-natal 
sobre amamentação? 

    

Sim 8 13,33 

Não 52 86,67 
21. Existe relato no prontuário sobre a participação da mãe em palestras ou treinamentos 
sobre amamentação durante o pré-natal? 

    

Sim 3 5,00 

Não 57 95,00 

22. No exame físico adicional consta escrito o tipo de mamilo que a mãe apresenta?     

Sim 27 45,00 

Não 33 55,00 

Qual?    

Protuso 9 15,00 

Semi-protuso 7 11,67 

Planos 4 6,67 
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Semi-invertidos 7 11,67 

Invertidos 0 0,00 
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VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 
 
 

 Grupo Teste Grupo Controle 

 Total % Total % 

Faixa Etária:         

18 a 25 22 73,33 25 41,67 
26 a 35 7 23,33 22 36,67 

36 a 45 1 3,33 13 21,67 
46 a mais 0 0,00 0 0,00 

Estado Civil:         

Estável 7 23,33 16 26,67 
Eventual 23 76,67 44 73,33 

Raça/Cor:         
Branco 6 20,00 19 31,67 

Negra 6 20,00 13 21,67 
Indígena 0 0,00 0 0,00 

Pardo 18 60,00 28 46,67 

Amarelo 0 0,00 0 0,00 

Escolaridade:         

Nenhum 0 0,00 0 0,00 
Ensino Fundamental 1 (1.ª a 4.ª) 4 13,33 30 50,00 

Ensino Fundamental 2 (5.ª a 8.ª) 13 43,33 28 46,67 

Ensino Médio (in) completo 13 43,33 2 3,33 
Ensino Superior (in) completo 0 0,00 0 0,00 

Ocupação         
Ativa 6 20,00 13 21,67 

     Trabalho Formal 1 3,33 5 8,33 
     Trabalho Informal 5 16,67 8 13,33 

Inativa 24 80,00 47 78,33 

     Desempregada 2 6,67 6 10,00 
     Aposentada 0 0,00 0 0,00 

     Pensionista 0 0,00 0 0,00 
     Do lar 22 73,33 41 68,33 

Renda Individual Mensal:         

Até 1 salário mínimo 1 3,33 4 6,67 
Mais de 1 a 3 salários mínimos 26 86,67 56 93,33 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 3 10,00 0 0,00 
Mais de 5 a 7 salários mínimos 0 0,00 0 0,00 

Mais de 7 a 9 salários mínimos 0 0,00 0 0,00 
Mais de 9 salários mínimos 0 0,00 0 0,00 

Número de Pessoas que Cuida:         

Nenhuma 0 0,00 11 18,33 
1 a 3 pessoas 18 60,00 25 41,67 

4 a 6 pessoas 12 40,00 17 28,33 

7 ou mais pessoas 0 0,00 7 11,67 

 


