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 RESUMO 

 

As atividades dos Bancos de Leite  Humano (BLH) são de grande importância para a 

promoção e apoio ao aleitamento materno. O Estado do Rio de Janeiro tem aumentado os 

índices de aleitamento materno através de implementação de políticas de incentivo ao 

aleitamento materno, além  da Iniciativa Unidade Básica Amiga do Aleitamento Materno 

(IUBAAM), e da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), vigentes desde 1981. Esse 

incremento se deve em grande medida ao Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento 

Materno, criado pelo Ministério da Saúde (MS) em 1981, conjugando ações multissetoriais, 

principalmente nas áreas de comunicação social, assistência à saúde e legislação. 

OBJETIVOS: caracterizar e avaliar a práxis dos profissionais de saúde na promoção, proteção 

e apoio ao aleitamento materno nos BLHs. METODOLOGIA: Estudo descritivo, 

exploratório, com abordagem qualitativa. No Estado do Rio de Janeiro existem hoje dezessete 

BLHs,  distribuídos em oito regiões. Para o estudo proposto, foram escolhidos cinco BLHs, 

um representante de cada região que tem BLH. Esta escolha foi feita por sorteio nas regiões 

onde há mais de um BLH.  Foram entrevistados integrantes das equipes de profissionais que 

atuam nos BLHs escolhidos, com base em roteiro com questões abertas e fechadas. Também 

foi realizada observação direta das atividades desenvolvidas nestas Unidades. Os dados 

coletados foram submetidos à análise de conteúdo, segundo Bardin (2009).  O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense, e a Resolução CNS-196/96, que dispõe sobre pesquisa envolvendo seres 

humanos, foi rigorosamente observada. RESULTADOS: Os profissionais de saúde expressam 

sua práxis com foco na política de promoção e apoio ao aleitamento materno, demonstrando 

dificuldade nas ações de proteção ao aleitamento materno, havendo necessidade, portanto, de 

reformulação dos cursos de capacitação para formação de profissionais de saúde selecionados 

para atuar em BLHs, e de transformação da cultura de aleitamento materno. 

Palavras-Chave: Banco de Leite Humano. Profissional de Saúde. Aleitamento Materno. 
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ABSTRACT 

The activities of the Human Milk Bank ( BLH ) are of great importance to the promotion and 

support of breastfeeding. The State of Rio de Janeiro has increased breastfeeding rates 

through the implementation of policies to encourage breastfeeding beyond Friendly Primary 

Care Initiative Breastfeeding ( IUBAAM),  and the Baby Friendly Hospital Initiative (IHAC),  

effective since 1981. This increase is due largely to the National Breastfeeding Incentive, 

created by the Ministry of Health (MS) in 1981, combining multisectoral actions , particularly 

in the areas of media, health care and law. OBJECTIVES: To characterize and assess the 

praxis of health professionals in promoting, protecting and supporting breastfeeding in BLH . 

METHODS : A descriptive , exploratory, qualitative approach . In the state of Rio de Janeiro 

exist today seventeen BLHs , distributed in eight regions. For the proposed study, five were 

chosen BLH, a representative of each region with BLH . This choice was made by drawing 

the regions where there is more than one BLH . Respondents were members of teams of 

professionals working in BLHs chosen, based on a script with open and closed questions. We 

also carried out direct observation of activities in these units. The collected data were 

subjected to content analysis, according to Bardin (2009). The study was approved by the 

Ethics Committee of the Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, and 

Resolution CNS-196/96, which provides for research involving humans, was strictly 

observed. RESULTS: Health professionals explain their praxis focusing on policy to promote 

and support breastfeeding, difficulty in demonstrating protective actions to breastfeeding, 

there is a need, therefore, to reformulate the training courses for training of health 

professionals selected for act in BLHs, and transformation of the culture of breastfeeding. 

Keywords : Human Milk Bank . Professional Health Breastfeeding . 
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dão  para continuar a viver, pois reter é perecer.” 
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INTRODUÇÃO  

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

importantes para a melhoria da saúde da criança, da mulher e da família. Desenvolvidas nas 

redes hospitalar e básica, vêm sendo reconhecidas como de fundamental importância para o 

início da amamentação.1 Esta importância foi consagrada no século XX, representando a 

estratégia de maior impacto na diminuição da mortalidade infantil.2 Apesar disso, chegamos 

ao século XXI, com passos lentos, em relação aos avanços relacionados aos espaços da 

amamentação. 

  Pesquisas recentes mostram que as taxas globais de práticas de aleitamento materno, 

incluindo a amamentação exclusiva - permaneceram estagnadas na última década, e que dos 

136 milhões de bebês que nascem a cada ano, apenas 37% - 50 milhões - são amamentados 

por seis meses. A negligência das autoridades governamentais em relação às intervenções 

para aumentar estas taxas revela-se na falta de um orçamento global específico para 

implementá-las, contribuindo para que as estimativas fiquem limitadas à promoção do 

aleitamento materno.3 

A amamentação é uma prática a ser aprendida e refletida, sendo parte  fundamental na 

promoção, proteção e apoio da saúde, além de eixo norteador das políticas públicas..4 

Indubitavelmente, o aleitamento materno é vantajoso para todos os envolvidos neste processo. 

Para a mãe, auxilia na involução uterina, diminuindo os riscos de hemorragias, e contribui 

para o retorno ao peso  normal e reduz as chances de cânceres de mama e ovário; para o bebê, 

o leite materno oferece todos os nutrientes necessários a um desenvolvimento saudável, pois 

possui anticorpos que protegem o sistema imunológico, protegendo-o contra infecções e 

doenças como diarréias, resfriados, infecções urinárias e respiratórias, alergias, também 

fortalece a musculatura da boca, melhorando o desempenho das funções de mastigação, 

sucção deglutição e fonação (fala),  e dispensa acréscimos de complementos nutricionais até 

os seis primeiros meses entre outros achados científicos.5 Além dos aspectos nutricionais e 

imunológicos que beneficiam a criança, as vantagens do aleitamento para mãe, família, 

sociedade e Estado foram trazidas a relevo e transformadas em instrumento de marketing em 

favor da amamentação. A mobilização social pró-amamentação constituiu um dos fatores de 

maior destaque no cenário da promoção do aleitamento materno no Brasil.6 

          A amamentação é influenciada pela sociedade e condições de vida da mulher, e se dá 

em um determinado contexto sociocultural. Dessa forma, também é um comportamento social 

passível de mudanças, de acordo com as épocas e os costumes.7 Em razão de sua importância,  



 

 

12 

faz-se necessário conhecer as causas atuais de desmame precoce buscando a proposição de 

intervenções adequadas pelo serviço de saúde e seus profissionais, considerando que a 

hospitalização pode levar ao desmame de até 60% dos lactentes amamentados desde o início 

da internação. Mesmo crianças internadas por curtos períodos de tempo, tiveram o 

aleitamento materno exclusivo suspenso. Vários fatores podem estar relacionados com este 

problema, tais como a ausência de uma rotina específica de práticas de incentivo ao 

aleitamento por parte do hospital; falta de sensibilização dos profissionais de saúde 

envolvidos; limitações de ordem física; desconforto das acomodações para as mães; 

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

hospital e falta de banco de leite nos hospitais.8 

Apesar das abundantes evidências científicas e da comprovada superioridade do leite 

materno sobre outros tipos de leite, sobejamente mencionadas, ainda é reduzido o número de 

mulheres que amamentam seus filhos. Entretanto, de acordo com as atuais recomendações dos 

profissionais de saúde, esse cenário pode se modificar sensivelmente com a promoção, 

proteção e o apoio à amamentação, sobretudo, ajudando as mulheres a superarem os 

obstáculos que impedem o sucesso  da amamentação.   

Para a realização dessa mudança de paradigma são necessários conhecimentos e 

habilidades no manejo das diversas fases da lactação. São elas: o aconselhamento no pré-

natal, orientação e ajuda no parto e no período de estabelecimento da lactação, avaliação 

criteriosa da técnica de amamentação e intervenção adequada, quando surgirem problemas 

relacionados à lactação. Estas são algumas das tarefas que os profissionais de saúde 

envolvidos com mães e bebês devem dominar.9  Estas atividades equiparam-se às  

desenvolvidas nos BLHs, as quais põem à prova o conhecimento dos profissionais atuantes 

dentro dos BLHs e Postos de Coleta de Leite Humano (PCLH). Cabe, então, questionar: 

quantos destes profissionais dos serviços de saúde, que atuam diretamente com a nutriz, o 

bebê e seus familiares, estão realmente preparados?  

 A temática proposta  por este estudo defrontarão conhecimentos, saberes comuns e a 

práxis de cada um nos BLHs do Estado do Rio de Janeiro, criando a possibilidade de uma 

nova ótica acerca do que é promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno nestes 

espaços.  

 
OBJETO DE ESTUDO 

          A práxis dos profissionais de saúde nos Bancos de Leite Humano  (BLH) do Estado do 

Rio de Janeiro na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.   
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QUESTÕES NORTEADORAS  

�  Como ocorre a práxis dos profissionais  de saúde em BLH na promoção, proteção 

e apoio ao aleitamento materno? 

� Quais as estratégias utilizadas pelos profissionais de saúde em BLH na promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno? 

� Como se dá a articulação da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 

realizado pelos profissionais de saúde em BLH? 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Compreender a práxis dos profissionais de saúde no BLH na promoção, proteção e   

no apoio ao aleitamento materno no BLH. 

Específicos: 

� Identificar a práxis dos profissionais de saúde do BLH na promoção, proteção e no 

apoio ao aleitamento materno. 

� Caracterizar a atuação dos profissionais de saúde na promoção, proteção e no 

apoio ao aleitamento materno dos profissionais de saúde em BLH.  

� Analisar a práxis dos profissionais de saúde em BLH na promoção, proteção e no 

apoio ao aleitamento materno.  

 

JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

A amamentação desempenha um papel importante na saúde da criança. Inúmeros 

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

prazos contra as doenças crônicas registradas mais tarde na vida: diabetes, obesidade, câncer, 

alergia, entre outras. Para os lactentes, somente a amamentação atende aos três princípios 

básicos da segurança alimentar: qualidade, quantidade e regularidade.10  

Sendo assim, trata-se de assunto que desperta a minha atenção porque, desde que me 

tornei enfermeira, atuo na área de saúde da mulher, da criança e da família, e durante 20 anos 

exercendo atividades em UTI-Neonatal (UTIN), nunca consegui desvincular os laços desta 

tríade, pois não é possível entender a saúde da criança separadamente, principalmente no que 

diz respeito aos recém-nascidos, que podem transformar-se em cidadãos saudáveis e íntegros, 
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com toda sua potencialidade preservada, se a sociedade que os acolhe também estiver 

preparada para recebê-los.  

Considerando que o aleitamento materno é mais um fator que favorece a criação de 

vínculos familiares, procurei desenvolver um estudo sobre como acontece, nos BLHs do 

Estado do Rio de Janeiro, a práxis dos profissionais de diferentes formações acadêmicas na 

área da saúde, e como atuam na promoção, proteção e no apoio ao aleitamento materno.  

Desta forma, o tema é relevante porque qualifica a vida de mulheres e crianças, tendo 

em vista o desenvolvimento de uma sociedade mais saudável. Indo além, objetiva-se, ainda, a 

possibilidade de maior integração desses BLHs, considerando a precariedade do quadro atual 

existente em cada realidade, identificada após exaustivos enfrentamentos no estudo das 

práticas implementadas neste processo de trabalho. 

Com isso, pretende-se que os resultados obtidos neste estudo possam contribuir para o 

alcance das metas de diminuição das taxas de morbimortalidade infantil e do desmame 

precoce.  
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1 A AMAMENTAÇÃO NO BRASIL –  BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA 

Na época do descobrimento do Brasil, o aleitamento materno entre os índios 

Tupinambá era a regra geral, por período mínimo de dezoito meses. O desmame só ocorria em 

situações de doença grave, morte materna, ou outras, ditadas pela cultura, como nos casos de 

estupro e de mulheres que dormiam com vários homens. Quando chegaram no Novo Mundo, 

os europeus trouxeram em sua bagagem o hábito do desmame. Naquele tempo, a 

amamentação representava um ato desprovido de sentimentos maternais, considerado até 

mesmo desnecessário, sendo realizado pelas amas de leite que mantiveram esta prática, 

tornando-a comum até o início do século XX. 11   

Após a Segunda Grande Guerra, com a chegada em larga escala da industrialização, 

para atender aos esforços do conflito, e com os avanços na rede de frios e laticínios para 

produzir alimentos prontos para o consumo, deu-se a descoberta da pasteurização do leite, e  a 

partir de então, a fabricação e a divulgação do leite em pó. À época, conhecia-se muito pouco 

sobre imunologia e o papel protetor do colostro com seus constituintes imunológicos 

benéficos para os bebês. Em razão disso, o desmame precoce intensificou-se.11 

A prática do aleitamento natural no Brasil vinha reduzindo de forma considerável, 

sobretudo, nas áreas urbanas e periféricas das grandes cidades desde 1940. Vários fatores 

foram responsáveis pelo declínio da amamentação, mas entre eles destacam-se as 

modificações das estruturas sociais, o surgimento das indústrias produtoras de leite em pó, o 

impacto da publicidade comercial e o desinteresse geral dos profissionais da área de saúde em 

relação ao assunto. Adicionalmente, os baixos índices de aleitamento materno até o fim dos 

anos 70, parecem relacionados com as rotinas alimentares estabelecidas nas maternidades, 

como a separação de mãe e filho após o parto, a medicalização do parto e a utilização de 

dietas artificiais nos berçários.12  

Apesar de o primeiro trabalho científico sobre o assunto ter sido publicado no Brasil 

em 1838, sob o título  A Utilidade do Aleitamento Maternal e os Incovenientes que Resultam 

do Desprezo deste Dever, de autoria do Dr. Agostinho José Ferreira Bretas que dissertou 

sobre a superioridade do aleitamento materno e os riscos a que são submetidas as crianças 

privadas do seio materno11, somente no últimos anos da década de 60,  inicia-se a discussão 

do papel protetor do leite materno, embora pouco se conhecesse sobre o manejo clínico da 

amamentação.  

No fim da década de 70, surgem movimentos institucionais isolados em favor da 

amamentação, como as “Amigas do Peito”. A Sociedade Brasileira de Pediatria começa a 
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lutar pelo reconhecimento do aleitamento materno em todo Brasil e por divulgá-lo, e de igual 

modo, o Comitê do Aleitamento Materno que, em reuniões nos estados do Nordeste, tiveram 

grande repercussão. Em 1979, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) promoveram a primeira reunião em Brasília para 

discutir o assunto com profissionais dos países da América Latina. Nesta ocasião, o Instituto 

Nacional de Nutrição (INAN) criou o  Grupo Técnico Nacional de Aleitamento Materno 

(GTENIAM).13 

Na década de 80, foram criadas Coordenações Nacional e Estaduais de aleitamento 

materno e elaboradas diversas campanhas na mídia para mobilização social, quando ficou 

estabelecido na Cúpula Mundial da Infância a interrupção de distribuição de “substitutos” de 

leite materno nos serviços de saúde. Em 1982, surge o Programa Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno (PNIAM)12 e, em 1983, ocorre a normatização do sistema de 

alojamento conjunto. No final desta década, algumas importantes políticas em prol da 

amamentação foram implementadas, tais como a aprovação das Normas Brasileiras de 

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

de licença maternidade e a licença paternidade de cinco dias.14  

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

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

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC),  aceita e implementada em 1990, visando 

incentivar as instituições e os profissionais da saúde a promover, proteger e apoiar o 

aleitamento materno como melhor método para uma adequada nutrição infantil, além de 

permitir à família uma escolha bem informada e consciente sobre a alimentação da criança.15  

Em 1990, de um encontro organizado pela OMS e UNICEF resultou o documento 

intitulado “Declaração de Innocenti”, adotado por organizações governamentais e não 

governamentais, assim como por defensores da amamentação de vários países, entre eles o 

Brasil. O referido documento continha quatro objetivos operacionais, a saber:  

• Estabelecer um comitê nacional de coordenação da amamentação;  

• Implementar os "10 passos para o sucesso da amamentação" em todas as                  

maternidades;     

• Implementar o Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite 

Materno e todas as resoluções relevantes da Assembléia Mundial de Saúde; 

           • Adotar legislação para proteger a mulher que amamenta no local de trabalho. 
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           Com o objetivo de cumprir os compromissos assumidos pelos países com a assinatura 

do documento, foi fundada em 1991 a Aliança Mundial de Ação pró-Amamentação – 

(WABA)16, organização que criou em 1992, a Semana Mundial de Aleitamento Materno para 

promover as metas da “Declaração de Innocenti”. O evento, considerado um meio de 

fomentar a amamentação, ocorre em 120 países, sendo oficialmente celebrado no período de 1 

a 7 de agosto, cabendo à WABA definir anualmente o tema a ser enfocado e divulgar 

materiais alusivos ao mesmo, traduzidos em 14 idiomas.16   

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

pelo Ministério da Saúde, em agosto de 1983, foi um marco importante, pois obrigou a 

implantação deste sistema em todos os hospitais de atenção à gestante, vinculados à rede 

pública, favorecendo o incentivo à lactação e ao aleitamento materno; o vínculo do bebê, mãe 

e família e o desenvolvimento de programas educacionais a respeito.17  

           Em 1999, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro implementou a Unidade 

Básica Amiga do Aleitamento Materno (IUBAAM) como estratégia para estimular e subsidiar 

a Rede Básica de Saúde na implantação de procedimentos de promoção, proteção e do apoio 

ao aleitamento materno, assunto a ser tratado a seguir.18  

 
1.1 O SÉCULO XXI E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALEITAMENTO MATERNO  
      NO MUNDO E NO BRASIL 
 
           No ano 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu a reunião de Cúpula 

do Milênio, realizada em Nova Iorque, quando líderes de 189 nações estabeleceram oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, levando em consideração as taxas de mortalidade 

infantil, um dos maiores problemas mundiais, tendo como objetivo reduzir em 75%, até 2015, 

os índices vigentes, a contar de 1990. Os objetivos estabelecidos foram os seguintes: 

           1- Erradicar a pobreza extrema e a fome. 

           2-  Atingir o ensino básico universal. 

           3- Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. 

           4-  Reduzir a taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos. 

           5- Melhorar a saúde materna. 

           6- Combater a AIDS, a Malária e outras doenças. 

          7-. Garantir a sustentabilidade ambiental. 

          8- Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.19  

Para atendê-los a contento, em 2000, fortaleceu-se a Rede Brasileira de Bancos de 

Leite Humano com o fito de contemplar, especificamente, o quarto objetivo. Para isso vários 
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cursos foram ofertados, destacando-se o curso de aconselhamento em amamentação, 

IUBAAM, IHAC; capacitação e manejo clínico para amamentação, dentre outros; além da 

revisão da NBCAL. 14 

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

natal e Nascimento (PHPN) para responder às necessidades de atenção específica à gestante, 

ao recém-nascido e à mulher no período pós-parto, a fim de buscar a redução das altas taxas 

de morbimortalidade materna e perinatal.20 

Em 2004, o governo federal criou o “Pacto de redução da Mortalidade Materna e 

Neonatal”. O objetivo de sua criação consiste em promover melhorias na atenção materna e 

neonatal através de mobilização e participação de gestores das esferas federal, estadual e 

municipal, além da sociedade civil organizada, tendo como princípios: respeito aos direitos 

humanos de mulheres e das crianças; implementação cotidiana dos conceitos de etnia, raça, 

gênero em estratégia e ações, considerando as desigualdades sociais e regionais na tomada de 

decisões; e política de investimento na melhoria da atenção obstétrica e neonatal.21 

Em fevereiro de 2009, o “Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil na Amazônia 

Legal e no Nordeste” foi publicado pelo governo federal com a finalidade de elaborar um 

plano de ação em parceria com gestores do SUS, visando reduzir a mortalidade infantil nos 

estados daquelas regiões, corrigir as iniquidades regionais no país e reduzir em 5% as taxas de 

mortalidade infantil. Para tanto, foram definidas e pactuadas, com base em pesquisas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), quatro áreas principais de atuação: redução da mortalidade infantil, 

alfabetização de jovens, adultos e idosos, incentivo à agricultura familiar e redução do 

subregistro de nascimento. Os investimentos aplicados nestas regiões resultaram em 22 BLHs, 

107 Hospitais Amigos da Criança e 110 Maternidades com equipes capacitadas para o 

Método Canguru.  

No Brasil, o diagnóstico das taxas de mortalidade infantil vem mostrando sinais de 

queda desde 1990, porém, a discrepância das realidades internas no Nordeste e na Amazônia 

frente às do restante do país, mostra o quanto aquelas regiões têm sido prejudicadas no que 

diz respeito à atenção à saúde. Contudo, é importante ressaltar que a melhoria desta taxa na 

média nacional, deve-se à maior cobertura vacinal, ao uso de terapia de reidratação oral, ao 

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

fecundidade, à melhoria das condições ambientais, ao aumento da escolaridade das mães e das 

taxas de aleitamento materno22. Como apoio ao Pacto acima mencionado, ainda em 2008 foi 
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criada a Rede Amamenta Brasil, considerada uma estratégia de promoção, proteção e apoio à 

prática de aleitamento materno na Atenção Básica, por meio de revisão e supervisão do 

processo de trabalho interdisciplinar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). 23  

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

início da década de 80, os índices de aleitamento materno vêm aumentando gradativamente. 

Quando comparados à situação vigente em 1999, a duração do tempo de aleitamento materno 

aumentou, em média, um mês e meio, passando de 296 para 342 dias, em 2008.24 A última 

pesquisa realizada em 2008 e publicada em 2010 pelo Ministério da Sáude, mostra que no 

Brasil a prevalência do aleitamento materno  atingiu o índice de 41%  de lactentes até os 

primeiros 6 meses de vida, o que é extremamente positivo. 25  

Apesar destes índices ainda não contemplarem as metas de seis meses de aleitamento 

materno exclusivo, e a partir daí complementá-lo até a idade de dois anos ou mais como 

preconizado pela OMS,26 a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno é uma das 

linhas de cuidado prioritárias da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno/Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES)/ Secretaria de Atenção 

à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, isto porque faz parte do elenco de estratégias para a 

redução da mortalidade infantil o compromisso assumido pelo Brasil em nível internacional 

(Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) e nacional, por meio do Pacto de Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal, Pacto pela Vida e do Programa Mais Saúde.27  

 

1.2  O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AS POLÍTICAS  
 DE  ALEITAMENTO MATERNO 

   
O Estado do Rio de Janeiro é conhecido por suas práticas inovadoras na difusão do 

aleitamento materno, assim como a cidade do Rio de Janeiro é berço de movimentos sociais 

que tem favorecido o retorno das práticas da amamentação.  

Em 1999, o Projeto de Lei nº 953/99 estabeleceu ações e diretrizes voltadas para a 

promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno no âmbito do Estado Rio de Janeiro, 

cabendo ao Poder Executivo a promoção de campanhas educativas estimulando o aleitamento 

materno e a doaçãode leite humano, devendo os hospitais da rede pública e privada  garantir o 

Alojamento Conjunto para as mães e lactentes, de modo a assegurar o aleitamento materno.28 

Ainda neste mesmo ano, foi lançada pela Secretaria Estadual de Saúde  do Rio de 

Janeiro (SES-RJ), de forma pioneira, a IUBAAM. No ano de 2005, mais de dois terços dos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro dispunham de equipes de multiplicadores de 
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IUBAAM,  e trinta e duas Unidades haviam sido credenciadas nesta Iniciativa no Estado. Em 

Piraí, um de seus municípios, todas as Unidades Básicas locais (ao todo dez) obtiveram  o 

título de “Amiga da Amamentação”, tendo triplicado em cinco anos a prevalência do 

aleitamento materno exclusivo nos bebês menores de seis meses. 18 

 As comemorações da Semana Mundial da Amamentação de 2009 reuniram, na cidade 

de Rio de Janeiro, mil mães amamentando. Também foi criada a Carteira Básica de Serviços 

(Cartilha), que é uma orientação geral para as Unidades do município. A amamentação, nesta 

Cartilha, é uma prioridade para a melhora do indicador de mortalidade infantil. De acordo 

com a última pesquisa do Ministério da Saúde (2010), a cidade do Rio de Janeiro mostrou 

taxas de prevalência de 40,7% de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de 

vida28
 O relevante aumento de aleitamento materno e aleitamento materno exclusivo no Rio 

de Janeiro é condizente com a intensificação de ações de promoção da amamentação no País e 

na cidade nas últimas décadas.30    

O município do Rio de Janeiro recebeu o prêmio Bibi Vogel da III Edição do 

Ministério da Saúde no ano de 2011  pelo destaque em várias iniciativas criativas, como: “Pai 

não é visita”, incentivando a participação dos pais nas enfermarias do Hospital Municipal 

Carmela Dutra; a criação de vários Postos de Coleta de Leite Humano no Município, além do 

Projeto “Talentos que promovem a amamentação”, trabalho com adolescentes incentivando o 

aleitamento mateno nas comunidades. 31                

Em 2011, por iniciativa do Ministério da Saúde e parceria da Sociedade Brasileira de 

Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (SOPERJ), ocorre a primeira Oficina para Formação de 

Tutores para a Criação de Salas de Apoio à Amamentação em Empresas. Esta oficina 

objetivou capacitar profissionais para a sensibilização de gestores e patrões em relação à 

proteção e ao apoio ao aleitamento materno da mulher trabalhadora, tendo como base a 

participação de profissionais, na maioria, atuantes em Bancos de Leite Humano e envolvidos 

com o aleitamento materno. Neste mesmo ano, o Município do Rio de Janeiro alterou a 

licença maternidade para 180 dias para as servidoras públicas, a fim de favorecer o 

aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida de seus filhos.32 
 

          A todo momento as atividades dos profissionais nos Bancos de Leite Humano se 

confundem com as dos movimentos sociais; em ambos, o aleitamento materno se mostra. São 

caminhos que se cruzam, e não linhas divisórias que eventualmente permitem que sejam 

excluídos daqueles movimentos.   
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           No ano de 2012, na Cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a “I Semana do Bebê 

Carioca” sob o tema “Rio, a cidade que amamenta”, reunindo mais de duas mil mães 

amamentando seus filhos no Aterro do Flamengo. O evento foi patrocinado pela Prefeitura do 

Rio de Janeiro com apoio da UNICEF, do Conselho Regional de Fonoaudilogia do Estado do 

Rio de Janeiro (CREFONO 1), de profissionais da área da saúde e de entidades civis.33         

 Os dados estatísticos fornecidos pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano 

mostram que nos últimos cinco anos houve uma oscilação  na produção dos BLH, porém, é 

claro um decréscimo na produção como um todo, mesmo considerando os dados decorrentes 

do processo de trabalho nos BLH do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2012, como se  

segue: 

• 10.607 atendimentos em grupo 

• 102.595 atendimentos individuais 

• 6.294 visitas domiciliares 

• 6.051 litros de leite coletados 
• 3463 receptores.34 

 

1.3   A EXPANSÃO DOS BANCOS DE LEITE HUMANO  PELO MUNDO   
E SUA IMPORTÂNCIA 
 

            Nos anos 40 do século passado, surgiu o primeiro Banco de Leite Humano no Brasil, 

tendo como objetivo principal, durante muito tempo, a estocagem de leite humano. Eram 

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

minucioso com ênfase nas doenças infecciosas. O leite, então, era ofertado sem passar por 

qualquer tipo de tratamento.35 Hoje, visando reduzir as perdas de leite humano em decorrência 

do desmame precoce, incentivou-se a implantação de Bancos de Leite Humano, definidos 

pela Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz 

como 

 
Centros especializados, responsáveis pela promoção e incentivo ao aleitamento 
materno e execução de atividades de coleta, processamento e controle de qualidade 
de colostro, leite de transição e leite humano maduro, para posterior distribuição a 
uma população vulnerável que deles dependem como fator de sobrevivência.36 

            

Nos anos 80 ocorre a expansão destes bancos no Brasil,  o que  exigiu a criação do 

Centro de Referência Nacional em Bancos de Leite Humano como estratégia de preparação e 

formação de quadros técnicos em diversos graus de complexidade para neles atuarem.   
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Até os anos 80 o paradigma norteador das ações em favor da amamentação 

fundamentava-se no modelo higienista do século XIX, com reducionismo biológico e discurso 

a favor da amamentação, tornando a mulher a figura principal e determinante para a saúde da 

criança. A amamentação era vista como um ato natural e instintivo. Apesar das taxas de 

lactentes brasileiros no acesso a amamentação terem aumentado de 7% para 30% na primeira 

metade da década de oitenta, estas permaneceram estagnadas, identificando que as ações na 

tentativa do resgate do aleitamento materno não estava atingindo a sua amplitude.   Ao focar a 

amamentação com lentes de relação promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, 

tornam-se visíveis os contornos que caracterizam como um fato social, cuja historicidade 

revela o equívoco das formulações políticas que contemplam como uma prática natural e 

passível de resgate.37  

Desta forma em 1985, tem-se como marco a mudança do paradigma das ações nos 

BLHs, com enfoque na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 

 Dois  Encontros Nacionais de Bancos de Leite Humano aconteceram (em 1992 e em 

1995) visando estabelecer os alicerces da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano e 

reivindicar o apoio do governo federal em relação ao  fomento das ações dos BLHs.38 Em 

1998 foi realizado o I Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano, consolidando a 

parceria com a Vigilância Sanitária, em âmbitos nacional e estadual; houve discussão do 

papel da mulher no processo de amamentação e reafirmação da importância da qualificação 

dos profissionais. Neste mesmo ano o Ministério da Saúde, através do Centro de Referência 

Nacional da Fundação Oswaldo Cruz, criou a Rede Nacional de Bancos de Leite Humano 

(REDEBLH). 39 

Depois, em 2000, com o I Congresso Internacional de BLH e o II Congresso 

Brasileiro  de BLH ocorridos  em Natal – RN,  estiveram presentes profissionais vinculados a 

BLH de vários países. Esse evento caracterizou-se, no cenário internacional, como momento 

de afirmação da posição de vanguarda do Brasil na geração de conhecimento na área.35  

Nesta mesma época, A Organização Mundial da Saúde reconhece a Rede Brasileira de 

Bancos de Leite como a maior e a mais complexa do mundo. 

O trabalho desenvolvido pela Rede BLH-BR  foi reconhecido pela OMS e distinguido 

com o prêmio Sasakawa de Saúde – 2001, como o melhor projeto de saúde pública, 

destacando o inegável impacto positivo de suas ações na área da saúde infantil no Brasil. 40 

Em 2002, na cidade de Petrópolis – RJ, acontece o III Congresso Brasileiro de Bancos 

de Leite Humano sob o tema “Mostra Amamentação Vida”. Neste evento, uma exposição 
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resgatava  a história da amamentação no Brasil e sua evolução até então, evidenciando que 

ainda não havíamos igualado as práticas dos primeiros habitantes do Brasil, que 

amamentavam seus filhos pelo período de dezoito meses. 11   

Em 2005,  no II Congresso Internacional de Bancos de Leite Humano e concomitante 

IV Congresso Brasileiro, discutiu-se a viabilização do compartilhamento e construção coletiva 

da Rede Latino-americana de BLH.35 Em outubro de 2006, durante o IV Congresso Espanhol 

de Aleitamento Materno, realizado em Tenerife, foram discutidas as bases para a formulação 

de proposta da implantação, na Espanha, do primeiro Banco de Leite Humano utilizando o 

modelo brasileiro.41  

Em novembro de 2007 ocorre, no Chile, o XVII Congresso Iberoamericano de 

Governos e Chefes de Estado, quando foi firmada a criação da Rede Iberoamericana de 

Bancos de Leite Humano, liderada pela  Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano da 

Fundação Oswaldo Cruz, com a finalidade de cooperação na Região Iberoamericana para 

troca de conhecimento e tecnologia nas áreas de Aleitamento Materno e Banco de Leite 

Humano. 42    

O III Congresso Internacional teve como tema “O compromisso dos Bancos de Leite 

Humano com os objetivos de desenvolvimento do Milênio” e, em 2009, em Brasília-DF.43 A 

realização do V Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano, I Congresso 

Iberoamericano de Bancos de Leite Humano & Fórum de Cooperação Internacional em 

Bancos de Leite Humano - IberBLH 2010, configurou-se espaço de significativa importância 

para o avanço concreto na articulação dos sistemas latinoamericano, iberoamericano e 

africano, fortalecendo sua consolidação e, ao mesmo tempo, maximizando a eficácia dos 

recursos disponíveis.44     

Os BLH de Brasília – DF, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal, conseguiram superar, em 2010, o volume de leite coletado, podendo assistir a quase 

120% a mais do que o necessário para suprir a demanda de bebês prematuros com menos de 

um quilo e meio. Brasília hoje é a única cidade do mundo autossuficiente em leite humano 

para bebês prematuros de baixo peso.45 

Em 2012, no Brasil, os Bancos de Leite Humano começam a mobilização pela 

mudança da data do “Dia Nacional de Doação de Leite Humano”, até então comemorado em 

1º de outubro, para 19 de maio, data em que é comemorado por outros países da Rede 

Iberoamericano de BLH, assim criando o “Dia Mundial de Doação de Leite Humano”. Neste 

dia, cada Banco de Leite Humano poderá mostrar o trabalho que desenvolve e informar como 
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a doação de leite humano pode contribuir para salvar a vida de milhares de bebês 

prematuros.46  
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2 REFERÊNCIAS CONCEITUAIS   

          Entendendo que o aleitamento materno é uma prática que conquista cada vez mais 

espaço na sociedade e, desta forma,  precisa de garantias  para ser mantida como preconizado 

pela OMS: aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses e complementar até  dois 

anos ou mais47, indaga-se: qual a melhor maneira de proteger, apoiar e promover o 

aleitamento materno?  

Estes são temas complexos, assim como também as etapas necessárias para 

implementá-los. Teoricamente, merece prioridade a criação de sistemas para proteger as 

práticas já existentes de aleitamento materno, tanto do ponto de vista dos direitos humanos 

quanto dos econômicos, e ênfase deve ser dada ao apoio de que necessitam as mulheres para 

cumprir seus  objetivos quanto ao aleitamento nos planos social, econômico, nutricional e 

moral.48 

 

2.1 A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO 

           A promoção da saúde consiste nas atividades dirigidas centralmente à transformação 

dos comportamentos dos indivíduos, focando nos seus estilos de vida, localizando-os no seio 

das famílias e, no máximo, no ambiente das comunidades onde se encontram.  

Modernamente, é a constatação do papel protagônico dos determinantes gerais sobre as 

condições de saúde, em torno da qual se reúnem os conceitos e práticas do segundo tipo de 

enfoque.49        

           No que tange à Promoção em Saúde, essa é definida como “a capacitação das pessoas 

e comunidades para modificarem os determinantes da saúde em benefício da própria 

qualidade de vida”50, segundo a Carta de Ottawa (1986), documento que se tornou referência 

para as demais Conferências Internacionais de Promoção da Saúde, promovidas pela OMS. A 

definição acima chama a atenção para o almejado protagonismo das pessoas e a necessidade 

de que sejam “empoderadas”, a fim de  que se tornem capazes de desenvolver a habilidade e 

o poder de atuar em benefício da própria qualidade de vida, enquanto sujeitos e/ou 

comunidades ativas.51   

A promoção do aleitamento materno envolve toda a sociedade civil,  Organizações 

não Governamentais, mídia, instituições educacionais e gestão governamental. Sendo assim, 

as ações de educação em saúde com foco no aleitamento materno, devem ser realizadas a 

nível ambulatorial, serem subsidiadas por propaganda em massa, atividades de ensino nas 

redes de saúde e campanhas como a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Importantes 
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também são as ações dos BLHs, os incentivos à criação de Salas de Apoio à Amamentação 

em locais específicos, a realização de oficinas com a participação das mulheres nutrizes, a 

divulgação do Dia Nacional de Doação de Leite Humano e, sobretudo, o intercâmbio de 

experiências de profissionais de saúde ligados a essas atividades.   

 

2.2 A PROTEÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO 

Com o intuito de viabilizar as ações que favoreçam o aleitamernto materno, a 

Constituição Brasileira compromete-se com a formulação de legislação que proteja esta 

prática, dando à sociedade a responsabilidade do cumprimento de  leis específicas com o 

objetivo de contribuir para a adequada nutrição dos lactentes e das crianças durante a primeira 

infância, assegurando o direito da mulher de poder amamentar. Nesse sentido, medidas 

importantes foram adotadas: 

• Criação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 

Crianças de 1ª Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL): Esta Norma 

prevê um conjunto de medidas que regulam a promoção comercial e a rotulagem 

de alimentos e produtos destinados a recém-nascidos e crianças de até 3 anos de 

idade, como leites, papinhas, chupetas e mamadeiras. O objetivo é assegurar o uso 

apropriado desses produtos, de forma que não haja interferência na prática do 

aleitamento materno. Em 03 de janeiro de 2006, foi publicada a Lei n°. 11 265, 

que regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de 1ª 

infância, e também a de produtos de puericultura correlatos, baseada na NBCAL.52 

• Licença Maternidade: A Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, amplia a 

licença-maternidade para 180 dias, beneficiando servidoras públicas federais, 

estaduais e trabalhadoras de empresas privadas, mediante concessão de incentivo 

fiscal, como determinado pelo Programa Empresa Cidadã. Embora a adesão da 

mulher ao programa seja voluntária, para participar, a trabalhadora precisa 

requerer o prolongamento da licença maternidade até o final do primeiro mês após 

o parto. Essa Lei apenas autoriza o prolongamento da licença, mas não obriga os 

setores privado ou público a conceder esse benefício. Alguns estados e municípios, 

no entanto, possuem legislação específica que contempla a ampliação da licença 

para mais sessenta dias. Nesse caso, torna-se obrigatória a concessão desse 

benefício53.   
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• Creches em locais de trabalho -  dispositivo sob outro título: "Dos métodos e locais 

de trabalho" (CLT, Cap. III, Seção IV, "Da proteção do trabalho da mulher"). O 

Art. 389, § 1º, dispõe que  

os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais 
de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado, onde seja permitido às 
empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de 
amamentação.54 
 

Entendendo-se que todo recém-nascido é um cidadão, portanto, com direitos à 

proteção de sua saúde e de ser amamentado, cabe ao Estado fazer valer cada um destes 

direitos, e também o desejo materno de amamentar ou não, que deve ser compreendido e 

respeitado. Apesar dos benefícios do aleitamento, deve-se aceitar a escolha informada e 

consciente da mãe pela não amamentação, especialmente quando ela exerce uma atividade 

remunerada e, portanto, precisa conhecer a legislação trabalhista que protege a maternidade.   

 

2.3  APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO 

         O apoio à amamentação se dá desde a simples prática de orientação à mulher sobre a 

amamentação, até o manejo clínico, que inclui atividades das equipes de saúde envolvidas 

com a saúde da criança e da mulher nas ações realizadas nos BLH. Os cursos de IHAC e 

IUBAAM tem como pré-requisito o Manejo Clínico do Aleitamento Materno, que também  

engloba o atendimento às nutrizes com problemas na lactação.  

É válido destacar que foram criados diversos cursos internacionais para capacitar no 

manejo clínico da amamentação (um dos quais disponível na OMS)  e uma acreditação 

internacional de certificação (International Board of Lactation Consultant Examiners). Sendo 

assim, todas as Unidades de Saúde devem dispor de equipes ou consultores dotados de 

conhecimentos e habilidades referentes ao manejo clínico da amamentação, temas que  não 

estão incluídos na capacitação básica dos profissionais da saúde  que neles atuam.48 

            O apoio dado pela família, principalmente pelo companheiro, pode ser determinante 

no sucesso do aleitamento materno, assim como a influência de pessoas significativas para a 

mulher, interferindo de forma positiva ou negativa no incentivo ao aleitamento.55  

            Para as mulheres que exercem atividade remunerada fora do lar, a criação de Salas de 

Amamentação é uma das formas de as empresas comprometidas com a saúde de seus 

empregados mostrarem seu apoio ao aleitamento materno.  Além disso, as ações por parte dos 

profissionais de saúde que atuam na área da Saúde da Mulher e Criança devem estar 

atualizadas, podendo ser resolutas nas questões do aleitamento materno. São ações dos 

profissionais que se aproximam da cliente para favorecer  a posturação da criança ao seio 
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materno ou como observadores e incentivadores  do aleitamento materno, interferindo nos 

momentos adequados ou de necessidade de ajuda. Estes profissionais  não se restringem às 

ações que o manejo do aleitamento materno preconiza, mas, vão além, tornam-se  

facilitadores do aleitamento materno em sua plenitude. 

 

2.4 O QUE É PRÁXIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM BLH 

Práxis é uma palavra de origem grega, cujas significações, segundo o Dicionário 

Houaiss de língua portuguesa são: prática, ação concreta; na filosofia de Aristóteles: conjunto 

de atividades humanas autotélicas, cuja manifestação mais representativa é a política, 

caracterizadas especialmente por sua natureza concreta em oposição à reflexão teórica. No 

Marxismo: ação objetiva que, superando e concretizando a crítica social meramente teórica, 

permite ao ser humano construir a si mesmo e o seu mundo, de forma livre e autônoma, nos 

âmbitos cultural, político e econômico; maneira de proceder na prática, comportamento 

costumeiro; ação de aplicar, usar, exercitar uma teoria, arte ciência ou ofício; parte do 

conhecimento voltada para as relações sociais e as reflexões políticas, econômicas e morais; 

movimento de vanguarda da poesia brasileira, aparecido em São Paulo por volta de 1961. Em 

Grego: ação, o fato de agir, execução, realização, empresa, condução de um caso (de guerra, 

de política), comício, negócio, intriga; maneira de agir, conduta, maneira de ser, resultado de 

uma ação, consequência.56   

Neste estudo será considerada a práxis dos profissionais de saúde em BLH definida 

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

próprios recursos de conhecimentos adquiridos ao longo de suas experiências, acrescidos do 

conhecimento técnico voltado para área de atuação em BLH, como nos citados cursos de 

capacitção, além da estrutura física na qual é designado os BLHs, que possibilitará maior ou 

menor abrangência da realização de seus trabalhos no cotidiano. A práxis será a expressão do 

fazer de cada profissional, imbuídos de culturas, valores e conhecimentos técnicos. 

 O trabalho em BLH exige tecnologias leves, expressas nas relaçãoes inter-pessoais, 

nas consultas, quando são utilizadas como ferramentas do trabalho a fala e a escuta; 

tecnologias leve-dura, atendimento nas salas de coleta de leite humano, quando são utilizados 

tanto a fala como a escuta, mas também algum artefato como bomba tira-leite, massageador, 

material para escalda-pés para relaxar a mulher, assim como o conhecimento estruturado 

propriamente dito; e tecnologia dura, que é a utilização apenas de maquinarias necessárias 

para o desenvolvimento do trabalho como, por exemplo, a pasteurização.57 Nos BLHs todas 
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estas tecnologias são utilizadas. A ênfase dada por um BLH a alguma destas tecnologias, pode 

ser diferente por outro BLH. 

Nos dias atuais, sabe-se que o BLH é um serviço especializado, vinculado a um 

hospital de atenção materna e/ou infantil, sendo responsável por ações de promoção, proteção 

e apoio ao aleitamento materno. Também é responsável pela execução de atividades de coleta 

da produção lática da nutriz, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e 

distribuição, sendo proibida a comercialização dos produtos que distribui. 36         

            As equipes dos BLHs e dos Postos de Coleta de Leite Humano (PCLH), a depender 

das atividades desenvolvidas, podem ser compostas por médicos, nutricionistas, enfermeiros, 

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

psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, 

auxiliares e técnicos (de enfermagem, laboratório e nutrição), dentre outros profissionais.36 

          Numa equipe multiprofissional,  espera-se que os enfoques da atenção à saúde sejam 

direcionados de acordo com a formação de maior evidência, apesar das formações em 

“Controle de qualidade e processamento do leite humano” e em “Manejo clínico do 

aleitamento materno” serem exigências mínimas da Agência de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) para que se possa atuar em BLH; porém, as ativiades do BLH não  se restringem 

ao descrito acima, visto que incluem a promoção, proteção e o apoio ao aleitamento materno 

na práxis dos profissionais de saúde em BLH.  
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3  PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O método é o caminho pelo qual se chega à meta, sendo a essência da descoberta e 
do fazer científico e representa o aspecto formal da pesquisa, o plano pelo qual se 
põe em destaque as articulações entre os meios e os fins, por meio de uma 
ordenação lógica de procedimentos.58 

           
Para alcançar a meta deste estudo, havia diversas possibilidades, desde que não fosse 

adotado um método com proposta de quantificação ou mensuração, visto que a intenção era 

compreender a práxis dos profissionais de saúde dos BLHs do Estado do Rio de Janeiro, e 

através deles, as possíveis e diferentes formas e significados para a promoção, a proteção e o 

apoio ao aleitamento materno.   

           

3.1  TIPO DE ESTUDO 

          Este estudo é de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, por ser a que oferece a 

possibilidade de observação dos envolvidos, isto é, os profissionais de saúde, reservando à 

fala destes o lugar de principal instrumento de trabalho, buscando preocupar-se menos com a 

generalização e mais com o aprofundamento e a compreensão do discurso dos profissionais de 

saúde. Esta abordagem é capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. Além disso, trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.59 

           Discutir o nível valorativo dos significados e da intencionalidade, constituí-lo como 

um campo de investigação e atribuir-lhe um grau de métodos e técnicas, tem sido a tarefa e o 

desafio dos cientistas sociais que trabalham com esta abordagem.59 Por ser um estudo 

qualitativo, procurou-se estudar não o que estava claro e podia ser facilmente evidenciado, 

mas  compreender  a práxis dos profissionais  de saúde que atuam nos BLHs do Estado do 

Rio de Janeiro nas questões da promoção, da proteção e do apoio ao aleitamento materno.  

            A pesquisa descritiva  buscou descrever as ações  de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno exercidos pelos profissionais de saúde do BLH, considerando tratar-se de 

um tipo de pesquisa que “pretende descrever com “exatidão” os fatos e fenômenos de 

determinada realidade”. 60 

          É importante ter em mente que qualquer pesquisa social que tenha como fim o 

aprofundamento da realidade, não pode ficar restrita ao referencial apenas quantitativo, 
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considerando que quando se fala de saúde ou doença, essas categorias trazem uma carga 

histórica, cultural, política e ideológica que não pode ficar reduzida a dados estatísticos. 

 
A rigor qualquer investigação social deveria contemplar uma característica básica 
de seu objeto: o aspecto qualitativo. Isso implica considerar sujeito de estudo: 
gente, em determinada condição social, pertencente a determinado grupo social ou 
classe com suas crenças, valores e significados. Implica também considerar que o 
objeto das ciências sociais é complexo, contraditório, inacabado, e em permanente 
transformação..59 

 
3.2  ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

  O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense, conforme Parecer CEP CMM/HUAP nº 191Q11  

CAAE: 0200.0.258.000-11 (ANEXO A), e a pesquisa foi realizada com observância da 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre pesquisa com seres 

humanos. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um roteiro de entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE A), que permite ao entrevistado expressar suas opiniões, revelando os aspectos 

subjetivos que não seriam encontrados em outras fontes, como censos e registros, assim 

possibilitando que a pesquisa chegue ao nível mais profundo da realidade. 

A entrevista é a técnica de interrogação que apresenta a maior flexibilidade, podendo 

incorporar as mais diversas formas, e o entrevistador guia-se por uma folha que contém um 

roteiro de questões.59 No sentido estrito, entrevista é a “colheita de informações sobre 

determinado tema científico”.59 É uma conversa a dois, feita por iniciativa do entrevistador, 

destinada a fornecer informações pertinentes a um dado objeto; permite expressões de cunho 

subjetivo e refere-se diretamente ao indivíduo entrevistado, isto é, suas atitudes, valores e 

opiniões, entendendo-se que estes dados só poderão ser obtidos e utilizados com o 

consentimento dos envolvidos no estudo, em observância ao disposto na Resolução CNS-

196/96, como referido anteriormente.                                                

 Este tipo de roteiro deve conter perguntas abertas e fechadas que permitam ao 

entrevistado discorrer sobre o tema proposto, sem respostas ou condições estabelecidas pelo 

pesquisador.61 Ademais, por ser de natureza qualitativa, esta pesquisa requer do pesquisador 

cuidados especiais, quais sejam: (a)  manter o nível de proximidade com os profissionais de 

saúde do BLH, ou seja, valorizar e respeitar cada um em sua singularidade e intimidade; (b) 

apoiar-se em uma escuta ativa, mantendo uma atenção receptiva a qualquer informação 

prestada; (c) evitar julgamentos que possam interferir no fio condutor da narrativa.  
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As entrevistas realizadas com profissionais de saúde que efetivamente atuam nos 

BLHs do Estado do Rio de Janeiro, buscaram identificar em suas falas as ações da promoção, 

da proteção e do apoio ao aleitamento materno e, assim, desvelar o sentido oculto nas 

mensagens sobre o processo de trabalho de cada um, isto porque na entrevista, “o narrador 

conta o que ele extrai da experiência – sua própria ou aquelas por outros, e, de volta, ele a 

torna experiência daqueles que ouvem sua história”.62  

Os dados obtidos possibilitaram o meu caminhar rumo à realização da análise de 

conteúdo, a fim de alcançar a essência do fenômeno da atuação dos profissionais de saúde dos 

BLHs na promoção, proteção e no apoio ao aleitamento materno. 

É importante ressaltar que, posteriormente à aprovação do Projeto pelo Comitê de 

Ética, foram realizadas entrevistas-piloto com cinco profissionais de saúde do BLH, tendo 

como intuito aperfeiçoar o roteiro elaborado ou mantê-lo. De acordo com estas entrevistas, e 

com o retorno obtido nas falas dos profissionais de saúde, manteve-se o roteiro de entrevista 

como havia sido planejado. Ressalta-se, ademais, que estes profissionais não integraram o 

grupo de sujeitos da pesquisa.   

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Participaram do estudo vinte e cinco sujeitos que atenderam aos critérios de inclusão 

estabelecidos:  

 - Ter idade mínima de 18 anos; 

- Estar prestando assistência no BLH há quatro meses pelo menos,  entendendo-se que para a 

atuação nos BLHs, todos profissionais de saúde, independente de suas atribuições, devem 

estar tecnicamente habilitados com um dos cursos de “Manejo clínico para o aleitamento 

materno”, ou “Iniciativa Hospital Amigo da Criança”, ou “Iniciativa Unidade Básica Amiga 

da Amamentação”, e por exigência da ANVISA, ter participado do  Curso de “Controle de 

qualidade e processamento do leite humano”, que é ministrado anualmente aos integrantes dos 

BLHs do Estado do Rio de Janeiro, pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, no 

Instituto Fernandes Figueira / FIOCRUZ. 

 Adotou-se o critério de exclusão para aqueles que se encontravam de licença médica 

ou em gozo de férias no período previsto para a coleta de dados da pesquisa.  

 
3.4  CENÁRIOS DA PESQUISA 

 Hoje existem 17 BLHs no Estado do Rio de Janeiro que é composto por oito 

macrorregiões e apenas em cinco há BLHs, nas macrorregiões onde havia mais de um BLH 
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foi sorteado o BLH que faria parte do estudo. Desta forma os BLHs eleitos para o estudo 

proposto foram: 

� Região Serrana - Nova Friburgo - Banco de Leite Humano do Hospital 

Maternidade Nova Friburgo;  

� Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes - Banco de Leite Humano 

do Hospital dos Plantadores de Cana;  

� Região do Médio Paraíba - Volta Redonda – Banco de Leite Humano do 

Hospital São João Batista;  

� Região Metropolitana I - Duque de Caxias - Banco de Leite Humano 

Nutricionista Gilsara do Bonfim Santos;  e  

� Região Metropolitana II - Niterói – Banco de Leite Humano Heloísa Helena 

Laxe de Paula.  

A escolha destas Unidades objetivou focar a realidade da práxis  dos profissionais de 

nível superior e técnicos que integram as diferentes equipes multidiscipinares que atuam nos 

BLHs da rede pública ou conveniada com o SUS,  atendendo as  Normas de Banco de Leite 

Humano.63  

O Quadro, 1 a seguir, apresenta os Bancos de Leite Humano selecionados, municípios,  

localização e equipe. 
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Quadro 1 – Bancos de Leite Selecionados 

Banco de Leite 
Humano 

Município Localização Equipe 

Banco de Leite 
Humano do Hospital 
São João Batista. 

Volta Redonda Rua Nossa Senhora das 
Graças, 235  
Colina - VOLTA REDONDA 
/ RJ 
Cep: 27253-610 
Telefone: 24-3339-4242 - 
Fax: 24-3342-4030 

Fisoterapeuta-01 

Técnico de 
enfermagem-01 

Enfermeira-01 

Banco de Leite 
Humano do Hospital 
Maternidade Nova 
Friburgo. 

Nova Friburgo Travessa Antônio Fernandes 
Moreira, 12  
Centro - NOVA FRIBURGO 
/ RJ 
Cep: 28610-410 
Telefone: 22-2522-9345 - 
Fax: 22-2522-9345 

Médica-01 

Técnico de laboratório-
01 

Técnica de 
enfermagem-01 

Banco de Leite 
Humano do Hospital 
dos Plantadores de 
Cana. 

Campos dos Goitacazes Avenida Dr. José Alves de 
Azevedo, 337  
Centro - CAMPOS DOS 
GOYTACAZES / RJ 
Cep: 28025-496 
Telefone: 22-2737-7431 

Nutricionista-01 

Enfermeira-01 

Técnica de 
enfermagem-03 

Banco de Leite 
Humano Profa. Heloísa 
Helena Laxe de Paula. 

Niterói Rua Marques de Paraná, 303  
Centro - NITEROI / RJ 
Cep: 24033-900 
Telefone: 21-2629-9234 

Nutricionista- 01 

Enfermeiro-03 

Técnico de 
Enfermagem-01 

Técnico de nutrição-01 

Secretária-01 

Banco de Leite 
Humano Nutricionista 
Gilsara do Bonfim 
Santos. 

Duque de Caxias Rodovia Washintgton Luis 
BR 040, - KM 109  
Jardim Primavera - DUQUE 
DE CAXIAS / RJ 
Cep: 25911-970 
Telefone: 21-3675-0910 

Médica-01 

Bióloga-01 

Enfermeira-01 

Técnica de 
Enfermagem-04 

 

Fonte: Elaborado pela autora do estudo março de 2013 
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3.5 PROCEDIMENTOS PARA A ETAPA DA COLETA DE DADOS 

1) A observação da ambiência como importante atividade inerente à etapa de campo de 

investigação – obedecendo a Resolução 196/96 do CNS.  

2) As entrevistas ocorreram  no período de julho de 2012 a fevereiro de 2013, e para  

preservar o anonimato dos profissionais de saúde e as respectivas falas, cada um 

recebeu um código alfanumérico: Q1, Q2, Q3,... Q21, à medida em que foram 

entrevistados. Todas foram realizadas no próprio ambiente de trabalho e tiveram 

duração de cerca de 30 minutos, sendo gravadas com o consentimento prévio dos 

sujeitos, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B) conforme preceitua a Resolução CNS-196/96. Foi-lhes esclarecido  

que a gravação permitiria a transcrição dos depoimentos pela pesquisadora, e a 

validação dos mesmos pelos respectivos entrevistados, conferindo fidedignidade a 

cada texto. Destaca-se que em nenhum momento o gravador foi percebido como um 

fator de inibição capaz de comprometer as informações fornecidas. 

3) As impressões e os fatos considerados relevantes foram anotados pela pesquisadora 

em um bloco de notas, no momento da chegada ao BLH, dentre os quais a 

movimentação e a postura do profissional de saúde a ser entrevistado, suas ações, 

atitudes e seus comportamentos. As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora e 

por uma Bolsista do Projeto Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) que foi previamente treinada. Na ocasião, procurou-se conversar 

informalmente com os membros da equipe de saúde da recepção, da administração e 

com as usuárias presentes no local, visando criar um clima propício às atividades 

inerentes à pesquisa. segundo o Cronograma de Atividades estabelecido 

(APÊNDICE C). 

 
3.6 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

visando conhecer, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição, o 

conteúdo das mensagens (indicadores ( quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens.63 Para Bardin, as seguintes operações são pertinentes ao método: 1) codificação: 

realizada a partir do recorte que se refere à escolha das unidades; da enumeração, que se 

refere às regras de contagem; da classificação e agregação, que se volta para a escolha das 

categorias; 2) definição da Unidade de Registro, que corresponde ao segmento de conteúdo a 
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ser considerado, e que pode ser uma frase (desde que exprima um pensamento completo), 

uma palavra ou uma afirmação acerca de um determinado assunto; e 3) categorização, que é a 

operação de classificação de elementos pertencentes a um conjunto. 64 

 No campo da pesquisa social, devem-se obter dados e trabalhar em uma produção de 

conhecimento; identificar categorias e começar a interpretar; criar nesta interpretação uma 

faceta para a compreensão do fenômeno em estudo. Sendo assim, os textos e as falas referem-

se aos pensamentos, sentimentos, memórias, planos e discussão das pessoas e, algumas vezes, 

nos revelam mais do que seus autores imaginam. 

 Uma das técnicas da análise de conteúdo é a análise temática, na qual se busca 

descobrir os  

núcleos de sentido que compõem uma comunicação e cuja presença ou freqüência 
signifiquem alguma coisa para o objetivo visado [...] a análise temática se 
encaminha para a contagem de freqüência das unidades de significação como 
definitórias do caráter do discurso.

59  

 
A análise temática trabalha com textos escritos, a exemplo de  transcrições de 

entrevistas e diários de observação, documentos que depois de serem manipulados e 

analisados pelo pesquisador, podem fornecer respostas às perguntas da pesquisa. Trata-se de 

análise que pode abranger as seguintes fases: pré-análise, exploração do material, tratamento 

dos resultados obtidos e interpretação.59 

No caso presente, os dados coletados foram agrupados por convergência de conteúdo,  

obedecendo às seguintes etapas de organização: 

� Transcrição e conferência dos depoimentos gravados, obtidos mediante entrevistas 

realizadas; 

� Leitura e análise temática dos mesmos, identificando os respectivos núcleos de 

sentido que, após relacionados, foram selecionados pela identificação de presença 

ou freqüência de Unidades de Significação, revelando o caráter definitivo do 

discurso dos entrevistados; 

� Interpretação dos dados, à luz do referencial teórico utilizado para o estudo, com 

apoio em bibliografia apontada como suporte para o estudo. 

Neste sentido, e corroborando o referencial teórico, os resultados das entrevistas 

apontaram as categorias de análise apresentadas a seguir, que contêm relevantes subsídios a 

respeito do tema em estudo.    
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS    

Previamente à análise dos dados coletados, considera-se importante esclarecer o leitor 

quanto à caracterização dos sujeitos que participaram do estudo, a saber, profissionais de 

saúde que atuavam nos cinco BLHs escolhidos. No total, eram 37 profissionais, dos quais 

aderirem à pesquisa 25 desses por terem atendido aos critérios de inclusão estabelecidos. 

Apenas um profissional de saúde não quis ser entrevistado.  Nesse grupo, um profissional era 

do sexo masculino (Técnico de Laboratório) e os demais, do sexo feminino, com idades 

variadas entre 24 e  61 anos de idade, conforme explicitado a seguir: três profissionais com 

menos  30 anos; quatro, entre 31 a 40 anos; nove, de 41 a 50 anos; outros nove entre 51 a 61 

anos.  

Os profissionais de saúde apresentavam a seguinte formação: 11 eram técnicas  ou 

auxiliares de Enfermagem;  cinco enfermeiras, dois nutricionistas, dois médicos pediatras, um 

fisioterapeuta, um técnico de laboratório (sexo masculino), uma técnica de Nutrição, uma 

secretária e uma bióloga. 

No que se refere a cursos de capacitação para atuar em BLH, o de Processamento e 

Controle de Qualidade de Leite Humano foi o que apresentou a maior capacitação, sendo 

realizado por 19 profissionais de saúde; a capacitação em  Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (IHAC) foi feita por 18 profissionais de saúde; alguns realizaram mais de um curso 

nesta capacitação, e outros relataram ter feito o primeiro curso ministrado no Instituto 

Fernandes Figueira. Além destes, três profissionais de saúde informaram ter formação em 

Aconselhamento em Amamentação. Somente um profissional respondeu ter feito o curso 

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM). 

O número de profissionais de saúde participantes das últimas formações em BLH por 

ano, foram: sete em 2012; oito  em 2011; dois em 2009; três em 2008; um em 2006; um em 

2004 e um em 1989. Há registro de apenas dois profissionais de saúde sem nenhuma 

capacitação para atuar no BLH. 

No que tange ao tempo de atuação nos BLH, constatou-se o seguinte: um  profissional 

de saúde atuava há 11 anos; um há 10 anos; dois há 9 anos, dois há 7 anos; um há 6 anos;  

cinco há 5 anos; cinco há 4 anos; quatro há 3 anos; um há 2 anos; um há 1 ano e dois há 4 

meses.  

Pode-se inferir que, de acordo com o tempo de experiência profissional em BLH e os 

cursos realizados pelos entrevistados, dos 25 profissionais entrevistados, 23 estão preparados 
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para atuar neste campo, embora seja recomendável, a nosso ver, a atualização profissional 

sempre que possível, diante do progresso científico constante. 

Apresenta-se a seguir as categorias temáticas identificadas pela análise de conteúdo 

dos depoimentos coletados.   

 

4.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS CATEGORIAS 

 

Quadro 2 –  Apresentação da primeira Categoria: Promoção do aleitamento materno: um espaço 
conquistado no BLH, e das quatro Subcategorias. 

 
 

PRIMEIRA 

CATEGORIA 

 

PRIMEIRA 

SUBCATEGORIA 

SEGUNDA 

SUBCATEGORIA 

TERCEIRA 

SUBCATEGORIA 

QUARTA 

SUBCATEGORIA 

Promoção do 
aleitamento 
materno: um 
espaço 
conquistado no 
BLH. 

A práxis de 
orientação: um 
espaço real da 
promoção do 
aleitamento 
materno. 

A práxis no BLH 
em relação ao 
aleitamento 
materno no espaço 
familiar 

 
 

A mídia como 
ferramenta de 
promoção do 
aleitamento 
materno. 

 O  BLH  na 
sustentabilidade 
da amamentação. 

 

 

 

� PRIMEIRA CATEGORIA  
Promoção do aleitamento materno: um espaço conquistado  
no Banco de Leite Humano 

 
A promoção do aleitamento materno é uma das políticas brasileiras de saúde voltadas 

para a atenção à saúde da mulher e da criança.64 Nos espaços dos BLHs, a promoção da 

amamentação perpassa pela difusão da educação em saúde para mulheres nutrizes, famílias e 

população; objetivam, especificamente, transformar a práxis da alimentação infantil, 

garantindo o cumprimento da recomendação da OMS em relação à promoção do aleitamento 

materno como única fonte de alimento para praticamente todos os lactentes, até os seis meses 

de vida.66 

Uma das ações dos profissionais de saúde nos BLHs é caracterizada como componente 

da promoção do aleitamento materno por meio das orientações, do grupo famíliar, da mídia e 

da promoção da doação de leite humano.  Assim, para aprofundar a discussão desse processo 
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de trabalho no campo da promoção ao aleitamento materno, segue-se a apresentação das 

seguintes subcategorias. 

� Primeira Subcategoria 
A práxis de orientação: um espaço real da promoção do aleitamento materno 

 
As orientações para o aleitamento materno realizadas pelos profissionais de saúde dos  

BLH, são estabelecidas como ações que geram o empoderamento da mulher/nutriz, da família 

e de toda comunidade envolvida ou comprometida, de alguma forma, com a questão. Estas 

ações devem acontecer quando necessárias, sempre direcionadas pelo profissional de saúde, 

de forma a atender as carências dos interessados, seja por solicitações, seja pelo seu 

reconhecimento, dando sentido amplo à sua importância e tornando-as acessíveis a todos os 

níveis culturais.  

Os recortes das falas dos profissionais de saúde expressaram as orientações sobre o 

aleitamento materno frente às necessidades da mulher/nutriz internada nos espaços 

hospitalares: 

 
Q1 - A gente assiste as mulheres internadas... faz uma fala coletiva 
sobre a importância do leite materno para o filho dela e sobre as 
necessidades delas...  elas podem procurar o BLH em caso de alguma 
intercorrência. ...A gente fala sobre isso, sobre o aleitamento materno 
e orienta como ela faz o aleitamento materno, a gente fala com todas 
elas sobre a pega e a posição. 

Q10- A gente não orienta para amamentação só a mulher, mas o 
familiar que estiver junto.  A gente procura fazer com que todos 
estejam orientados. 

Q21- Damos orientações de aleitamento materno, questionamos as 
mães sobres as dificuldades ... Na enfermaria, faço uma abordagem 
coletiva e depois vou direto na mãe e começo a conversar com ela.  

 
As orientações realizadas no BLH visam reforçar o quanto é importante a 

amamentação. Para tanto, seus profissionais valem-se de conhecimentos e técnicas de 

aconselhamento em amamentação junto às mulhere/nutrizes:  

Q3- A gente dá informação, dá conselho, faz aconselhamento para 
amamentar, que é o melhor para o filho.   

Q5-...  a gente faz o papel de orientador... mostra os benefícios do 
aleitamento materno e compete a eles tomarem discernimento do que é 
melhor, tanto para mãe quanto para o bebê.  

Q8- Nós orientamos as mães que o leite é o melhor alimento para o 
bebê. Explicando... que ele é bom para a respiração, a dentição... ela 
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vai emagrecer...  não vai ter câncer do útero, isso é um incentivo 
também.   

Neste trabalho de orientação, de acordo com os depoimentos, fica evidente que os 

profissionais de saúde que atuam em BLH, usam uma linguagem única para as nutrizes 

internadas nas enfermarias e para públicos variados:  

Q4 - Nós temos sete enfermarias com alojamento conjunto, todos os 
dias a técnica de enfermagem, a enfermeira, a médica passam e nós 
orientamos... as mulheres. 

Q5 - A gente sempre vai às enfermarias perguntando às mães se elas 
estão com alguma dificuldade, que nós somos do Banco de Leite... A 
gente está promovendo ali não só com as mães, mas também com os 
visitantes. 

Q19 - Orientações  que a gente faz à mulher e à família no Alojamento 
Conjunto  todos os dias,  mas quando vem uma mãe com o marido ou 
com a avó, a gente acaba falando da importância do aleitamento 
materno para todos eles. 

A prática do aconselhamento em aleitamento materno, um das  ações dos profissionais 

de saúde dos BLHs, é uma técnica muito útil, que pode ser realizada com a nutriz ou com seus 

familiares, favorecendo o reconhecimento de problemas que possam existir e levar ao 

desmame precoce. Além disso, é uma forma de atuação do profissional junto à mãe, 

caracterizada por uma escuta sensível ao procurar compreendê-la e, com seus conhecimentos, 

oferecer ajuda para que ela possa se planejar, tomar decisões e se fortalecer para lidar com 

pressões, assim aumentando sua autoconfiança e auto-estima67:  

 
Q9- ... No atendimento, se a sala de coleta estiver vazia, ou na nossa 
sala de reunião, se  estiver vazia, a gente coloca todos, mãe e 
familiares, e vai buscando, procurando o motivo da procura, vai 
conversando, vai usando a técnica de aconselhamento.  

Q22- A gente tenta pegar toda gama de informações e tenta fazer 
aconselhamento com a família também.  

As preocupações destes profissionais refletem uma práxis de cuidado com a mulher 

em seus aspectos humanos, indo além do saber técnico. Visam, principalmente, o ajuste da 

transmissão desse saber em aleitamento materno mediante utilização de uma linguagem 

acessível a todos. Nesta acessibilidade, o entendimento não está somente nas palavras que em 

si refletem o conhecimento, mas no saber ouvir e respeitar valores e angústias para que a 

intervenção possa acontecer e ser pontual, como foi observado no depoimento a seguir:   
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Q14-...O nosso  foco  de agir como profissional humanizado 
respeitando a cultura da nutriz e da família... é colocar o que a gente 
tem de técnicas para resolver a amamentação.  

As orientações para o aleitamento materno passam por informações essenciais acerca 

desse conhecimento, oportunidade em que são desvendados tabus que prejudicam o 

aleitamento materno pleno. A propósito, seguem-se recortes das falas dos profissionais:   

Q1 - A gente explica que é suficiente, que o leite não é fraco, que tem 
que mamar até o final para poder pegar a gordura. 

Q4- Então a gente trabalha, orienta para ver se isso vai quebrando 
esses tabus. 

Q14- É observar o que ela faz, como ela faz, quem orientou, porque 
orientou daquela forma, e tentar adequar as  orientações à técnica, 
dentro da realidade dela. 

As orientações para o cuidado com a higiene no ato da coleta de leite realizada pelas 

mães, assim como a manutenção de sua saúde,  faz parte da ações dos profissionais de saúde 

dos BLHs, como relataram dois entrevistados:  

Q4-... Para a gente orientar aqui como fazer a lavagem das mãos, a 
importância da touca, da máscara. Porque aí a gente sabe que esse 
leite vai vir com qualidade.  

Q25-...orientação de como tirar o leite quando a mama estiver 
ingurgitada, passa todo o processo de higienização das mãos, coloca 
touca, gorro, o capote. 

A práxis dos profissionais de saúde dos BLHs na promoção do aleitamento materno 

ultrapassa as fronteiras dos espaços hospitalares, alcançando as salas de aula e envolvendo o 

espaço acadêmico, como se pode perceber nos recortes de falas a seguir:  

Q9- A gente passa a ser multiplicador, tanto para a clientela quanto 
para os profissionais do setor, promovendo o aleitamento materno ... a 
gente faz a divulgação de campanhas de aleitamento materno também 
junto aos profissionais de saúde da Universidade. 

Q12- A gente está sempre pedindo também aos alunos que vem visitar, 
que além de leite, se quiserem doar frasco, a gente aceita... às vezes 
eles se interessam pelo nosso projeto aqui. 

  
 As ações de orientações para o aleitamento materno são ações de educação para saúde  

vivenciadas pelos profissionais de saúde que atuam em BLHs na forma de rede, que consiste 

no cruzamento de caminhos em que transitam mulheres/nutrizes provenientes dos espaços 

hospitalares e domésticos, familiares: pais, avós e todos os envolvidos no processo do 
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aleitamento materno, além da comunidade acadêmica. Para tal são utilizados recursos de 

orientação apontados para a garantia do sucesso do aleitamento materno. Esta rede significa 

que os integrantes se ligam horizontalmente a todos os demais, diretamente ou por meio dos 

que os cercam. O conjunto resultante é como uma malha de múltiplos fios, que pode se 

espalhar indefinidamente para todos os lados.23.  Desta forma as ações dos profissionais de 

saúde em BLH  cumprem o seu papel na promoção do aleitamento materno. 

 Além disso, os pressupostos atuais da educação em saúde apontaram para a 

necessidade da construção de práticas educativas baseadas no trabalho em rede, com a 

participação de todos os sujeitos desse processo. Para isso, é necessária a mudança do enfoque 

educativo e a busca pela integralidade da atenção68.  

Porém,  na educação para a saúde, os sujeitos do processo educativo- sejam eles 

educadores ou educandos, justamente porque interagem como pessoas historicamente 

situadas, trazem essa complexidade como matéria-prima da construção da própria prática 

educativa.69 

 
� Segunda Subcategoria 

A práxis no BLH em relação ao aleitamento materno no espaço familiar 
 

Os profissionais de saúde que atuam em BLHs percebem a importância da 

participação da família na prática do aleitamento materno, e desta forma podem exercer 

influência determinante para o seu sucesso ou não, orientando quanto à participação de seus 

membros nos afazeres cotidianos, parceria esta considerada indispensável para que a nutriz 

sinta-se calma, confortável e capaz de aleitar tranquilamente.  

Os serviços de saúde e seus profissionais exercem papel de destaque no processo de 

aprendizagem da nutriz quanto ao aleitamento materno e consequente redução de impacto das 

influências externas, por meio das ações de incentivo à amamentação.70 Deve-se ressaltar que 

é frequente a falência do aleitamento devido ao enfrentamento de situações que exigem 

intervenção imediata da nutriz que, muitas vezes, não dispõe de qualquer tipo de ajuda.71 

Os relatos a seguir evidenciaram a importância da valorização da participação da 

família na prática do aleitamento materno: 

 

Q1 - Quando a gente vai às casas para buscar o leite é que a gente 
aborda ...com a família as práticas para o sucesso da amamentação  e 
se ela está colaborando na amamentação. 
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Q4- ...A gente conversa com o marido acerca do estresse da mãe, de 
que maneira ele pode ajudar, da importância da amamentação...do 
ambiente tranquilo. 

Q23- Muitas vezes vem o marido... a avó, e então a gente pergunta se 
ela pode ajudar ...em casa, então, a gente orienta a avó como deve 
ajudar ...a mãe. 
 
Q24- Quando você está orientando a mãe, falando sobre a importância 
do aleitamento materno, orientá-la na pega e posição correta, orientá-
la na amamentação, envolvê-la com a família, você está promovendo o 
aleitamento materno.   

Os profissionais de saúde que atuam em BLHs entendem que a promoção do 

aleitamento materno precisa abranger aqueles mais próximos da mulher/nutriz, em especial o 

pai da criança, que deve estar inserido no processo gestacional desde as primeiras consultas 

no pré-natal, para evitar que sentimentos de insegurança e ciúme interfiram negativamente na 

amamentação do filho: 72 

Q2- ...Quando eu vou fazer a rota e buscar o leite, eu sempre converso 
e falo com o pai  e com a mãe. Oriento o pai ajudar a mãe a tirar o 
leite. 

Q5-  Sempre quando a gente nota que a mãe está um pouco insegura e 
o pai está presente, a gente sempre gosta que eles entrem e participem 
para poder orientá-los.  

Q9- Você incentiva e promove, faz e explica não só para a mulher, mas 
também para o pai. 
  

As práticas de promoção do aleitamento materno junto às avós é entendido pelos 

profissionais de saúde como outro fator que também pode determinar o sucesso ou insucesso 

do aleitamento materno, porque geralmente trazem à tona valores e práticas ultrapassadas ou 

inadequadas, demandando um trabalho de reeducação a fim de evitar o uso de artefatos para 

acalmar o bebê, tais como chupetas. As falas a seguir mostram estas preocupações: 

Q2-... A gente orienta a não fazer isso, a não dar chupeta.  

Q9- ... Você incentiva e promove quando você faz e explica não só para 
a mulher, mas também a importância da avó...  e conversa com essa 
avó.  

Q17-Orientação... sogra  e mãe chegam aqui com idéias lá do passado,  
chazinho de erva-doce, chupetinha, e aí a gente vai conversando que 
essas coisas não se deve fazer. 

 
As avós fazem parte do universo considerado importante na amamentação, apesar de 

haver relatos da comunidade de que às vezes existe um certo grau de desinformação ou 

desatualização com relação à prática do aleitamento. Por isso é importante também que os 
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profissionais de saúde informem, orientem e atualizem as avós a esse respeito, embora 

valorizando o conhecimento e a experiência trazidos por elas.73   

O sucesso da amamentação tem como uma das suas facetas a vinculação da família no 

processo do aleitar, e as orientações ofertadas pelos profissionais de saúde dos BLH devem ir 

ao encontro desta perspectiva de promoção, fortalecendo a rede familiar e possibilitando 

construir e/ou reconstruir conceitos historicamente constituídos sobre a prática da 

amamentação do recém-nascido realizada diretamente no seio da nutriz.  

 

� Terceira Subcategoria 
A mídia como ferramenta de promoção do aleitamento materno 

 
No que tange  à promoção do aleitamento materno como espaço conquistado no BLH, 

a parceria com os meios de comunicação é uma estratégia rápida e vital para solucionar o 

problema do baixo estoque de leite humano, além da divulgação de eventos sociais para 

garantir a melhoria de atendimento aos usuários, de campanhas de doação de vidros vazios de 

alimento industrializado com tampas plásticas e da prática do aleitamento materno 

propriamente dito.  

Esta ferramenta de promoção do aleitamento materno focalizada na informação 

educativa e difundida através dos diversos meios de comunicação (televisão, rádio, jornais, 

redes sociais, internet), gera possibilidades de mudança de hábitos e tomada de decisões em 

matéria de educação, autocuidado, além de também reafirmar a importância do aleitamento 

materno.13  Nesta práxis os profissionais de saúde em BLH expressam:  

Q2- ...as atividades que a gente faz em promover é... rádio, televisão. 

Q3- O BLH divulga também pela imprensa, nos jornais, não só para 
captar doações, mas também para informar a importância do 
aleitamento materno. 

Q15- Promoção é o que a gente faz perante a mídia, rádio, TV. 
Fazemos campanha no Campo São Bento  ... campanha boca a boca, 
para divulgar o BLH. Ação Social nas ruas, em praças.  
 

Os profissionais que atuam nos BLH  estão envolvidos com a divulgação de 

arrecadação de  vidros vazios de alimento industrializado com tampas plásticas para estocar o 

leite materno,  processar o leite humano e  atender as demandas das Unidades Neonatais. Este 

trabalho resulta também na divulgação da importância da doação do leite para garantir os 

estoques dos BLH.   
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Segundo estimativas da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, nos dias atuais 

há no Brasil um déficit de 40% de leite humano pasteurizado nos bancos de leite. Diante desta 

realidade, o trabalho de conscientização da importância da doação adquire um papel crucial, 

não somente para que se possa assegurar a sobrevivência dos bebês prematuros, como 

também para estimular uma cultura de doação. Assim, as campanhas que têm como base a 

construção e a consolidação desta cultura, bem como o apelo à doação em momentos de baixa 

dos estoques de leite humano, na maioria das vezes são bem sucedidas.74  

Não é demais lembrar que para a manutenção dos BLHs, é preciso contar com a 

doação voluntária do leite das nutrizes75, como foi enfatizado pelos seguintes depoentes: 

 Q1 – Divulgar, através da conscientização das mães, da importância 
dela amamentar e doar o leite. 

Q7- A gente faz diversos tipos de divulgação para conscientizar as 
mães que estão em casa com leite excedente e não sabem o que fazer, e 
de estar doando. 

Q9- Quando eu passo a visita na enfermaria e falo que os bebês da 
UTI-Neonatal precisam do leite pasteurizado, divulgo ... que se 
tiverem leite sobrando em casa, liguem para a gente.  
Retirar deste lugar e levar para. 
 

Os profissionais de saúde percebem as limitações de suas ações de promoção do 

aleitamento materno nos espaços hospitalares. Em decorrência, recorrem às diversas mídias 

na tentativa de ampliar a arrecadação de leite humano, a fim  de atender às demandas das 

Unidades Neonatais, como foi mencionado: 

Q4- A gente divulga a respeito do Banco de Leite para outros 
lugares, aí as pessoas ligam, a gente passa a informação por 
telefone e pede para vir até o Banco.  
 
Q12-... de vez em quando vem a Record, a emissora, para fazer 
umas entrevistas ... eles fazem essa propaganda do BLH, falando 
da importância de doar o leite. 
 
Q17- A  gente orienta e entrega um panfleto de divulgação de 
doação de leite humano para as mulheres/nutrizes... 
  

As falas a seguir corroboraram o quanto as campanhas de doação de leite humano são 

fundamentais para a manutenção dos BLH, segundo a ótica dos profissionais:   

Q4-Se fizermos campanha vem mais, se não, vem menos mães doarem 
seus leites. Então a gente deixa de ter matéria-prima. 
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 Q7- ...a gente faz divulgação em rádio, TV, todo tipo de mídia... 
outdoor, para a cidade toda estar se conscientizando que banco de 
leite existe, leite é vida e a gente precisa dele. 

Q9- Baixa de estoque do produto (leite humano)... aí a gente faz 
campanhas extras nos locais, vai para a mídia, a gente faz contato 
com o setor de imprensa da Instituição e procura contato com a rede, 
rádio, jornais... algumas vezes a gente já foi para televisão, que tem 
um resultado muito bom. 

E para que o esforço empreendido tenha bons resultados, eles também exploram as 

datas comemorativas de várias maneiras, dentre elas, o Dia Internacional de Doação de Leite 

Humano, 19 de maio, quando utilizam os meios comunicação em massa, clamando pela 

participação da sociedade civil e das autoridades locais. Além disso, desenvolvem atividades 

como palestras, passeatas e entrega de prêmios, dentre outras.76 Alguns profissionais relataram 

quando e como realizam estas campanhas:  

 
Q9- ...nas campanhas oficiais como: no mês da mulher, na semana 
mundial de amamentação, no dia de doação de leite humano, sempre a 
gente faz promoção de amamentação e em épocas sazonais.  

Q20-Às vezes nós fazemos uma tenda do aleitamento materno em outras 
maternidades e paramos as pessoas na rua! Nós damos panfletos,  
falamos da proteção para o bebê com o leite humano. 

Q25- A gente faz, geralmente a gente faz campanha, campanha 
audiovisual e corpo a corpo também, porque a gente sai para entregar 
panfletos também. 
 

A mídia é uma ferrramenta extraordinária no campo do aleitamento materno por 

possibilitar grandes avanços quando utilizada adquadamente. Percebe-se que os profissionais 

de saúde que atuam nos BLHs utlizam-se dela como instrumento de trabalho no seu cotidiano 

para promover a amamentação como prática social, englobando as diversas vantagens do 

aleitamento materno para as mulheres nutrizes, os recém-nascidos e a família.    

 

� Quarta Subcategoria 
O BLH  na sustentabilidade da amamentação 

  
Dentro das atividades de promoção de aleitamento materno estão as formas como os 

profissionais de saúde dos BLHs  atuam com o objetivo de conseguir o quantitativo de leite 

humano que supra as necessidades das Unidades de atendimento. Estas variam de acordo com 

as rotinas dos BLHs, havendo algumas discrepâncias entre elas. Por outro lado, a necessidade 

de captação de leite humano, assim como o controle de qualidade, são realidades que todos os 

BLH enfrentam em suas rotinas. 
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É imprescindível que os BLHs disponham de leite humano em quantidade que permita 

o atendimento, nos momentos de urgência, de todos os recém-nascidos clinicamente 

impossibilitados de serem amamentados diretamente ao peito.77     

Durante a captação de leite humano, quando ocorre positivamente, os profissionais 

orientam as nutrizes e também fornecem a cada uma todos os utensílios estérieis, além de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), máscara e touca,  tendo como objetivo facilitar e 

manter a qualidade das coletas de leite humano, com isso minimizando riscos de 

contaminação através de perdigotos, resíduos de pele, cabelos e cílios e, consequentemente, 

perda do material coletado:  

Q14- A gente fornece material, orienta como colher o leite, como 
armazenar, transportar...  como cuidar desse leite cru,  muitas das 
vezes elas vão trabalhar aí elas precisam armazenar leite não só para 
doação, mas também para uso do próprio filho delas. 

Q19-... a gente faz uma conscientização da importância da doação... a 
gente oferece os frascos, máscaras, gorros, o equipamento de EPI 
para ela proteger o leite. 

Q22- E quando...  a gente constata que é o excesso de leite, já entra 
com a parte da orientação e convida para ser doadora e daí a gente já 
oferece a touca, a máscara, o vidro, já faz o pré-cadastro. Aí é só o 
bombeiro fazer a visita semanal. 

Q23- A gente faz uma busca ativa dessas mães... daí a gente faz o 
convite se quiser ser doadora, então a gente vai até a casa delas levar 
uns frascos esterilizados, máscara, touca e orienta como tem que ser o 
processo de doação. 

As ações dos profissionais de saúde de BLH  são voltadas  tanto para doações de leite 

humano quanto para o incentivo ao aleitamento materno, como observado nas falas a seguir:  

Q2- ... a gente está sempre orientando para doação de leite humano, 
porque às vezes elas não têm consciência ainda. Então, aqui é mais 
importante o processo de doação...  e incentivo à amamentação.   

Q4- O principal aqui do nosso Banco é primeiro a promoção, o 
incentivo ao aleitamento materno, posteriormente, a gente capta as 
doações.  

Q23- A promoção a gente faz, mostrando à população em geral a 
necessidade de doação, a necessidade das mães amamentarem... Aí, a 
gente orienta isso, vai para tv, a gente leva algumas doadoras e as 
entrevistam para mostrar com se tira o leite.  

Dentre as atividades realizadas pelos profissionais de saúde em BLH para captação de 

doadoras,  destacaram  as ações rotineiras de sensibilização das mulheres nutrizes nas 

enfermarias: 
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Q3- A gente sempre está incentivando as doadoras, para elas 
incentivarem as outras, nós temos material, folderes para fornecer 
para as doadoras. 

Q17- A gente tem que promover...para que a gente possa mexer com o 
coração dessa mãe e ela possa doar o próprio leite.  

Q21- Nosso objetivo é captar doadoras. Através dessas visitas, dessas 
orientações, a gente consegue captar doadoras. 

O telefone e a internet são também ferramentas utilizadas para captação de doadoras e 

atendimento aos usuários, porém, a acessibilidade a estes meios de comunicação nem sempre 

alcançam a todos interessados em doação de leite humano:  

Q3- A gente promove, incentiva, e também se recebe algum telefonema 
de doadoras, a gente procura incentivar ao máximo. 

Q5- Então, a gente faz atendimento aqui por telefone, e-mails e sempre 
estamos nos alojamentos conjuntos... Na pediatria...  temos algumas 
mães amamentando, e aí a gente tenta também orientá-las quanto à 
questão da doação. 

Q20- A gente já promove através da rede de BLH, além disso temos o 
nosso e-mail para que, por meio dele, as pessoas possam chegar até 
nós. 

Q21- Algumas mães ligam para cá, tipo uma está doando e outra tem o 
bebê e também quer ser doadora aí passa o telefone e elas ligam para 
cá, fazem o primeiro contato, nós pegamos o endereço e  fazemos a 
fichinha.  
 

Para atender às solicitações das possíveis doadoras de leite humano ou respondendo 

positivamente aos convites realizados pelos profissionais de saúde de BLH para doação de 

leite humano, o trabalho realizado passa pela avaliação dos exames do pré-natal, tais como: 

hemograma completo, sorologia para Lues, sorologia para hepatite B e anti-HIV.  

Alguns BLH consideram sem validade os exames após um determinado tempo, 

acrescentando na rotina a coleta de sangue para atualizá-los, atendendo exigências da 

ANVISA, conforme Resolução nº 17163, que fiscaliza, porém,  não estipula prazo de validade 

dos exames do pré-natal com finalidade de avaliação de doadoras de leite humano. Na práxis 

dos profissionais eles expõem esta rotina: 

Q21- Eu passo visita no AC, a gente conversa, distribui folder, faz as 
orientações e algumas mães nos procuram com vontade de ser 
doadora, então fazemos fichas, colhemos material e encaminhamos ao 
laboratório para depois ela se tornar uma doadora. 

Q22- Então a gente já vê o pré-natal dela, se ela fez completo, os 
exames, e já convida para ela ser doadora... quando ela for para casa, 
a gente já dá todo material para ela levar.  
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Assim, a promoção da doação de leite humano é um fato vivido pelos profissionais de 

saúde dos BLH do Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente uma das missões do BLH é 

ofertar leite humano pasteurizado aos recém-nascidos prematuros, no entanto, para alcançar 

esse objetivo, é necessário que a promoção seja efetiva, como forma de resposabilidade 

social, para que o excesso de leite humano não seja desprezado, e sim doado para ser 

submetido ao processo de pasteurização.  

 

� SEGUNDA CATEGORIA 
A proteção legal ao aleitamento materno nos BLHs:  um desafio a ser superado 

 
Em 1988, com a alteração da Constituição Brasileira garantindo a saúde como direito 

de todos e dever do Estado, toda a sociedade se abre para um debate nacional sobre o acesso 

universal ao cuidado da saúde, agora não como uma concessão, mas como um direito78. 

 Neste sentido, também a proteção ao aleitamento materno dispõe de leis que garantem 

o direito da prática do aleitamento materno, atendendo à saúde da mulher e garantindo à 

criança sua segurança alimentar.13 Assim, a qualidade de vida de ambos é garantida pela 

legislação que, se bem executadas, resultam em benefício de toda sociedade brasileira.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado em 1991, prevê que toda 

criança tem direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência.79     

Para tanto, nos BLHs, onde também se aplicam as leis de proteção ao aleitamento 

materno, as ações dos profissionais de saúde perpassam pelo empoderamento das mulheres, 

através da conscientização de seus direitos de amamentar seu filho ainda na sala de parto, se 

estiver em boas condições de saúde; de poder optar pelo planejamento familiar; de buscar 

creches em seus locais de trabalho; de valer-se dos benefícios da licença maternidade; de 

utilizar uma hora de sua jornada de trabalho para amamentar;  de participar de grupos de 

apoio ao aleitamento materno, ocasião em que poderá exercer sua cidadania, discutindo suas 

dificuldades; e de criar propostas alternativas de solução nas questões de aleitamento materno.   

Além disso, a proteção ao aleitamento materno passa pela instância governamental, 

controlando as propagandas de uso de substitutos de leite humano, como chupetas, bicos e 

mamadeiras, evitando com isso possíveis concorrências com o aleitamento materno, estando 

impedidas de utilização nos espaços da rede pública de saúde, assim como alertas de atenção 
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ao consumidor nos rótulos destes produtos sobre a superioridade do leite humano e o 

aconselhamento de manter o aleitamento materno.80  

Desta categoria emergiram duas subcategorias, apresentadas no Quadro 3, a  seguir.  

Quadro 3 –  Apresentação da segunda Categoria:  a proteção legal ao aleitamento materno nos BLHs: 
um espaço a ser conquistado, e duas Subcategorias.  

 
 

SEGUNDA 

CATEGORIA 

 

 

PRIMEIRA 

SUBCATEGORIA 

 

SEGUNDA 

SUBCATEGORIA 

A proteção legal ao 
aleitamento materno nos BLH 
um desafio a ser superado 

Conceitos e práticas na proteção 
ao aleitamento materno: desafios 
do cotidiano  

As ações dos profissionais de 
saúde no BLH e sua interface com 
a Norma Brasileira de 
Comercialização de Alimentos 
para Lactentes (NBCAL)  

 
 

 

� Primeira Subcategoria    
Conceitos e práticas na proteção ao aleitamento materno: desafios do cotidiano 

 
Trata-se de como a praxis dos profissionais de saúde dos BLHs, relacionada à 

proteção ao aleitamento materno, pode ser prejudicada quando feita de forma deficitária, 

reticente, sem clareza na sua aplicabilidade, passando ora por políticas desconhecidas por 

eles, ora confundida como protetor biológico do leite humano do bebê e da mãe, ora 

distorcendo-se o conceito de proteção ao aleitamento materno e confundindo-o com o de 

promoção ao aleitamento materno, com dúvidas em relação à pasteurização de leite humano e 

ao controle de qualidade desse leite.   

Na fala a seguir, o  profissional de saúde de BLH corroborou o que foi dito acima ao 

distorcer o conceito de proteção ao aleitamento materno, confundindo-o com o conceito de  

apoio ao aleitamento materno: 

Q1-A proteção que a gente faz é de dar todo apoio a essa mulher em 
relação à necessidade ao dar de mama, dificuldade que ela tem, tentar 
resolver as dificuldades dela. 

Comumente, as trocas de conceitos acontecem entre os profissionais de saúde de BLH,  

aqui, proteção legal do aleitamento materno como sendo a orientação para a amamentação, 

como foi expresso nestas falas: 
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Q2-A proteção do aleitamento, acho que é orientação que a gente dá 
para as mães amamentarem, é  dar o leite materno. 

 Q10- A proteção também vai pela orientação, a mulher para 
amamentar, a medida que ela for orientada ela vai ser mais bem 
sucedida, eu acho que a proteção consiste nisso, dar de mamar.  

O verbo orientar é constantemente usado pelos profissionais de saúde para falar de 

proteção ao aleitamento materno; todavia, muitas vezes, como foi constatado, os conceitos de  

promoção e apoio ao aleitamento materno são percebidos como uma única ação. Em 

decorrência, os profissionais não sustentam a proteção ao aleitamento materno, que visa o 

cumprimento das leis que protegem a mulher nutriz, o recém-nascido e a familia para o 

sucesso da amamentação, o que pode ocorrer em função do desconhecimento dos referidos 

textos legais como foi demonstrado nos depoimentos a seguir: 

Q3- Orientando a mãe, ela dando o peito, ensinando, eu acredito que 
ela esteja protegendo a amamentação. 
 
Q24- Se eu oriento essa mãe, se eu oriento a pega e a posição, se a mãe 
sai daqui ela aprende...  se ela aprende, tira as dúvidas necessárias, eu 
estou protegendo. 

  Na praxis dos profissionais de saúde desenvolvidas no BLH, a proteção ao aleitamento 

materno significa processamento e controle de qualidade de leite humano, sugerindo o 

entendimento  de proteção biológica. 

Q4- Controle de qualidade, dos benefícios que ele traz para a criança, 
a gente trabalha muito isso, falando, tentando assim, simplificar para 
a mãe a imunoglobulina. 

Q5- Mas acho que a partir do momento do processo de pasteurização é 
que a gente tem toda cautela, todo cuidado... é uma forma também de 
proteger os nossos bebês quanto a qualquer risco através do leite 
materno ordenhado, pasteurizado. 

Q14- A proteção.  Proteger, no caso, é manter a integridade do leite, é  
através das nossas teorias, melhorar as técnicas delas.   

Q25- ... cuidar desse RN através ... do leite pasteurizado. 
 
As falas a seguir, dos profisionais de saúde, deram a entender que o empoderamento 

pelo conhecimento do tema “aleitamento materno” tornam as nutrizes mais protegidas contra 

a possibilidade do desmame precoce e troca por substitutos ae leite humano. 

 
Q7- A gente protege dizendo o quanto é importante o aleitamento 
materno, como é ruim a chupeta, como é bom o leite materno, o que 
ele tem, o que ele dá de bom para ela. 
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 Q17- Proteção é exatamente isso, para que a mãe esqueça o Nan, a 
leite de vaca, o Ninho, é proteger aquela criança, porque a proteção é 
para a criança. 

O empoderamento dado às mulheres/nutrizes continua nas falas dos profissionais de 

saúde de BLH  entrevistados, porém, com aspecto mais subjetivo, relacional e emotivo: 

Q11- Proteção é da relação da mãe e o bebê. Para elas saberem da 
importância da relação entre elas e os bebês, se conscientizarem disto. 

Q20- A proteção, para as mães e para esses bebês, está na gente falar.  
A gente conscientizar, conscientizar as mães de que elas precisam 
aleitar.  

Seus enfoques reiteraram o valor biológico como forma de proteção ao aleitamento 

materno. 

Q22 - Aqui a gente tem trabalhado principalmente a questão das 
vantagens do aleitamento materno. 
 

Q23 - Nós protegemos o aleitamento materno da forma que a mãe 
possa amamentar os seus filhos de uma maneira garantida. Falando 
para elas assim:  o seu leite é tudo de bom. 

O profissional de saúde citado a seguir, falou do conceito de proteção ao aleitamento 

materno, confundindo-o com campanha de doação de leite humano, tornando-o  uma forma de 

conscientização social do direito das crianças de serem bem alimentadas. 

Q18- Você  protege o aleitamento materno quando você vai falar com 
essa mãe que precisa deste leite, que outras crianças precisam deste 
leite. 

Outros profissionais confundiram  o conceito de proteção ao aleitamento materno com 

o apoio emocional ao aleitamento materno dado à mãe durante os atendimentos realizados nos 

BLHs, entendendo que esta proteção perpassa pelas ações que desenvolvem:  

Q6- O recém-nascido é... está protegido quando usa o aleitamento 
materno. 

Q15- A proteção é a maneira que a mulher se sente acolhida aqui com 
a gente. 

Q21- A proteção tem a ver com o ato de amamentar. 

 
A análise das falas dos sujeitos revelou o quanto os profissionais de saúde estão 

distantes de concretizar, na prática cotidiana dos BLHs, as ações de conscientização da 

população feminina em relação aos seus direitos legais à amamentação. Demonstrou também 

o quanto estão com suas atividades voltadas basicamente para o atendimento priorizado nas 
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questões biológicas, dificultando o entendimento de que a educação para a saúde, no que 

respeita ao aleitamento materno, perpassa pelas leis que o protegem e suas transformações. 13 

Além disso, para garantir o refinamento de suas atividades no BLH, são necessários 

cobranças e movimentos sociais associados aos achados científicos. Porém, percebe-se que 

estes profissionais há muito estão desatualizados quanto aos seus conhecimentos técnicos e 

funções nos BLHs, o que leva a refletir que talvez fosse necessária a revisão e realização de 

uma nova edição dos cursos de Iniciativa Hospital Amigo da Criança, de Processamento e 

Controle de Qualidade de Leite Humano, por serem cursos de referência comum a todos os 

profissionais de saúde de BLH entrevistados. 

Um  aspecto importante de proteção legal, mas que foi pouco abordado nos discursos 

dos sujetios da pesquisa, refere-se às leis que protegem as  mulheres nutrizes no período de 

gestação, e garantem o direito de se manterem no emprego até os cinco primeiros meses de 

pós-parto; direito à licença maternidade de 120 a 180 dias, dependendo da empresa, salvo no 

caso de antecipação por licença médica; para a mulher trabalhadora que estiver amamentando, 

o direito de uma hora para amamentação ou dois períodos de descanso de meia hora; de que 

toda empresa que empregue mais de trinta mulheres maiores de 16 anos deverá ter um local, 

onde seus filhos poderão ficar seguros, para que elas possam atender às suas necessidades; o 

direito do pai a cinco dias de afastamento do trabalho para ajudar a mãe em casa nos 

primeiros dias de adaptação; além desses, a mãe estudante terá o direito de fazer suas tarefas 

escolares em seu domicílio e, por fim, a mulher mãe presidiária terá direito de ficar com seu 

filho até os quatros primeiros meses para amamentação.81 

À propósito, um depoente produziu o seguinte relato: 

Q9-..... têm mulheres que não têm conhecimento dos direitos dela , não 
sabe da licença maternidade, sabe até da licença maternidade mas, 
não sabe que tem recurso de prolongamento de amamentação, e eu 
falo isso com elas...  algumas buscam os direitos delas, falam que 
trabalham em casa de família e só podem ficar amamentando por um 
mês, daí a gente pergunta se elas tem carteira assinada, se já 
conversaram com suas patroas. 

Além disso, o profissional de saúde deve ter como um dos focos de suas ações, a 

proteção do aleitamento materno, alertando a população feminina acerca de seus direitos e 

mencionando as leis que as protegem nos âmbitos materno e infantil, como foi observado 

nestas falas: 

Q9- É a questão de saber orientar dentro das leis também... As 
mulheres dentro das políticas públicas, é ter esse conhecimento, da 
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rede cegonha, o que faz, como funciona a rede de BLH, para favorecê-
las.  

Q13- Então a gente também orienta em relação à lei a que essa mulher 
tem direito. 

Q15- Proteção, porque a gente também tem aquelas leis que protegem 
a mulher da amamentação, o direito de amamentar.  

A prática pouco aplicada  dos profissionais de saúde de BLH  frente à conscientização 

das mulheres acerca dos seus direitos legais de amamentar, reflete também a pouca 

aplicabilidade dessas mesmas leis  como a licença maternidade  limitada a 120 dias na maioria 

das Instituições, acesso livre à compra de artigos substitutos de aleitamento materno que, 

muitas vezes, acabam gerando complicações e transtornos para o bebê e para a mãe. Os 

profissionais de saúde de BLH, na sua maioria, demonstraram desconhecer as leis que 

protegem o aleitamento materno e que poderiam desenvolver ações de educação para a saúde 

para a mulher/nutriz nos períodos de pré-natal, parto e puerpério, dando continuidade no 

período de puericultura, fazendo-se presentes com orientações sob a ótica da proteção legal do 

aleitamento materno. 

  A legislação do Brasil de proteção ao aleitamento materno é uma das mais avançadas 

do mundo. É muito importante que o profissional de saúde conheça as leis e outros 

instrumentos de proteção do aleitamento materno para que possa informar às mulheres que 

estão amamentando e suas famílias os seus direitos. Além de conhecer e divulgar os 

instrumentos de proteção da amamentação, é importante que o profissional de saúde respeite a 

legislação e monitore o seu cumprimento, denunciando as irregularidades.82 

 

� Segunda Subcategoria 
As ações dos profissionais de saúde no BLH e sua interface com a Norma Brasileira de 
Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL) 

 
A NBCAL corresponde a um conjunto de ações que normatizam a comercialização 

dos alimentos e produtos de puericultura com o objetivo de garantir aos lactentes e crianças o 

direito à amamentação diretamente no seio materno.83 Sendo assim, nos espaços do BLH, há 

proibição de qualquer propaganda de bicos, mamadeiras, chupetas e substitutos de leite 

humano, podendo esta comprometer, por concorrência, o aleitamento materno. Neste sentido, 

reforçado pelo movimento de conquista de Título Hospital Amigo da Criança, os profissionais 

de saúde que atuam em BLH ressaltaram a importância de não fazer uso de artefatos ou 

substitutos de leite humano para garantir a manutenção aleitamento materno, como  

constatado nas seguintes falas:   
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Q9-... a gente coloca as questões das normas, o não uso de bico, dentro 
dos dez passos, o não uso de chupeta, bico, explica isso para a mulher 
. 

Q12- A gente fala muito da importância de evitar os bicos de 
mamadeiras, das chupetas, do Nan. 

O acesso fácil e sem controle de artefatos substitutos da prática do aleitamento 

materno, nos espaços hospitalares que buscam instituir o aleitamento como norma, mostra o 

quanto é necessário o fortalecimento e a fiscalização da NBCAL.  

Por outro lado, é importante estabelecer um compromisso de proteção ao aleitamento 

materno no sentido de garantir o cumprimento desta legislação no país, contribuindo assim 

para a adequada nutrição dos lactentes e das crianças de primeira infância, cabendo  aos 

profissionais de saúde demonstrarem um comportamento ético compatível com a proteção à 

saúde e à nutrição da criança.  

 

� TERCEIRA CATEGORIA    
O apoio ao aleitamento materno no BLH: espaço para o manejo clínico da 

amamentação 
 

Para otimizar a saúde e a nutrição infantil, todas as mulheres devem estar capacitadas 

a praticar o aleitamento materno exclusivo, e todas as crianças devem ser alimentadas 

exclusivamente com o leite materno, desde o nascimento até os primeiros seis meses de 

vida.84 

O apoio à prática do aleitamento materno faz parte das políticas públicas brasileiras de 

saúde da mulher e da criança. O manejo clínico da amamentação tem por finalidade evitar ou 

resolver os possíveis transtornos na amamentação, que podem gerar complicações para a 

saúde da mulher e do bebê. Para isso, os profissionais de saúde buscaram formação específica 

para atuar com capacidade na sustentação do aleitamento materno, a partir de mudanças nas 

práticas e rotinas nos ambientes hospitalares.13  

No apoio ao aleitamento materno, os profissionais de saúde que atuam em BLH têm 

ações práticas que colaboram para o ato em si, e dentre tantas formas de apoio, algumas se 

destacam:  

• Ajudar a mãe com dificuldades a levar o bebê ao seio materno,  

• encontrar uma posição melhor para o bebê ser levado ao seio materno,  

• examinar as possíveis causas que geram desconforto ao amamentar, 

•  fazer compressas para que se estabeleça normalidade em mamas lactantes,  

• examinar as causas do baixo ganho ponderal de bebês amamentados, 
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• orientar a mãe a fazer a retirada de leite das mamas e acondicionar o leite coletado 

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

ou para ser pasteurizado, 

•  facilitar a retirada de leite das mamas com ações simples de relaxamento da mãe e 

do pai,  

• providenciar local e material para o esvaziamento de leite das mamas,  

•  viabilizar o atendimento da mãe onde ela estiver necessitando de ajuda para o 

aleitamento materno e  

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

quando houver necessidade.  

 

Quadro 4 – Apresentação da terceira Categoria: o apoio ao aleitamento materno no BLH: 
espaço para o manejo clínico da amamentação, e três Subcategorias. 

 
TERCEIRA 

CATEGORIA  

 

PRIMEIRA 
SUBCATEGORIA 

SEGUNDA 

SUBCATEGORIA 

TERCEIRA 

SUBCATEGORIA 

O apoio ao 
aleitamento 
materno no BLH: 
um espaço para o 
manejo clínico da 
amamentação 

O manejo clínico da 

amamentação no 

BLH: apoio à 

mulher nutriz, ao 

RN e à família   

Apoio emocional:  

uma faceta do 

manejo clínico da 

amamentação 

 

O aleitamento materno 

com foco no 

atendimento  

ao recém-nascido 

 

 

� Primeira Subcategoria  
O manejo clínico da amamentação no BLH: apoio à mulher  nutriz, ao RN e à família   
 

Os profissionais de saúde que atuam em BLH  no manejo clínico do aleitamento 

materno, passam pelos estágios do pré-natal, parto e puerpério. Nessas etapas, o  ensino de 

como colocar o bebê para mamar, estimular esse bebê para sugar o seio materno, possibilitar 

conforto à mãe no ato de amamentar de forma a favorecer também ao recém-nascido, orientar 

com o devido cuidado para que a comunicação possa ser clara, no momento adequado,  

facilitando a prática da amamentação85 e utilizar a técnica de aconselhamento em 

amamentação, são ações fundamentais para o exercício desse manejo clínico, como foi 

demonstrado abaixo: 
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Q4-A gente leva o material de apoio, a mama, o bebê para ensinar a 
pega, a posição. 

 Q5- Qualquer problema que aparecer aqui, a gente dá todo o apoio. 
Às vezes é só uma fissura mamilar, qualquer problema a equipe está 
capacitada para  apoiar essa mãe.  

Q9- Às vezes, o manejo é decisivo... reforça as orientações que elas 
tiveram, às vezes elas foram preparadas, e mesmo assim, as mulheres  
que a gente só orientou, não executam da forma correta.  
 

Não basta a mulher estar informada das vantagens do aleitamento materno e optar por 

esta prática, isto porque para levar adiante sua opção, ela precisa estar inserida em um 

ambiente favorável à amamentação, e contar com o apoio de um profissional habilitado a 

ajudá-la, se necessário.86 Os relatos dos profissionais de saúde que atuam em BLH  

evidenciaram as práticas realizadas no dia a dia:  

Q4 - Muitas vezes, a mãe não tem esse volume todo, então a gente tenta 
trabalhar com ela. 

Q5 - Às vezes a gente também utiliza a técnica de uma mama...  
explicando a ela como é a produção do leite, como é que faz para 
estimular, como é o processo de massagem.  
 

A técnica de ajuda prática e emocional de aconselhamento sobre aleitamento materno, 

é de substancial relevância por permitir que o profissional de saúde tenha a oportunidade de 

realizar não somente atividades educativas, mas também assistenciais, especialmente nas 

patologias comuns durante o início da amamentação, responsáveis algumas vezes até mesmo 

pelo desmame precoce.87 

 No desenvolvimento de suas atividades, os profissionais de saúde que atuam em 

BLH, deparam-se com causas variadas de transtornos de amamentação, conforme relataram:  

 
Q5-  A gente faz todo o acolhimento, se for necessário o cadastro, se 
ela for doar, realiza o cadastro, se for algum manejo, alguma 
dificuldade, mama ingurgitada ao alguma fissura, que aparece com 
uma certa frequência, a gente faz esse atendimento dando apoio e 
corrigindo a pega e a posição do bebê. 

Q7- A gente atende mães com intercorrência de mama, mastite, 
ingurgitamento mamário ... monilíase, são vários casos que aparecem 
aqui. Fora isso, os bebezinhos também, que são prematuros extremos, 
a gente atende às mamães também, a gente faz ordenha de mãe para o 
filho. 

Q21-Trazemos a mãe e o bebê para cá e vemos o que tem para fazer, a 
correção da pega da postura, dos exercícios quando o problema for os 
mamilo... a correção da postura, com as mamas ingurgitadas, 
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ordenhamos aqui, tiramos o excesso e posteriormente as convidamos 
para ver se essa mãe quer se tornar doadora. 

É importante ressaltar que dentre todos os familiares e pessoas próximas à nutriz, a 

presença do pai é o suporte de maior relevância para a amamentação. Na perspectiva materna, 

sua influência é destacada como um dos motivos para o aumento da sua incidência e 

prevalência; ou seja, o pai influi na decisão da mulher de amamentar e contribui para a sua 

continuidade.88 Os profissionais de saúde dos BLHs reconheceram a importância do papel do 

pai e criaram estratégias para sua inclusão  visando o apoio do pai ao aleitamento materno: 

Q7- Quando o pai está junto...   a gente pega esse pai e ensina a  ele 
fazer a massagem, para ele chegar junto, para estar ajudando a 
puérpera em casa, ensina que ele pode estar ajudando ali na ordenha, 
atuando ... segurando o bebê para a mãe ordenhar. 

Q19-Quando a gente for colocar o bebê para mamar, resolver essa 
situação a gente leva lá para a salinha e leva o pai junto, na maioria 
das vezes. 

Q20- Nós fazemos com que ele (pai) participe junto com a mãe do 
aleitamento... muitas vezes, a gente faz com que ele segure o bebê 
junto do peito com a esposa. Fazemos ele participar.  

Na práxis dos profissionais de saúde de BLH, as atividades de apoio são reforçadas 

com “o fazer junto”, na tentativa de minimizar os efeitos deletérios e evitar que o manejo do 

aleitamento materno seja mal feito, como foi demonstrado no caso da retirada de leite das 

mamas:  

Q20- Então você ensina a ordenhar,  como elas podem fazer massagem, 
como elas seguram na aréola para poder tirar aquele leite. Então, 
você vai apertar junto com ela...  e ajudar a tirar aquele leite. 

Na práxis  destes profissionais, o  tempo de atendimento não é estipulado, assim como 

é possibilitada a realização da visita domiciliar numa situação de necessidade expressa pela 

mãe. Como falou este profissional: 

Q22-Então, elas vêm aqui para tirar leite do peito, até  as mamas 
ficarem vazias, às vezes demora um pouco. Se não estiver 
conseguindo, que às vezes a gente ensina aqui, mas chega em casa 
elas têm a maior dificuldade, a gente fala que pode contar com a 
gente, que a gente vai até na tua casa, se for preciso. 
 

Os profissionais de saúde de BLH relataram ações de atendimento da clientela interna 

do hospital e da clientela externa, a maioria advinda de instituições da rede privada, por não 

existir nos municípios de origem, outros serviços de saúde que dêem suporte para tratar os 

transtornos da amamentação:   
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Q4-... a gente faz a assistência tanto na enfermaria e com 
clientela externa também. O Banco de Leite, a gente arrecada, 
para fazer o processamento, só que em primeiro lugar aqui é o 
apoio à amamentação. Aí a gente trabalha com essa mãe e a 
gestante.  

Q9-... por não saberem a ordenha... muitas mulheres vem de 
outros hospitais com as mamas ingurgitadas, e um 
posicionamento errado, fazendo uma pega errada e lidar com 
toda essa dificuldade. 
 

 A práxis dos profissionais de saúde no apoio ao aleitamento materno, realizada nas 

enfermarias, varia conforme a conotação dada a essa práxis; porém, a essência das atividades 

por eles realizadas é a mesma: 

Q7- a gente chama “a hora da mamãe” e passa de leito a leito, vê as 
dificuldades de cada mãe, as intercorrências de cada mãe.  

As ocorrências comuns relatadas pelos profissionais de saúde de BLH são os casos de 

falta de apoio para o aleitamento materno no pré-natal e puerpério dos hospitais particulares, 

de onde advem um grande número de atendimentos com queixas de desconhecimento dos 

manejos para o aleitamento materno, conforme observou-se nas falas a seguir: 

Q7- Então a mãe chega aqui com o bebê com 15 dias, que às vezes 
nunca foi para o peito, que já está com Nan... coisas que não pode, e 
essa mãe tem que ser introduzida no aleitamento materno e o bebê, 
no peito materno... Ela vem aqui para o Banco de Leite para 
atendimento e a gente esvazia as mamas, faz massagem e põe o bebê 
para mamar.  

Outro aspecto comentado da práxis nos BLHs foi em relação ao atendimento das  

demandas solicitadas de coleta e armazenamento de leite humano para suprir às necessidades 

dos recém-nascidos internados.  

 Q1 – a gente vai, orienta na ordenha e até tira também o leite e vai 
para a pasteurização. 

Q4- A mãe retira o leite aqui, a gente manda para eles. Quando eles 
estão em dieta zero, a gente armazena esse leite.   

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

incentivo e de aprimoramento do processo de comunicação sobre doação, possibilita-se que 

essas doadoras exerçam um papel multiplicador junto aos seus relacionamentos sociais, 

disseminando informações e valores que favorecem o engajamento de novas mulheres 

doadoras.89 As atividades de apoio ao aleitamento materno junto às nutrizes, para alguns 

profissionais de saúde de BLH, tem efeito multiplicador e resultam no aumento de captações 

de doadoras de leite humano. 
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Q6- Apoiando, você ajudando um bebê a mamar... você tem uma 
doadora ali. Pode ter mais para frente uma doadora.  
 

Em outros relatos, a práxis desses profissionais de saúde  mostraram que a captação  

de doadoras de leite humano não está desvinculada de um olhar no cuidado com a mãe e o 

bebê. Na visita domiciliar, por exemplo, eles deixaram de ser simplesmente coletores de leite 

quando prestam apoio ao aleitamento materno e contribuem para o aumento dos seus 

índices:90  

 
Q9-  A gente faz a visita domiciliar, vê como esta mulher está, como 
está o bebê, fornece os vidros ... para coleta e armazenamento, já que 
vai ser uma vez por semana, e deixando o nosso contato caso ela não 
tenha leite ou alguma coisa. 

Q13- A gente tem também o processo de pesagem do bebê, da criança, 
uma anamnese bem completa, a gente tem um diferencial nessa rota 
muito grande, porque a gente não vê uma mulher só como uma 
produtora de leite, a gente vê como uma mulher, mãe, nutriz que 
precisa de ajuda. 

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

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

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

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

elementos significativos na avaliação que a mãe faz do estado alimentar de sua criança 

prematura e da sua capacidade para atendê-la.91 

 
Q9- ... a gente aprende a especificidade de cada área, a pasteurização, 
a coleta, a visita na enfermaria, a captação de doadoras, as 
campanhas, a coordenação de doação, a gente pode não estar ligado 
todos os dias a isso, mas entende como funciona, é importante o 
atendimento a mãe/mulher, é importante as relações interpessoais que 
encaminham todo o processo de trabalho para o resultado positivo, 
porque o nosso produto é o leite é o aleitamento materno. 

Esses profissionais expressaram evidente preocupação em atender a demanda futura 

do bebê temporariamente sem condições de ir ao seio materno, mas que, em algum momento, 

isto poderia acontecer, sendo importante preparar a mãe para a manutenção da lactação.   

Q4- A gente trabalha muito com a mãe para ela continuar estimulando 
essa mama em casa, para quando o bebê sair, ele conseguir sugar. A 
gente vai mostrar para ela como deve proceder, como ela vai 
ordenhar, o que ela vai fazer para estimular... que a sucção é 
importante para a produção de leite. 
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Q9- Na Unidade neonatal a gente busca os dados deste RN, qual a 
prescrição, como este bebê está, vê como está esta família e mostra a 
esta mulher a importância dela fazer a manutenção da lactação... por 
mais que a gente na passagem da visita tente convencê-la da 
manutenção da lactação, a tendência é sempre guardar o leite para 
depois. 

É muito importante ensinar às mães que tiveram filhos internados em UTIN como 

ocorre o processo de aleitamento materno, a fim de que eles sejam plenamente amamentados 

ao terem alta hospitalar. Trata-se de prática que deve ser continuamente estimulada pelos 

profissionais que atuam em BLH para que não ocorra o desmame precoce, como relataram: 

Q4- Primeiro a gente coloca para sugar, que nisso, o leite vai voltando 
em quantidade e suspende essa fórmula.  A gente tenta trabalhar para 
que os bebês saiam daqui todos mamando no peito. 

Q6- Apoio, é apoio que a gente dá junto à mãe e ao bebê para  não 
deixar a mãe sair daqui sem estar amamentando.  

Q8-Incentivando as mãezinhas na maternidade nos três dias em que 
ela fica aqui, a gente ensina a ela a amamentar. 
 
 

É fundamental, portanto, a  participação desses profissionais como agentes ativos no 

processo do manejo clínico da amamentação, cabendo-lhes observar e intervir de forma 

adequada no processo da lactação junto às mulheres nutrizes, aos recém-nascidos e às 

famílias, mostrando-lhes o  caminho para o sucesso do aleitamento materno.  

 

� Segunda Subcategoria  
      O apoio emocional:  uma faceta do manejo clínico da amamentação 
 

Teoricamente, todas as mulheres podem amamentar se estiverem saudáveis física e 

psicologicamente; por isso, é preciso ter em mente que não há regras ou ordens fixas a serem 

seguidas. Muitas delas vivem um sentimento único, de cuidado e intimidade, mas a 

amamentação adquire um sentido particular para cada uma, tudo dependendo de como ela está 

vivendo e sentindo a maternidade, e de como está construindo a sua relação com o filho.92  

Durante o atendimento realizado pelos profissionais de saúde nos BLHs, há espaço 

para as mães expressarem seus conflitos e  aflições. É quando estes profissionais adquirem o 

papel de confidente, de alguém que valoriza e apoia os momentos delicados vividos por essas 

mães: 
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Q4- A gente ouve muito essa paciente, deixa ela falar, para ver qual é 
a possível dificuldade que ela tem, se ela está estressada com alguma 
coisa, o quê que a gente pode ajudar.  

Q13- Primeiro a gente precisa sanar as dúvidas delas, de maneira 
pontual, depois sim, cuidar. Desta forma, ela sai daqui gratificada, 
porque foi ajudada, foi ouvida e apoiada.  

Q22- A gente atende primeiro a puérpera com o RN e depois a gente faz 
o acolhimento da família... às vezes ela entra e chora e daí a gente 
‘ataca’ de psicólogo, acalma primeiro e depois a gente chama a 
família. 

É preciso criar condições para solucionar os problemas que possam surgir durante o 

aleitamento materno; isso significa dar apoio.93 As variantes que perpassam o apoio ao 

aleitamento fazem com que os profissionais de saúde de BLH criem meios para que a nutriz 

alcance sucesso ao aleitar. Alguns até consideram um ato de apoio o saber ouvir as queixas da 

mãe, como exemplificado no relato abaixo:  

Q9- ...eu considero isso como o apoio: você ajudar, você auxiliar, você 
colaborar para que o problema seja resolvido de forma prática. Não 
adianta falar tem que colocar barriga com barriga se não demonstrar 
com o bebê e a mulher quando ela for fazer. Por ex. no puerpério ou 
quando ela tem alguma outra dificuldade se você não ouvir aquela 
mulher, não chegar perto, não se comunicar e não ajudar na questão 
prática, ela vai ter mais dificuldades, então eu considero isto apoio. 

Nos BLHs para se resolver as questões do aleitamento materno é necessário que os 

profissionais de saúde tenham sensibilidade, além de serem capacitados para lidar tanto com 

os aspectos orgânicos, sociais e culturais, quanto com os aspectos psicológicos, relativos à 

amamentação. Logo, não devem ser apenas técnicos hábeis, mas também capazes de 

conseguir manter um relacionamento afetuoso com a mãe. 

 Q8-...a gente ajuda as mãezinhas que estão na UTI-NEO, elas 
ordenham de mãe para filho, e muitas das vezes elas têm as 
dificuldades... na própria família... por elas ficarem tristes, a gente às 
vezes é quase um ‘psicólogo’. 
 
Q10- ... a nossa postura de saber ouvir e saber identificar a 
necessidade daquela mulher, indo direto ao ponto, onde você percebe 
a necessidade dela, e dar esse apoio. 

Além disso, somente ações como informação ou orientação não bastam para que as 

mulheres superem as dificuldades e iniciem a amamentação. É preciso condições concretas, 

para que as mães e os bebês vivenciem esse processo de forma mais prazerosa possível e 

sintam-se motivadas a insistir no aleitamento, mesmo diante dos obstáculos.94        

O sucesso da amamentação pode estar influenciado pela condição emocional da 

mulher nutriz e da familia, e também pela condição de saúde do recém-nascido. O apoio 
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emocional, como parte do manejo clínico da amamentação expresso nos depoimentos deste 

estudo,  contribui, sobremaneira, para o enfretamento das complicações da lactação nos seus 

diversos níveis. Portanto, a rede de apoio emocional à nutriz deve incluir o companheiro, a 

família, os profissionais de saúde de outras unidades de saúde, enfim, toda a sociedade.   

    Para uma amamentação bem-sucedida, a mãe necessita de constante incentivo e 

suporte, não só dos profissionais de saúde, mas da sua família e da comunidade. Não basta 

que ela opte pelo aleitamento materno. Ela deve estar inserida em um ambiente que a apóie na 

sua opção. A opinião e o incentivo das pessoas que cercam a mãe, sobretudo, os 

maridos/companheiros, as avós da criança e outras pessoas significativas para a mãe são de 

extrema importância.82    

 
�  Terceira Subcategoria  

 Apoio ao aleitamento materno com foco no atendimento ao recém-nascido 
 
O aleitamento materno atende aos aspectos nutricionais, imunológicos e psicológicos, 

além do desenvolvimento de uma criança no seu primeiro ano de vida,95 sendo sinônimo de 

sobrevivência e, portanto, um direito inato.96 

Na práxis, o apoio dado no Alojamento Conjunto pelos profissionais de saúde do 

BLH, possibilita ao bebê e à mãe reconhecerem-se o mais precocemente possível, para que 

desta aproximação favoreça o aleitamento materno mais facilmente, conforme foi expresso 

por estes profissionais: 

Q6-...gosto também; ir na enfermaria e por os bebês para mamar, ter 
aquele manejo, aquele contato pele a pele, isso é bem importante, o 
primeiro contato pra mim é o mais importante logo que nasce... por o 
bebê para mamar.  

Q17- ...a gente vê mais pega, posição para ajudar a este bebê a mamar 
melhor, ser melhor recebido pela mãe.   

Q25-... é o jeitinho de colocar o bebê para mamar, fazer massagem 
para tirar o leite, estimular para ter maior produção e ensinar até o 
bebê  a mamar. 

 
O sucesso do aleitamento materno pode ainda ser definido pela qualidade da interação 

entre mãe e bebê durante a mamada, pois esta proporciona uma oportunidade de contato 

físico, visual, e ainda a vivência da cooperação mútua entre ambos.97 

As atividades dos profissionais de saúde de um BLH visam o atendimento do bebê 

juntamente com a mãe, com o objetivo de observar sua interação, postura, posição e a pega 

correta do bebê para mamar. De maneira geral, os profissionais entendem que o aleitamento 

materno é mais que uma simples técnica, sendo considerada uma prática que demanda um 
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querer maior por parte da mãe, e também conhecimento científico e paciência por parte dos 

profissionais que estão na assistência deste manejo:  

Q4- Aqui mesmo, quando o recém-nascido sai da UTI e vai pra UI, a 
gente já começa a trabalhar lá aqueles que estão com dificuldade de 
sugar. 

Q5- Quando a mãe está com o bebê, a gente procura deixá-la à 
vontade, pede para ela colocar o bebê no colo, para amamentá-lo e 
daí a gente observa, e dessas observações, nós vamos orientando 
algumas técnicas, melhorando a posição, explicando a ela o porquê e 
aí ela consegue realmente  um resultado positivo. 

Q10- É a gente observa como a criança está mamando, algumas delas 
tem  dificuldades de pegar na mama mesmo, se tem reflexo de sucção 
adequado,  a gente analisa  a mama, se o bebê  precisa de estímulo 
para sugar ao seio materno.  
 

Os problemas na pega e na posição mostram que o posicionamento inadequado da mãe 

e do bebê dificulta a relação entre a boca da criança e o mamilo, o que interfere na pega e na 

extração do leite, demonstrando que estas dificuldades geralmente não são isoladas; ao 

contrário, muitas apresentam-se como consequência de outras.98 

Q5-Então, quando a mãe vem com a dificuldade de amamentação por 
postura, por posição, a gente pede para  o bebê sempre estar presente,  
para a gente poder apoiar, mostrar como é que é essa técnica junto 
com o bebê. Quando ela não está com seu bebê, a gente utiliza um 
boneco.  

Q19-  Nós vamos corrigir pega, posição para amamentar e corrigir 
qualquer problema que tenha.  

Q24- Avalia esse RN, avalia pega, posição, avalia a sucção dele, 
porque sem uma sucção efetiva ... e vai ajustando essa criança para o 
seio materno. 
 

Fica explícita a necessidade do apoio em suas práticas quando os depoimentos 

mostraram a preocupação em atender a demanda do binômio mãe e filho, pontuando como 

são frequentes as questões de transtornos na amamentação associados à má pega do bebê ao 

seio materno:  

Q6- Às vezes uma mãe vem com mastite, ou com fissura, com má pega 
e o bebê vem junto. Aí, ela chega aqui, está com dificuldade ... e a má 
pega, então, ela traz o bebê, com o bebê a gente orienta a posição 
para por o bebê para mamar. 

Q7- Então a gente sempre atende assim o conjunto, a gente avalia a 
criança, vê como está a pega, como está a sucção desta criança, se 
está débil, se não está débil. A gente trabalha o binômio. Se é um 
bebezinho que está precisando de um suporte de outro profissional de 
saúde, a  gente encaminha para onde tiver que encaminhar. 
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O mesmo apoio ao aleitamento materno dado às clientes internadas nas Instituições 

onde os BLH estão inseridos, também é dispensado às clientes externas.  

Q2- E aqui embaixo, no BLH, eu atendo o pessoal externo, qualquer 
dúvida na amamentação, como colocar o bebê para mamar. 

O fluxo do leite coletado nos espaços do BLH faz o caminho do setor Lactário,  que se 

torna responsável pelo fracionamento e encaminhamento do leite às Unidades de consumo, 

assim como foi citado no comentário do profissional:   

Q12-... faz esse cadastro, estando apta a gente coleta esse leite,  
faz a ordenha manual ou na bomba elétrica, e a gente armazena 
o leite ou manda para o lactário, e o lactário manda esse  leite 
para o bebê dela. 

Apesar de os primeiros contatos mãe/bebê acontecerem nas Salas de Parto ou nas 

Enfermarias de Puerpério, outros profissionais de saúde estão atuando nesses locais, 

possibilitando o apoio precoce ao aleitamento materno.99.  

Q20- Então nós colocamos o bebê no colo da mãe, nós colocamos de 
barriga com barriga, pedimos a ela para segurar o peito em baixo, 
para que ela possa amamentá-lo ... 

Q24- Nós damos esse apoio, porque você ensina a ela, você apoia elas 
a gente diz: vamos arranjar um melhor jeito de você aleitar. 

Finalizando esta análise, foi percebido que os profissionais de saúde dos BLHs, em 

seus discursos reforçam a necessidade de um olhar atento para a questão do manejo clínico da 

amamentação, visando o cuidado ao recém-nascido, em especial nas primeiras horas do início 

do aleitamento materno. Isto significa fortalecer o apoio à mulher nutriz e sua família em 

relação aos cuidados com o recém-nascido, tendo como foco o processo de amamentação, 

atividade precípua daqueles que atuam em BLH e estão habilitados para esse exercício 

profissional de relevância inquestionável.  
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CONSIDERAÇÕS FINAIS 

 

 A compreensão da práxis dos profissionais de saúde de BLH do Estado do Rio de 

Janeiro deu-se na exposição descritiva de suas atividades, ressaltando-se os conhecimentos 

que justificam suas condutas.  É perceptível que nestes BLHs os profissionais de saúde que lá 

atuam, estão cientes do quanto as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno estão atrelados, levando ao entendimento de que em nenhum momento elas se dão 

isoladamente, independentes uma da outra. Estes profissioanis de saúde têm características  

comuns que perpassam por valores tênues entre a sensibilidade e a práxis, base de sustentação 

para o desenvolvimento do trabalho.  

No tocante à promoção ao aleitamento materno, a fala e o fazer são comuns a todas as 

equipes que passaram pelo estudo, principalmente, quando citaram as campanhas de 

aleitamento materno, o conhecimento de meios e estratégias utilizados para esse fim,  

diferenciando-se muito pouco os relatos de um ou outro profissional. Apesar de ter  sido 

evidenciado que as ações são ditadas pelo modelo biológico no que concerne às orientações e 

à utilização de palestras, como forma de promoção do aleitamento materno, também 

preconizou-se a utilização da mídia, e este diferencial mostrou-se vital na resolução de 

carências dos BLHs, como captação de doadoras de leite humano e coleta de vidros com 

tampas plásticas para sua estocagem.   

Nas trocas de conceitos das políticas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno, a promoção ao aleitamento materno é a práxis bem mais situada.  

A proteção ao aleitamento materno, compreendido por alguns, como uma ação de 

pouco conhecimento por parte destes profissionais, sem relevância no cotidiano dos mesmos e 

que pudesse demandar um conhecimento efetivo; e o entendimento de que a proteção do 

aleitamento materno tem conotação biológica, como o efeito protetor do leite humano e a 

proteção do leite pasteurizado. Isto nos leva a refletir sobre o papel fiscalizador destes 

profissionais sobre as NBCAL, de conscientizador/educador para o exercício da cidadania da 

mulher que quer amamentar, da trabalhadora/nurriz, do direito da criança de ser bem 

alimentada, do pai e toda a sociedade que é beneficiada tendo estes direitos preservados e 

difundidos.  

Para que as ações de proteção ao aleitamento materno se façam valer é importante que 

o papel dos profissionais de saúde que atuam nesta área demonstrem não apenas o 
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conhecimento , mas sejam enfáticos nestas ações como fiscalizadores e educadores junto a 

sociedade a qual atuam. 

Por outro lado, na política de apoio ao aleitamento materno, os profissionais de saúde 

expressam-se com grande adesão quanto ao entendimento de que a mulher necessita de apoio.  

Este não deve ser dado apenas na prática, no ato em si, no manejo do aleitamento materno, 

mas de forma ampla, conscientizando os coparticipantes desta necessidade, a saber: família, 

comunidade, empresas, Instituições de saúde e etc... Além da importância do papel da família, 

ressaltado pelo pai e pelas avós, o enfoque dado ao apoio emocional foi sempre expresso com 

grande sensibilidade por cada um dos profissionais. 

Os profissionais de saúde BLH do estado do Rio de Janeiro têm algo em comum, 

entregam-se ao trabalho com sensibilidade e externam profundo respeito com relação às 

questões apresentadas pelas mulheres/nutrizes, oriundas da mesma instituição  ou de demanda 

externa, reconhecendo a necessidade do apoio e da educação para a saúde voltada para cada 

especificidade individual.  

Estas práticas mostram o quanto estes profissionais dimensionam o trabalho tendo 

como objetivos, através da aplicabilidade da política de saúde voltada para o aleitamento 

materno, a aquisição do leite humano para atendimento de demanda de prematuros e/ou 

lactentes com patologias; a resolução dos transtornos do aleitamento materno; a manutenção 

do aleitamento materno, beneficiando sempre o binômio mãe-bebê, o que perpassa pela 

família como coparticipante deste processo.  

 O entendimento de que o BLH tem papel social mais amplo, de que o aleitamento 

materno é uma questão de saúde pública, de direitos sociais, de comprometimento político, 

dos direitos reservados à criança de ser bem alimentada, assim como das mulheres poderem 

decidir querer ou poder amamentar, torna os espaços dos BLHs locais de debates que 

transcendem a ótica biológica tão comumente expressa nos afazeres diários destes 

profissionais. Para a mudança desta postura, é necessário retornar as discussões abertas entre 

profissionais de saúde, gestores, políticos, sociedade e a Academia, confirmando o quanto é 

complexo o papel dos BLHs na sociedade. 

 Neste estudo percebeu-se a urgência na atualização dos profissionais em relação aos 

cursos de capacitação em aleitamento materno, focando as políticas de saúde e adaptação da 

teoria às realidades vividas dentro de cada BLH, assim como é necessário levar-se o 

conhecimento destas práticas para os espaços acadêmicos, para os cursos de graduação da 

área da saúde, e comprometer gestores da saúde com a implementação destas políticas, para 
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que a práxis dos profissionais de saúde que atuam em BLH  transforme, contundentemente, a 

cultura do aleitamento materno, destarte reforçando a necessidade de que estas políticas sejam 

reforçadas e cumpridas naquilo que determinam. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 
AO PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 

Questionário nº:___________ 

I-Identificação do questionário: 

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

2-Data da Entrevista:___/____/______ 

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

4-Data da digitação:_____/____/_______Digitador_____________________________ 

II- Identificação profissional 

5- Qual é o seu nome?____________________________________________________ 

6- Idade?_________________________________7- Sexo:_______________________ 

8- Qual é a sua profissão?_________________________________________________ 

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

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

Sim (_____)  Não(_____) 

Caso responda Sim, vá para a próxima pergunta, caso tenha respondido Não, vá para a 
questão nº12 

11-Qual/Quais? 

IHAC (___) ano _______ 

IUBAAM (____ )ano______  

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

Aconselhamento em Amamentação (____) ano______ 

Ano da última capacitação:_____________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2- Pasteurização? ( ) 

3- Trabalho administrativo? ( ) 

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

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

6-  Contato com Instituições ou meios de comunicação em massa para coampanhas de 
aleitamento materno?  ( ) 

7- Atendimento na enfermaria Obstétrica?   ( ) 

8- Atendimento na Enfermaria Pediátrica?  ( )    

9- Atendimento na UTI-Neonatal?  ( ) 

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

 

A cooperação do entrevistado foi: 1- Ótima 2- Boa 3- Mais ou menos 4- Fraca  5- Muito 
fraca. Nota:__________ 
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 APÊNDICE B - UFF /   TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Prezado____________________________________________________________você está 
sendo convidado a participar do projeto de pesquisa: “ O processo de trabalho dos 
profissionais de saúde na promoção do aleitamento materno  no Estado do Rio de Janeiro de 
responsabilidade da pesquisadora Maria Bertilla Lutterbach Riker Branco, da Universidade 
Federal Fluminense. 

O estudo pretende entender como se dá o processo de trabalho dos profissionais de saúde que 
atuam nos BLHs do Estado do Rio de Janeiro na prática de promoção do aleitamento materno. 

Gostaríamos de pedir o seu consentimento para fazer uma entrevistra, quando serão feitas 
perguntas sobre você e as atividades profissionais e assistências exercidas no BLH. Suas 
respostas serão gravadas e transcritas pelo entrevistador. 

Suas respostas ficarão em segredo e o seu nome não será divulgado em qualquer hipótese. Os 
resultados do estudo serão apresentados em conjunto, não sendo possível identificar as 
pessoas que participaram da pesquisa. 

Você tem direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e pode se recusar a 
participar ou parar de participar dela a qualquer momento, sem que isto prejudique você em 
nada. 

Eu_______________________________________________________________, 
RGnº____________________________ declaro ter sido informada e concordo em participar 
como voluntária desta pesquisa. 

 

Niterói,_______ de_____2011. 

 

 

Assinatura do profissional de saúde 

 

Em caso de dúvida entrar em contato com Maria Bertilla Lutterbach Riker Branco pelo tel.: 
021-2629.9234 ou por E-mail: bertilla@vm.uff.br. Ou Comitê de ética em pesquisa da 
Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro pelo E-mail: ética@vm.uff.br 
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APÊNDICE   C - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                              Ano / Semestre 

 

Etapas 

2011 
1º 

sem. 

2011 
2º 

sem. 

2012 
1º 

sem 

2012 
2º 

sem. 

2013 
1º 

sem. 

2013 
2º sem. 

Levantamento bibliográfico  X X X X X 

Embasamento teórico-metodológico  X X    

Elaboração do projeto de pesquisa X X     

Elaboração do instrumento de coleta 
de dados. 

X X     

Encaminhamento e aprovação de 
pesquisa à Comissão de Ética em 
Pesquisa do HUAP 

X X     

Pré-teste do instrumento de coleta de 
dados 

  X X   

Coleta de dados   X X   

Análise preliminar dos dados   X X X  

Qualificação do projeto de pesquisa    X   

Análise e interpretação dos dados   X X   

Elaboração do relatório de pesquisa    X X   

Elaboração da dissertação    X X  

Defesa da dissertação      X 
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ANEXO A  - APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO CEP DA 
FACULDADE DE MEDIC INA/HUAP/UFF 
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