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RESUMO 

 

O aleitamento materno tem sido alvo de interesse constante dos estudiosos do assunto, 

devido à comprovação através de evidências do seu alicerce para o crescimento, 

desenvolvimento e proteção da criança. Diante do cenário das diversas dificuldades existentes 

para a adesão à amamentação, em sua forma mais eficiente, surge uma cadeia de fatores que 

apresentam, como desfecho, sinais e sintomas de ansiedade e estresse que atrasam ainda mais 

a eficiência de uma amamentação adequada. O tema traz em si uma complexidade de alto grau 

que nos faz entender quantos fatores influenciam no ato de amamentar, sendo esses fatores: 

físicos, psíquicos, espirituais e, ainda sim, o apoio realizado à nutriz, fazendo-se necessário 

refletir acerca do contexto da amamentação. Este estudo objetivou compreender a ótica das 

nutrizes em relação à utilização da Yoga como cuidado integrativo no processo de apoio ao 

aleitamento materno. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem 

qualitativa, tendo como coleta de dados aulas de Yoga com nutrizes que vivenciaram 

dificuldades na amamentação nos meses iniciais do aleitamento materno. Foram realizados 

exercícios e técnicas de Yoga, na duração de 1 mês, no em Icaraí na cidade de Niterói (RJ). A 

análise dos resultados mostrou a relação das vivências de parto e seus significados relacionados 

a um bem estar materno para qualidade na amamentação,o vínculo mãe-bebê e sua importância 

nos reflexos maternos, e o encontro com outras mães no apoio a maternidade e suas 

transformações, esses fatores contribuindo na maternidade e amamentação no tocante à busca 

pela saúde e bem-estar. Levando a concluir os reflexos positivos das técnicas de Yoga, sendo 

um recurso terapêutico no apoio ao aleitamento materno, trazendo para as nutrizes um estado 

emocional de equilíbrio que evidencia a força ao ato de amamentar. 

Descritores: Transtornos da amamentação; Yoga; Amamentação;  Recurso terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Breastfeeding has been the subject of constant interest by researchers, due to evidence of its 

foundation for the child's growth, development and protection. Given the scenario of various 

difficulties in adhering to breastfeeding, in its most efficient form, a chain of factors that 

present, such as outcome, signs and symptoms of anxiety and stress that further delay the 

efficiency of proper breastfeeding emerges. The theme brings with it a high degree of 

complexity that makes us understand how many factors influence the act of breastfeeding, being 

these factors: physical, psychic, spiritual and yet the support given to the nursing mother, 

making it necessary to reflect on the context of breastfeeding. This is an exploratory - 

descriptive study with a qualitative approach, having as data collection yoga classes with 

nursing mothers who experienced difficulties in breastfeeding in the early months of 

breastfeeding. Yoga exercises and techniques were performed for 1 month (twice a week 1 hour 

of class), in the city of Niterói (RJ). The analysis of the results showed the relationship between 

the experiences of childbirth and their meanings related to maternal well-being for quality 

breastfeeding, the bond mother drinks and its importance in the maternal reflexes, and the 

meeting with other mothers in support of motherhood and its transformations. These factors 

contribute to maternity and breastfeeding in the pursuit of health and well-being. Leading to 

conclude the positive reflexes of Yoga techniques, being a therapeutic resource in support of 

breastfeeding, bringing to the nursing mothers an emotional state of balance that shows the 

strength to the act of breastfeeding. 

 

Descriptors: Breastfeeding Disorders; Yoga; Breastfeeding; Therapeutic resource. 
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1.CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este estudo teve como objeto do estudo a ótica das nutrizes em relação à utilização da 

Yoga como cuidado integrativo no processo de apoio ao aleitamento materno. 

De acordo com a prática pessoal da Yoga há mais de 10 anos como apoio integrativo às 

dificuldades emocionais, a autora vivenciou curas e transformações com a terapêutica e, assim, 

acredita ser ela um instrumento poderoso de autoconhecimento e equilíbrio para os momentos 

de dificuldades. Levou também a prática para seu trabalho com mães, sempre sugerindo, a 

amamentação em forma de conexão e vinculação com o bebê, orientando a prática no seu dia-

a-dia hospitalar, em grupos e nos atendimentos individuais. 

Em seu histórico profissional como enfermeira, além de atuar na docência nível 

profissionalizante, técnico e superior, desde o início buscou especializar-se em diversas 

vertentes de atuação materno infantil e terapias integrativas. Hoje possui a formação 

profissional de consultora de amamentação, laserterapeuta em amamentação, consultora do 

sono do bebê, thethahealing, Reiki e está em processo de conclusão do curso de formação hatha 

Yoga. 

Durante os anos entre 2014 a 2018, participou de inúmeros eventos científicos e de 

mobilizações sociais em defesa do aleitamento materno e saúde materno-infantil, 

esclarecimento de temas para profissionais, docência em saúde da mulher (levando a atuação e 

vivência constante em maternidades e bancos de leite humano), coordenação e organização de 

eventos científicos na área materno infantil. Todos esses fatos contribuíram também na 

motivação desse estudo. 

Em especial sua vivência como docente da disciplina de Saúde da Mulher, por dois anos, 

além de muitos atendimentos em consultoria de amamentação e bancos de leite, levou-a a 

refletir como essas mulheres em dificuldades de amamentação necessitam de um suporte 

emocional/espiritual como ela já vivenciara. Em seus atendimentos e atuação profissional, 

considera o atendimento integral como base primordial para o alcance de resultados 

significativos nas primeiras semanas de amamentação. Entendendo o atendimento integral 

como uma compreensão individual do ser que vivencia o problema, levando em conta seus 

aspectos históricos, pessoais, sociais e crenças adquiridas ao longo de sua jornada. 

A amamentação representa um dos processos mais importantes e benéficos tanto para a 

mãe como para o recém-nascido. Ao optar pelo aleitamento materno exclusivo, o bebê desfruta 

de vantagens como promoção à saúde, imunidade de doenças respiratórias e gastrintestinais. 

Para a nutriz, a amamentação reflete na prevenção do câncer de mama, diabetes, anemia, 
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involução uterina e recuperação do peso pré-gestacional. Para a dupla mãe- bebê, sobretudo, 

favorece o fortalecimento do vínculo já iniciado na concepção e no decorrer da gestação1. 

Sabe-se que a amamentação é um processo fisiológico que traz inúmeras vantagens 

biopsicossociais para as nutrizes. Sua produção é estimulada após a saída da placenta, que faz 

decair os níveis de estrógeno/progesterona e aumentar os de prolactina, incitando a fabricação 

do leite pelas glândulas mamárias2. 

A prática deve ser exclusiva até os seis meses de vida do bebê uma vez que, de acordo 

com Castro et al. (2008)3, até esta idade o leite materno é capaz de suprir as necessidades 

nutricionais do lactente, muito embora a partir dessa faixa etária, a maioria das crianças atinge 

um nível de desenvolvimento geral e neurológico (mastigação, deglutição, digestão e excreção) 

que torna necessária a introdução de alimentos complementares para suprir suas necessidades 

nutricionais. 

O tema traz em si uma complexidade de alto grau que nos faz entender quantos fatores 

influenciam no ato de amamentar, sendo esses fatores: físicos, psíquicos, espirituais e, ainda 

sim, o apoio realizado à nutriz, fazendo-se necessário refletir acerca do contexto da 

amamentação: 

 
Não basta a mulher estar informada das vantagens do aleitamento materno e optar por 

esta prática. 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. Mas nem sempre o profissional de saúde tem conhecimentos e 

habilidades suficientes para manejar adequadamente as inúmeras situações que podem 

servir de obstáculo à amamentação bem-sucedida, em parte porque o aleitamento 

materno é uma ciência relativamente nova, e nem sempre são disponíveis materiais 

didáticos apropriados sobre o assunto (Giulliani,Lamounier, 2004, p. 154)4. 

 

Como citado, pesquisas realizadas mais recentemente contribuíram muito para a melhor 

compreensão dos benefícios do aleitamento materno para a criança e para a mulher, mas nem 

sempre trazem o caminho de realização exato, por causa da cadeia vasta de fatores envolvidos 

em sua eficiência. A relevância dos achados resultou em mudanças substanciais nas 

recomendações para a elaboração de políticas públicas. Muitos estudos também têm sido 

realizados com o objetivo de avaliar quais intervenções seriam mais efetivas para o aumento da 

prática de amamentação5. 

 
Após o parto e eliminação da placenta, caem drasticamente os níveis de estrógeno e 

progesterona, mas ainda se mantém altos os índices de prolactina que estimulam os 

alvéolos a produzir o leite, por esse motivo, o ideal é que o recém-nascido 

imediatamente após o parto seja levado ao contato direto com a mãe e inicie o 

aleitamento. As mamas necessitam ser esvaziadas e o maior reflexo de sucção neural 

ocorre na primeira meia hora de vida. Isto justifica a busca pelo parto humanizado, 

onde grandes hospitais vêm realizando esses procedimentos no quarto, onde o recém-



 10 

nascido ficará com a mãe em alojamento conjunto possibilitando o aleitamento em 

livre demanda. (fonte) 

 

Dois aspectos devem ser observados quanto ao funcionamento da mama: a produção e 

a ejeção do leite. 

 
A prolactina aumenta homogeneamente durante a gravidez, e é aumentado após o 

parto e durante a lactação. A prolactina é inibida pela presença do estrogênio e da 

progesterona, ao final do trabalho de parto há queda no nível desses hormônios 

possibilitando o aumento da prolactina e, assim, o início da produção do leite(Guyton, 

2002, p. 236)6. 

 

Percebe-se que os hormônios dependem de uma série de fatores para sua atuação e 

liberação no corpo da mulher, sendo a ocitocina um dos principais por atuar na liberação da 

prolactina que, por sua vez, está diretamente ligada à ejeção do leite materno. Pode-se concluir 

que perturbações de ordem emocional, como o estresse ou até mesmo a hiper-estimulação do 

sistema nervoso simpático por ação da adrenalina, inibem a secreção de ocitocina e, 

consequentemente, a ejeção do leite. Portanto, para uma boa amamentação, a mãe deverá ter 

um puerpério minimamente livre de enfrentamento de complicações7. 

No que tange às políticas públicas de saúde, desde a década de 80 o Brasil caminha por 

meio de ações voltadas à promoção e apoio ao aleitamento materno, que tem sido integrantes 

das estratégias da Política Nacional de Saúde8. 

Segundodiretriz que fornece recomendações globais, baseadas em evidências, sobre 

proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno ideal em instalações que prestam serviços 

de maternidade e de recém-nascidos, como uma intervenção de saúde pública, apoiar as mães 

a responder de várias maneiras as sugestões comportamentais de alimentação, conforto ou 

proximidade permite que eles construam relacionamentos cuidadosos com seus bebes e 

aumentem sua confiança na amamentação e no crescimento e desenvolvimento de seus bebes, 

incluindo o contato pele a pele, carregar, falar, cantar e assim por diante18. 

Ainda em conformação com a diretriz da OMS, protegendo, promovendo e apoiando a 

amamentação em instalações que prestam serviços de maternidade e de recém-nascidos: 

 

As evidências disponíveis sobre educação em aleitamento materno e treinamento de 

profissionais de saúde no conhecimento, atitudes, habilidades e competências 

necessárias para trabalhar eficazmente com os pais que amamentam é limitada e má 

qualidade. Mais pesquisas são necessárias para comparar diferentes durações, 

conteúdo (incluindo habilidades práticas) e modos de treinamento, a fim de atender a 
uma competência mínima para abordar desafios da amamentação. É necessária mais 

investigação sobre as competências avançadas necessárias para resolver problemas 

persistentes ou complexos. Envolvimento da família nos esforços de educação, 

aconselhamento e informação sobre os benefícios e gestão da amamentação também 

é pouco estudada. (fonte) 
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 Dessa forma, dentre estratégias para promoção, proteção e apoio da amamentação, 

devemos mencionar os benefícios para o bebê e para a mãe, fazendo com que muitos 

profissionais estejam engajados em buscar vários caminhos para adesão ao aleitamento materno 

pelas mães, o acesso à informação, conscientização da maternidade real consolidando uma 

quebra de tabus que diminuem a expectativa de maternidade romantizada, diminuindo ilusões 

e melhorando aspectos maternos de força e superação das adversidades9. 

O Ministério da Saúde direciona o aspecto emocional feminino trabalhando a 

proximidade, o vínculo, a luta contra o uso de fórmulas infantis de maneira precoce. Muitas 

nutrizes inseridas no contexto da adesão à amamentação, podem recorrer aos bancos de leite 

humano como rede de apoio utilizando, além instrumentos técnicos, o acolhimento, a escuta e 

o apoio na necessidade individual de cada nutriz10.   

Porém, é válido ressaltar que existem características pessoais que dependem do 

direcionamento e da atitude que cada nutriz realizará, pois, a maternidade traz questões pessoais 

à tona, especialmente a adaptação a ela, ocasionando muitas vezes um estado emocional que 

vai contra a amamentação11. 

A terapia integrativa resulta da união de um amplo conjunto de práticas e técnicas 

voltadas para cuidados na área de saúde. Esse conceito é fruto de uma visão mais ampliada da 

relação entre terapeuta e paciente, a qual deve ser pautada na transdisciplinaridade e voltada 

para ajudar a promover uma vida mais equilibrada12. Trazer a realidade da integralidade para 

os profissionais de saúde e saúde da mulher significa um caminho de conexão com essas 

famílias que vivenciam a maternidade, um fio de esperança na recuperação da sua saúde quando 

as ações integrais e o contato íntimo com o seu ‘eu’ fazem-se necessários, muitas vezes levando-

as a um estado de espírito mais calmo, equilibrado e eficiente²². 

Nesse sentido, a Yoga pode ser útil porque é uma prática antiga que se originou na Índia 

há milhares de anos, envolvendo a meditação combinada com exercícios físicos.  

Muitos estudos já trouxeram resultados que relacionam Yoga e maternidade, abordando 

diminuição do estresse e dor na gestação, como cita Souza (2010)50.alguns dos relatos de 

mulheres, ao final de aulas de Yoga na gestação, elas se sentiram mais confortáveis para 

desenvolver as atividades diárias e laborais, com maior tranquilidade, menos estresse, melhora 

do autocontrole e da consciência corporal. 

A partir do trabalho de centramento e recolhimento que a Yoga propõe, a mulher pode 

se enxergar melhor como ser que precisa de um apoio para o sucesso da amamentação. Assim, 

torna-se crucial a existência de alternativas para os desafios da nutrição do bebê, uma delas a 
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Yoga12, considerada não invasiva, viável até mesmo para outros tratamentos na área materno 

infantil, trazendo benefícios também para o bebê, como afirma Rakhshani (2012)13.   

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Quais aspectos são percebidos pelo o olhar das nutrizesquanto à utilização da Yoga 

como cuidado integrativo no processo de apoio ao aleitamento materno? 

Como as nutrizes descrevem a utilização da Yoga mãe-bebê como cuidado integrativo 

no processo de apoio ao aleitamento materno? 

Quais resultados são vivenciados pelo o olhar das nutrizesquanto à utilização da Yoga 

como cuidado integrativo no processo de apoio ao aleitamento materno? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para atender o objeto de estudo e responder as questões norteadoras, foram estabelecidos 

como objetivos da pesquisa: 

 

 Compreender, a partir do olhar das nutrizes, a utilização da Yoga como apoio ao 

aleitamento materno.   

 Identificar o olhar das nutrizesquanto à utilização da Yoga como cuidado integrativo 

no processo de apoio ao aleitamento materno; 

 Analisar o olhar das nutrizesquanto à utilização da Yoga como cuidado integrativo no 

processo de apoio ao aleitamento materno. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Justifica-se o estudo e sua relevância, levando em consideração a atuação profissional 

da enfermagem e a adesão das mulheres ao aleitamento materno. 

Ampliação do conhecimento na área da Enfermagem na Saúde da Mulher, 

possibilitando sugerir inovaçõesas práticasdos profissionais de saúde no processo do incentivo 

ao aleitamento materno; 

Legitimação de estratégias de formação e fortalecimento de subsídios para o 

enfrentamento de uma atenção à nutriz com foco no desmame precoce a ser evitado; 
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Avaliando o perfil de uma mulher que não está com a amamentação em seu livre 

decurso, é notório identificar complicações emocionais que levam a um grau de ansiedade 

significativo que se reflete também em seu corpo3. Ainda segundo Castro(2008)3, a necessidade 

de se investir em recursos terapêuticos complementares é essencial para a continuidade desse 

vínculo mãe bebê, quando o mesmo apresenta realidades assustadoras, muitas vezes bem 

diferentes daquelas que a mãe esperava encontrar.   

Pretende-se também que os resultados do estudo possam contribuir efetivamente para 

que haja maior aproximação entre a pesquisa científica de qualidade nos serviços de saúde, no 

que diz respeito às maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de 

Janeiro e as pesquisas na área da Saúde da Mulher, na perspectiva do apoio à amamentação, 

com novas estratégias e recursos. 

No ensino, a contribuição do estudo ocorrerá por meio da participação dos docentes das 

Escolas de Enfermagem no sentido de incentivar o conhecimento e a vivência de novos métodos 

de suporte à amamentação, como também a inclusão do despertar de um modelo atualizado de 

alcance às mães que necessitam desse apoio e sofrem com suas angústias e inseguranças. 

A relevância deste estudo está na importância da promoção do aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses de idade e sua manutenção até os dois anos de idade, na assistência 

à mulher nutriz, no que diz respeito ao apoio e proteção da amamentação. 

Por estar engajado na produção do conhecimento científico, o estudo oferece a 

possibilidade de ampliação do olhar do profissional para a nutriz, a partir da ótica que ela tem 

relacionada à vivência de Yoga diante das dificuldades da amamentação. Essas reflexões 

poderão contribuir para uma saudável discussão junto aos órgãos de formação e setores de 

educação permanente do hospital que foi cenário de estudo, como de outras instituições também 

interessadas. 

O impacto dos resultados a serem obtidos envolve uma reestruturação da assistência que 

fará o profissional sentir-se mais vinculado ao processo da gestante, auxiliando no seu 

emocional e obtendo resultados satisfatórios. 

Finalmente, é importante destacar que a viabilidade técnica e científica da pesquisa ora 

proposta está vinculada ao Grupo de Pesquisa Maternidade: Saúde da Mulher e da Criança, da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) / Universidade Federal Fluminense 

(UFF), com a inserção da temática nos debates de estudos inerentes à saúde materna, tendo 

como intuito de demarcar o papel de formação profissional na atenção à saúde da mulher com 

foco no processo de amamentação, numa visão crítica do saber-fazer e do saber-pensar. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM PROL DA AMAMENTAÇÃO 

NO BRASIL  

 

O desenvolvimento de métodos anticoncepcionais nos anos 60 e a adesão aouso, foram 

responsáveis, em parte, pela mudança na vida e no papel social da mulher, propiciando-lhe 

maior inserção no mercado de trabalho, além de liberdade sexual que ela ainda desconhecia, 

surgindo assim propostas mais abrangentes de atenção ao grupo materno-infantilsendo, então, 

implementadas ações públicas voltadas para maternidade e infância, o que aprofundou a 

preocupação com o acesso aos serviços de saúde14. 

A partir da década de 70, com o surgimento da crise na Previdência Social, ocorreram 

demandas crescentes de atenção curativa valorizando-se, por outro lado, investimentos na 

assistência básica à saúde com a utilização de tecnologias simplificadas, que propunham 

medidas voltadas para a reorganização da atenção à saúde, enfocando a assistência precoce e 

contínua de cunho preventivo e curativo, com destaque para a expansão e melhoria do primeiro 

nível tecnológico do setor. 

Assim, sob influência desses dois processos, o Ministério da Saúde (MS) reformulou as 

diretrizes gerais da assistência à saúde e também, em 1974/1975, a Política Nacional de Saúde 

para o grupo materno-infantil, tornando-a oficial por meio do Programa Materno-Infantil 

(PMI)15. 

Nesse período, inúmeras clínicas e maternidades foram construídas no Brasil, tendo o 

objetivo de tratar da saúde da mulher, além do dever de estimular a amamentação, relegada a 

segundo plano com o processo de industrialização que trouxe, como consequência, a 

popularização do uso de leite em pó no aleitamento, altas taxas de mortalidade infantil que 

associavam diarreia, desnutrição e desmame precoce16 (ROQUE, 2015). 

Com essa desenvoltura do seu apresentado histórico na valorização da saúde e vida da 

mulher, a prática do aleitamento materno fortaleceu-se com a elaboração de políticaspúblicas 

voltadas para seu melhor manejo. No início dos anos 80, o Brasil incluiu na sua agenda de 

prioridades em saúde, a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, concretizando-se 

com a criação da Política Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), antes da 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS)17. 

Sobre a implementação de várias políticas públicas pautadas no Programa Nacional 

de Incentivo ao Aleitamento Materno em 1981, explica o crescimento da prática, 

destacando-se também a expansão da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano 
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(Rede BLH) e da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), os avanços na 

regulamentação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), além da 

mobilização social provocada pela comemoração anual da Semana Mundial da 

Amamentação (VENANCIO, et al, 2010)9. 

 

A PNIAM oferece à população: campanhas de mídia, treinamento de profissionais de 

saúde, aconselhamento em amamentação individualizado, produção de material educativo, 

criação de grupos de apoio a amamentação individualizado, e de suporte a amamentação na 

comunidade, aprovação de leis que protegem o aleitamento materno e o controle de marketing 

de leites artificiais assim como controle vigilância da comercialização de bicos, chupetas e 

mamadeiras. Todo esse apoio dado ao aleitamento materno em âmbito nacional propiciou o 

acesso e incentivo em sua aplicação, um grande marco para a época, especificamente na nossa 

Nação18. 

Os programas introduzidos no Brasil na década de oitenta foram embasados nas 

propostas da Organização Mundial de Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(OMS/UNICEF) em 198018 e se apresentaram como: acompanhamento sequencial no pré-natal 

e formação de grupos de gestantes, alojamento conjunto, estímulo à amamentação nas 

maternidades, controle sucessivo do lactente, divulgação na comunidade das vantagens do leite 

humano, treinamento de pessoal para atuar junto às mães, reformulação dos conceitos ensinados 

nos cursos de profissionalização, controle estatal das formas de propaganda da indústria 

alimentícia, construção de creches e respeito às leis de proteção à nutriz17 

A OMS e o UNICEF18 recomendaram a criação de normas éticas para a comercialização 

de substitutos do leite materno, o que resultou na aprovação, em 1981, do Código Internacional 

de Comercialização de Substitutos do Leite Materno pela Assembleia Mundial de Saúde18 

Em 1982 foi publicada a Portaria nº 2.680 tornando obrigatório o alojamento conjunto 

(permanência do bebê junto à mãe em tempo integral) nas unidades hospitalares públicas. Em 

1985 foi regulamentada, por meio da Portaria nº 322, a instalação e o funcionamento dos Bancos 

de Leite Humano e, em 1988, o País adaptou o Código Internacional de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno às necessidades brasileiras, instituindo Normas para 

Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL), como a Resolução n° 5 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) 18 

O banco de leite humano representa uma das vertentes desenvolvidas pela Política 

Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM) transformando e expandindo tanto 

suas funções, como também o número de unidades, com base na Portaria MS nº 322/88, que 

aprovou as normas gerais destinadas a regular a instalação e o funcionamento dos bancos de 
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leite humano no território nacional19. Além da atribuição de coletar e distribuir leite humano 

ratificou-se a função de direcionar esforços no combate ao desmame precoce por intermédio, 

principalmente, do incentivo ao aleitamento materno e do treinamento, qualificação e 

capacitação de profissionais 21. Neste contexto foi fundado o Banco de Leite Humano (BLH) 

do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) no ano de 1987, 

acompanhando o então processo de modificação. 

No ano de 1989, a OMS e o UNICEF lançaram a Declaração Conjunta sobre o Papel 

dos Serviços de Saúde e Maternidades e nela definiram os Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno 24 

No início da década de 90, foi estruturada a “Declaração de Inoccenti”, documento 

internacional contendo um conjunto de metas para a prática da amamentação de forma 

exclusiva até os quatro-seis meses de vida e complementada com alimentação complementar 

saudável até o segundo ano de vida ou mais18. 

Em 1991 foi lançada a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), sendo o Brasil um 

dos 12 primeiros países a adotá-la com o objetivo de resgatar o direito da mulher de amamentar, 

mediante mudanças nas rotinas das maternidades. A IHAC funciona como processo de 

acreditação e, mundialmente, para que um hospital seja credenciado como “Amigo da Criança”, 

deve cumprir os Dez Passos para o Sucesso da Amamentação e não aceitar doação de 

substitutos do leite materno. Criada naquele mesmo ano, a World Alliance 

forBreastfeedingAction (WABA) lançou a Semana Mundial de Amamentação, que se 

caracteriza como ação de mobilização social de grande relevância 18 

O PNIAM propôs ainda a implantação do alojamento conjunto nas maternidades, o 

início da amamentação imediatamente após o nascimento, a não oferta de água e leite artificial 

nas maternidades, a criação de leis sobre creches no local de trabalho da mulher e o aumento 

do tempo da licença-maternidade 18. 

A Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL), 

aprovada em 1992, representou um marco importante para a história do aleitamento materno 

no Brasil, ao se constituir como instrumento legal para regular a promoção comercial e o uso 

apropriado dos alimentos que estão à venda, como substitutos ou complementos do leite 

materno, bem como de bicos, chupetas e mamadeiras 18. 

No Brasil, os serviços pioneiros na aplicação do Método Mãe Canguru (MMC) foram o 

Hospital Guilherme Álvaro, em Santos (SP), em 1992, e o Instituto Materno-Infantil de 

Pernambuco (IMIP), em 1993. Em 1997, o modelo adotado pelo IMIP foi reconhecido pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) na premiação "Gestão Pública e Cidadania", também sendo 
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premiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como Best 

Practice, acontecendo uma considerável expansão do MMC no País, fazendo com que o método 

fosse definido como uma política pública, assim ocorrendo também em outros quatro países: 

Colômbia, Indonésia, Moçambique e Peru 48. 

Apesar de a amamentação ser acessível entre os povos de várias Nações, seu significado 

é distinto nas diversas realidades históricas, sociais, econômicas, política e cultural das 

populações. Com esse cenário, demonstra ser um processo complexo e suscetível a mutações 

sob o efeito do tempo20. No caso do nosso Distrito Federal, deve-se destacar o aumento da 

adesão ao aleitamento materno nas últimas décadas, confirmando ainda mais as orientações 

emanadas do Ministério da Saúde (2011, pg 3)21 a esse respeito: 

 
Verifica-se maior frequência do AME no sexo feminino e na região Norte do País. 

Observa-se, ainda, uma tendência crescente da prevalência do AME com o aumento 

da escolaridade materna, o que se assemelha a um efeito do tipo dose-resposta. Em 

relação à idade materna, a maior frequência de AME foi identificada entre as mulheres 

de 20 a 35 anos. Chama atenção o predomínio do AME entre as mulheres que 

gozavam da licença-maternidade no momento da pesquisa (Tabela 15). Todas essas 

variáveis apresentaram associação estatisticamente significativa com o desfecho 

(AME) na análise bivariada, tomando-se o teste do χ2 com significância de 5% 

(Tabela 15) (Ministério da Saúde, 2011, pg 3)21. 
 

Atualmente, a PNIAM está organizada nas seguintes estruturas: Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança (IHAC); Rede Brasileira de bancos de Leite Humano (BLH); Semana 

Mundial da Amamentação; Método Canguru, Rede Amamenta Brasil, Rede cegonha; Dia 

Nacional de Doação de Leite Humano, Monitoramento dos Indicadores de Aleitamento 

Materno 21. 

Segundo esse Órgão governamental, a Iniciativa Hospital amigo da Criança (IHAC), 

idealizado pela OMS e pelo Fundo das Nações Unidas (UNICEF), visa implementar o Hospital 

Amigo da Criança em maternidades e hospitais, melhorar as práticas hospitalares e aumentar 

as taxas da adesão à amamentação, ganhando o “título” de Amigo da Criança. Cursos de 

capacitação são realizados com base nos “dez passos para o sucesso do aleitamento materno”, 

que são: 

 
Passo 1 “Dar somente leite materno até os seis meses, sem oferecer água, chás ou 

qualquer outro alimento.”. Passo 2 “A partir dos seis meses, introduzir de forma lenta 

e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou 

mais.” .Passo 3 “Após seis meses, dar alimentos complementares (cereais, 

tubérculos, carnes, leguminosas, frutas, legumes) três vezes ao dia, se a criança 

receber leite materno, e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada. Passo 4 “A 

alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição 

da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança.”. Passo 
5: “A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de 

colher; começar com consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, aumentar 
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a consistência até chegar à alimentação da família.” . Passo 6: “Oferecer à criança 

diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação 

colorida.”.Passo 7 “Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas 

refeições.”. Passo 8 “Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, 

salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com 

moderação. Passo 9 “Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos: 

garantir o seu armazenamento e conservação adequados.” Passo 10 “Estimular a 

criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual 

e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011, 51)21. 

 

A criação e o desenvolvimento do Programa Nacional de Aleitamento Materno (PNAM) 

destaca o manejo específico da lactação de mães que tinham seus filhos em Unidades de Terapia 

Intensiva ou Intermediária e o aumento da quantidade de leite humano ordenhado para atender 

aos lactentes impossibilitados de serem amamentados diretamente por suas mães. Os BLH, 

então, passam a assumir um novo papel social, de apoio e manutenção ao atendimento à mulher 

em situações específicas22. 

A esse respeito, Alvez et al. (2017, p. 59) fizeram o seguinte comentário: 

 

É válido destacar que em 1998, através do BLH do Instituto Fernandes Figueira 

(IFF), a Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) passou a coordenar a 

elaboração e a implantação do projeto denominado Rede Nacional de Bancos de 
Leite Humano (REDEBLH), objetivando nortear a formulação, a implementação e o 

acompanhamento da política estatal no âmbito de atuação dos BLH existentes no 

território brasileiro(12) . Atualmente, a Rede de BHL comemora em 2013 setenta 

anos de criação, onde coleta mais de 160 mil litros de leito humano pasteurizado com 

qualidade certificada, que são distribuídos a mais de 175 mil recém-nascidos. 

 

Para fortalecer essa ação, por meio da Portaria nº 1.893, de 2 de outubro de 2003, Art.1, 

o Ministério da Saúde instituiu o dia 1 de outubro como o “Dia Nacional de Doação de Leite 

Humano”, que é marcado por ações de divulgação e busca de força para o ato de doação de 

leite, desde o ano de 2004. Este evento, mais tarde, teve sua data modificada para o dia 19 de 

Maio, através de um acordo firmado na Carta de Brasília de 2010, que reuniu representantes do 

Ministério da Saúde e de 21 países membros da OMS9.  

No ano de 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs os oito objetivos de 

desenvolvimento do milênio, sendo o Brasil um dos participantes signatários. Um dos objetivos 

a se destacar, foi a redução até 2015, de dois terços da mortalidade infantil de crianças de até 

cinco anos de idade21. 

No ano 2000 foi aprovada pelo Ministério da Saúde, a Norma de Atenção Humanizada, 

recomendando-a e definindo as diretrizes para sua implantação nas unidades médico-

assistenciais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa Norma propôs a aplicação do 

MMC em três etapas, iniciando nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e nas 
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Unidades de Cuidados Intermediários, passando às Unidades Canguru (ou alojamento conjunto 

canguru) e, após a alta hospitalar, nos ambulatórios de seguimento (canguru domiciliar) 21. 

Pode-se dizer que o desenvolvimento da proposta de Atenção Humanizada ao Recém-

nascido de baixo peso (RNBP) – MMC no Brasil, sofreu forte influência da Colômbia, que 

norteou as linhas gerais do programa (presença da mãe, contato pele a pele, aleitamento materno 

e possibilidade de alta precoce) e também de outras experiências de cuidados com bebês 

prematuros, como o Programa de Avaliação e Cuidados Individualizados para o 

Desenvolvimento do Neonato (Newborn Individualized Development Careand Assessment 

Program – NIDCAP), que se baseia na teoria do desenvolvimento síncrono-ativo. (fonte) 

O Ministério da Saúde brasileiro trabalhou também a produção de materiais de educação 

e informação em saúde voltados ao aleitamento materno. Somente entre 2007 e 2010, o Órgão 

governamental produziu um volume significativo de documentos oficiais sobre o tema. Foram 

produzidas mais de dez publicações (entre cartilhas, guias, manuais, cadernetas e relatórios de 

pesquisas), além de folders, cartazes e vídeos relacionados ao aleitamento materno e à doação 

do leite humano. Destaque deve ser dado à elaboração de capítulos de livros e artigos, o que 

revela a importância crescente do tema, tornando-se alvo de estudos estratégicos na variação de 

aspectos integralistas da manutenção do cuidado do ato de amamentar17. 

Ainda no ano 2000, os objetivos essenciais no SUS e desenvolvidos no atendimento 

básico à saúde pelo EstratégiaSaúde da Família (ESF), foram adotados oficialmente quando foi 

lançado o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) de acordo com a 

Portaria 569/GM/ MS, que objetiva o resgate da atenção obstétrica integrada, qualificada e 

humanizada com o envolvimento de forma articulada dos Estados, Municípios e das unidades 

de saúde nestas ações visando, assim, garantir o acesso da gestante aos serviços de saúde para 

assistência pré-natal, intercorrências na gravidez e para o parto23. 

A diminuição na prática do aleitamento materno, que ocorreu no final do século XIX 

em decorrência das crenças sobre amamentação, da inclusão da mulher no mercado de trabalho, 

da influência das práticas hospitalares contrárias à amamentação por livre demanda, da criação 

de demandas por influência do marketing utilizado pelas indústrias e distribuidores de 

alimentos artificiais, produziram impacto importante na mortalidade infantil24. 

As elevadas taxas de mortalidade do ano de 2005 de crianças em todo mundo, em 

especial nos países em desenvolvimento, provocaram o surgimento de um movimento em prol 

do retorno à prática da amamentação. A partir de então, muitos movimentos de incentivo ao 

aleitamento materno foram criados e respaldados por políticas públicas em âmbito nacional, 

considerados uma das principais estratégias de combate à morbimortalidade infantil 48. 
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No Brasil, foi instituído neste mesmo ano o Programa de Incentivo ao Aleitamento 

Materno, o qual obteve destaque internacional pela sua diversidade de ações, incluindo 

campanhas na mídia, treinamento de profissionais de saúde, aconselhamento em amamentação 

individualizado, produção de material educativo, estabelecimento de grupos de apoio à 

amamentação na comunidade, aprovação de leis que protegem a amamentação e o controle do 

marketing de leites artificiais ²². 

O índice de amamentação exclusiva para menores de seis meses, determinado pela 

Assembleia Mundial de Saúde a ser alcançado até 2025, é de 50%; no entanto, na maioria dos 

países, esse índice está bem abaixo do recomendado48. 

Em 2006, foi instituído o Comitê Nacional de Aleitamento Materno do Ministério da 

Saúde, o qual tem como objetivo assessorar e apoiar a implantação das ações de promoção, 

proteção e apoio ao AM. Nesse mesmo ano, obteve-se outro avanço na NBCAL, com a 

publicação da Lei nº 11.265/2006, que regulamenta a comercialização de alimentos para 

lactentes e crianças de primeira infância e também de produtos de puericultura e correlatos, 

ampliando seu escopo para alimentos de crianças até o terceiro ano de vida18 

O Ministério da Saúde em 2008 adotou uma política voltada à promoção da 

amamentação na Atenção Básica com a criação da Rede Amamenta Brasil, apoiada nos 

princípios da educação crítico-reflexiva, voltada para a revisão e o matriciamento dos processos 

de trabalho interdisciplinar nas Unidades Básicas de Saúde, de forma a contribuir para o 

aumento da prevalência do aleitamento materno 18. 

A Rede Cegonha (RC), lançada em março de 2011 e instituída pela Portaria nº 1.459, 

de 24 de junho de 2011, foi apontada como uma estratégia do governo para assegurar à mulher 

e à criança, o direito à atenção humanizada durante o pré-natal, parto e nascimento, puerpério 

e atenção infantil, em todos os serviços de saúde do SUS. A Rede Cegonha traz ações para a 

melhoria do acesso e da qualidade da assistência à mulher e da criança, por meio da vinculação 

da gestante à unidade de referência, do transporte seguro e da implementação de boas práticas 

na atenção ao parto e nascimento, incluindo o direito ao acompanhante de livre escolha da 

mulher no parto. Estas ações estão inseridas em quatro componentes estruturantes da estratégia, 

que são: pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à criança e sistema logístico, 

transporte sanitário e regulação17. 

A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), instituída pela Portaria nº 1.920, de 

5 de setembro de 2013, resultou da integração das ações da Rede Amamenta Brasil e da 

Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), que 

foram lançadas em 2008 e 2009, respectivamente. A EAAB tem como objetivo qualificar as 
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ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e a alimentação complementar 

saudável para crianças menores de dois anos de idade, aprimorando as competências e as 

habilidades dos profissionais de saúde da Atenção Básica ²¹. 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), instituída pela 

Portaria nº 1.130, de 5 de agosto 2015, teve como objetivo, promover e proteger a saúde da 

criança e o aleitamento materno, mediante atenção e cuidados integrais e integrados da gestação 

aos nove anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior 

vulnerabilidade, visando a redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida, com 

condições dignas de existência e pleno desenvolvimento²¹. 

Em 2017foi aprovada a Lei nº 13.435, em 12 de abril, que institui o mês de agosto como 

o Mês do Aleitamento Materno (Agosto Dourado), com o objetivo de intensificar ações 

Intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, 

como: realização de palestras e eventos; divulgação nas diversas mídias; reuniões com a 

comunidade; ações de divulgação em espaços públicos; iluminação ou decoração de espaços 

com a cor dourada²¹. 

O impacto positivo das ações de promoção, proteção e apoio ao AM nas últimas 

décadas, é confirmado nos dados sobre amamentação disponíveis nos inquéritos nacionais. 

Todavia, apesar da melhoria das taxas de AM, o Brasil ainda apresenta resultados abaixo do 

preconizado, isto é, AME até os seis meses e manutenção do AM até dois anos ou mais de vida 

não alcançaram os valores esperados ²¹. 

Em 2018, A OMS e o UNICEF lançaram a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (BFHI) 

para ajudar a motivar as instituições que prestam serviços de maternidade e de recém-nascidos 

em todo o mundo a implementar os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno. Os 

Dez Passos resumem um pacote de políticas e procedimentos que as instituições que prestam 

serviços de maternidade e de recém-nascidos devem implementar para apoiar a 

amamentação. A OMS convocou todas as instalações que fornecem serviços de maternidade e 

de recém-nascidos em todo o mundo para implementar os Dez Passos. Desta vez os dez passos 

vieram mais atualizados, e com base na integralidade18, destacamos o passo 10, que relaciona a 

continuidade do cuidado e apoio as mulheres quanto a amamentação: 

 

2.2  PRÁTICAS INTEGRATIVAS: A TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 



 23 

A elaboração da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 

no SUS teve início a partir do atendimento das diretrizes e recomendações de várias 

Conferências Nacionais de Saúde e das recomendações da OMS. No final da década de 70a 

OMS instituiu o Programa de Medicina Tradicional (MT), visando a formulação de políticas na 

área. Desde então, em vários comunicados e resoluções, a OMS expressa o seu compromisso 

em incentivar os Estados-membros a formularem e implementarem políticas públicas para uso 

racional e integrado da Medicina Tradicional (MT) e Medicina Complementar e Alternativa 

(MCA) nos sistemas nacionais de atenção à saúde, bem como para o desenvolvimento de 

estudos científicos para melhor conhecimento de sua segurança, eficácia e qualidade²¹. 

No Brasil, a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde iniciaram-se a 

partir da década de 80, principalmente após a criação do SUS. Com a descentralização e a 

participação popular, os estados e municípios ganharam maior autonomia na definição de suas 

políticas e ações em saúde, vindo a implantar as experiências pioneiras25. 

A instauração da política nos serviços de saúde é produto da persistência histórica de 

inúmeros agentes, que desde a década de 1980 envidam esforços para sua inserção no SUS. 

Em junho de 2003, representantes das Associações Nacionais de Fitoterapia, 

Homeopatia, Acupuntura e Medicina Antroposófica, reuniram-se com o então Ministro da 

Saúde Humberto Sergio Costa Lima , ocasião em que, por solicitação do próprio Ministro, foi 

instituído um grupo de trabalho coordenado pelo Departamento de Atenção Básica/SAS e pela 

Secretaria Executiva daquele Órgão, para discussão e implementação das ações no sentido de 

se elaborar a Política Nacional²¹. 

 Após várias tentativas, a PNPIC foi instituída em 2006. A referida institucionalização 

tem como intuito incluir e aumentar a inclusão da acupuntura, práticas corporais (Yoga e tai chi 

chuan), fitoterapia, homeopatia, termalismo e medicina antroposófica no SUS, tornando-as 

mais acessíveis à população brasileira, principalmente por meio da atenção básica em saúde¹³. 

A Política, de caráter nacional, recomenda a implementação de ações e serviços no SUS, 

com a finalidade de assegurar a prevenção de agravos, a promoção e a recuperação da saúde, 

com ênfase na atenção primária, além de propor o cuidado continuado, humanizado e integral 

em saúde, contribuindo com o aumento da resolubilidade do sistema, com qualidade, eficácia, 

eficiência, segurança, sustentabilidade, controle e participação social no uso ¹². 

É fundamental destacar, ainda, as diretrizes doutrinárias da referida Política:  

 Estruturação e fortalecimento da atenção em Práticas Integrativas e 

Complementares (PIC) no SUS, mediante: inserção em todos os níveis de 

atenção, com ênfase na atenção básica; desenvolvimento em caráter 
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multiprofissional; estabelecimento de mecanismos de financiamento; elaboração 

de normas técnicas e operacionais para implantação; e articulação com as demais 

políticas do Ministério da Saúde.  

 Desenvolvimento de estratégias de qualificação em PIC em conformidade com 

os princípios da Educação Permanente.  

 Divulgação e informação dos conhecimentos básicos das PIC  para profissionais 

de saúde, gestores e usuários, mediante: apoio técnico ou financeiro a projetos 

de qualificação de profissionais da área de informação, comunicação e educação 

popular; elaboração de materiais de divulgação; inclusão na agenda de 

atividades da comunicação social do SUS; apoio a informação e divulgação em 

diferentes linguagens culturais; e apoio a experiências de educação popular.  

 Ações Intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento 

integral.  

 Provimento do acesso e ampliação da produção pública de medicamentos 

homeopáticos e fitoterápicos, mediante: elaboração da Relação Nacional de 

Plantas Medicinais e da Relação Nacional de Fitoterápicos; cumprimento dos 

critérios de qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso; e cumprimento 

das boas práticas de manipulação.  

 Acesso aos demais insumos estratégicos das PIC, com qualidade e segurança das 

ações.  

 Incentivo a pesquisa em PIC com vistas ao aprimoramento daatenção à saúde, 

avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança dos cuidados prestados.  

 Cooperação nacional e internacional nos campos da atenção, educação e 

pesquisa.  

 Monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária(ANVISA)25.  

 

Com o advento de políticas nacionais no SUS que promovem cuidados integrativos 

(Medicina Natural e Práticas Complementares, em 2005; Práticas Integrativas e 

Complementares; Plantas Medicinais e Fitoterápicos, ambas em 2006), é oportuno aprofundar 

a análise da dimensão sociocultural e da eficácia terapêutica desses métodos, bem como 

compreender o lugar que a Medicina complementar vem assumindo ao se tornar serviço 

disponível ao usuário do SUS. Tal discussão conduz-nos, necessariamente, aos fundamentos 

paradigmáticos desses cuidados em saúde, assim como à questão da integralidade²³. 
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2.3 YOGA COMO TERAPIA INTEGRATIVA 

 

Os princípios gerais da Medicina Integrativa, segundo o Ministério da Saúde (2011)19, 

são os seguintes:  

 

1) o respeito ao processo natural de cura, em que a resistência é melhorada por meios 

preventivos; 2) os sintomas são um guia na trajetória para a cura, portanto são 

administrados e não suprimidos, eles somente podem ser acessados com relação a uma 

pessoa em particular; 3) respeito à individualidade do paciente, já que a condição de 
cada um é diferente; 4) os aspectos mentais, físicos e 156 espirituais da pessoa podem 

ser vistos como interdependentes, há integração das facetas humanas, cada indivíduo 

é visto holisticamente no diagnóstico e no tratamento; 5) uma ampla definição de 

saúde é usada e não há um estado definido ou determinado da doença em que o 

tratamento deve começar ou um momento de bem estar quando deve terminar; há uma 

ênfase em tratar distúrbios crônicos; 6) espera-se que o paciente deve fazer tudo que 

estiver ao seu alcance para se auto ajudar; 7) há uma ênfase na perspectiva do paciente; 

8) trabalha-se em conformidade com os princípios universais da relação dos seres 

vivos e seus ???? 

 

No Brasil, Barros (2006)25 e Nunes (2007)26 foram alguns dos autores que discutiram 

os termos e conceitos da medicina alternativa e complementar, considerada uma ciência que 

vem como modelo de prática médica, mesclando sua influência no contexto sócio-

político/econômico. A Medicina Alternativa identifica um modelo de prática médica 

influenciado pelo contexto sociopolítico/econômico e pela lógica da produção científica dos 

saberes com aspectos contrapostos. Em 1980, começou a haver um aumento de reflexões sobre 

a prática médica tradicional e a procura de outras formas de produção de conhecimento levou 

à formação do conceito de medicina integrativa.  

Ainda segundo os mesmos autores, na década de 80 houve a necessidade de trazer as 

novas práticas terapêuticas integrativas (antes chamadas de alternativas e complementares) aos 

sistemas médicos oficiais, fato que facilitou o uso da expressão ‘medicina complementar’, com 

a perspectiva de incluir o diferente, mas causando certa instabilidade. A expressão foi usada 

com dois sentidos diferentes: como um sinônimo de medicina alternativa e mantendo a lógica 

complementar, que em seguida foi substituída pelo conceito de medicina integrativa. Resta 

mencionar, ainda, o fato de a medicina completar ser confundida com a solicitação de exames 

complementares na medicina oficial. Devido a estas instabilidades, a expressão ‘medicina 

integrativa’ é utilizada e traz no seu conceito uma magnitude do que significa a sua essência: 

integrar paciente com ele mesmo, levar em consideração o mental, espiritual e físico25.    

Giulliani ERJ,Lamounier JA(2008, p.21)4 realizaram uma revisão sistemática com a 

expressão ‘medicina integrativa’ (MI) no Medline, entre 1996 e 2005, constatando que  
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houve um aumento significativo das produções nos últimos cinco anos, com 

concentração da discussão nos EUA e a predominância de médicos no debate. A maior 

parte dos artigos traz uma definição ampla de MI, ressaltando seus princípios 

fundamentados: na relação terapêutica, na abordagem do paciente como um todo na 

orientação para a cura e na participação do paciente no tratamento. Estes autores 

enfatizam a diferença de MI e MAC, reforçando que a perspectiva integrativa não 

significa a simples combinação da medicina convencional com as terapias 

complementares. Ao contrário, afirmam que a MI é a combinação da medicina 

convencional com a MAC, com base em evidências e com a finalidade de oferecer 

maior variedade de opções de tratamento aos pacientes. Outros temas foram 
relacionados com a MI, dentre eles destacam-se: aumento no uso das MAC, quase 

sempre justificado pela 158 insatisfação de pacientes e médicos com a abordagem 

biomédica; o debate sobre o ensino das MAC em escolas de medicina; a necessidade 

de maior desenvolvimento e investimento em pesquisas; a necessidade de se validar 

outros tipos de evidências no campo da saúde. 

 

É por todas estas razões que tampouco achamos adequado etiquetar o Yoga como uma 

prática integrativa, porque se trata de uma técnica terapêutica como exposto anteriormente, 

técnica esta que pode ser usada na saúde, de maneira alternativa, complementar ou integrativa.  

 

2.4 A PRÁTICA INTEGRATIVA YOGA E ALEITAMENTO MATERNO 

 

A integralidade na Medicina Ayurvédica há 5.000 anos, já relacionando o corpo e a 

mente já era trazidapara uma reflexão lógica em saúde, na filosofia do Yoga, o corpo e a mente 

são considerados como uma estrutura única e inseparável, pois a prática amplia a compreensão 

das relações entre os estados emocionais, físicos e espirituais³. A Yoga surge pelo patanjali 

depois de uma jornada espiritual, que já foi relata há 200 A.C, com a ideia conceitual de corpo 

e mente como algo integrado constituindo uma visão que vem sendo compartilhada em diversas 

escolas do conhecimento humano, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Porém, no Ocidente 

desde a definição do dualismo de Descartes no século XVII, essa visão saiu de circulação, 

partindo de um conceito integrado para uma divisão fragmentada. Apesar de a dicotomia corpo 

e mente ter aberto novos rumos para os estudos sobre a concepção holística com base fisiológica 

a partir do conceito de homeostase, desenvolvido em 1929 por Cannon51 e conclusões da 

ciência, ao mesmo tempo quase afastou o homem de sua essência primordial e do entendimento 

de que o corpo e a mente “andam”, indiscutivelmente, juntos. No entanto, no início do século 

XX, este conceito começou a ser repensado e revisado pela própria ciência médica. 

Pela etimologia, alguns significados do termo Yoga provém da raiz sânscrita yug e tem 

várias acepções. Nos textos que tratam da prática yoguica traz o significado de unir (reunir, 

juntar) a alma individual com a alma universal. Patanjali, grande referência universal como o 

sistematizador do Yoga Clássico, define o Yoga como: Yogaścitta-vrittinirodhah, ou seja, a 
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ausência de flutuações mentais51. Aos termos do Dicionário Aurélio, a Yoga é definida como: 

da raiz sânscrita yug (ligação, união): 

 
sistema ortodoxo de filosofia da Índia, elaborado ao longo dos séculos, que constitui 

o lado prático do sistema sanquia, no qual se expõem os meios fisiológicos e 

psíquicos que devem ser empregados para se atingir mocsa (Iluminação) 

(HENRIQUE, 2001, p.34)³. 

 

Enquanto o Dicionário Houaiss a define como: 

 
um conjunto assistemático de práticas psicofísicas e ritualísticas que acompanha 

inúmeras crenças religiosas indianas, desde a época anterior dos Vedas (antes do séc. 

XX a.C.); este conjunto, foi alvo de sistematização e ordem numa escola filosófica 

no séc. V d.C., tendo se tornado além de uma filosofia, um modo de vida, 

acrescentando à ampla tradição de técnicas psicossomáticas os princípios 

especulativos da filosofia sanquia, enumerando como objetivo final alcançar o 
samadhi, suspensão completa da atividade mental (HOUAISS,2001, p.145). 

 

Períodos históricos da Yoga, comparando as fases da Yoga estabelecidas por três 

diferentes autores, a exemplo de Gunasheela S ³, 2012: 

 

Proto-Yoga (de 3.000 a 1.500 a.C.); 2) Yoga pré-clássico (800 a 200 a.C.); 3) 

Yoga Épico (500 a 200 a.C.); 4) Yoga Clássico (séculos II e III a.C. – Patanjali); 

5) Yoga Pós-Clássico (200 a 1.900); 6) Yoga Medieval (séculos VII ao XVII); 7) 

Yoga Moderno Temprano e Moderno (séculos XVII ao XX). 

 

Os três autores foram escolhidos por se tratarem de importantes pesquisadores da área. 

Feuerstein é indólogo e em suas obras procura resgatar a história e o sincretismo do Yoga. 

Fields é professor de filosofia da Southern Illinois University e autor de um trabalho sobre 

Terapêutica Religiosa, em que estuda a medicina ayurvédica, o Yoga e o tantra. E Ruff publicou 

a sua tese de doutorado sobre os Yoga Upanishads, textos pouco conhecidos até então, em 2003, 

na Universidade de Califórnia, contextualizando diferentes obras e práticas yoguicas, 

provavelmente um dos trabalhos mais completos sobre o tema na atualidade³. 

Patanjali reuniu experiências e estudos de praticantes e adaptando-os a suas próprias 

experiências, sistematizando suas instruções em duas partes: o kriya Yoga, que seria o Yoga 

preliminar, e a outra parte, chamada de ashtanga ou Yoga dos oito membros.  

Segundo Gunasheela S(2012, p.271): 

 
O propósito do Yoga preliminar, ou Yoga de ação, seria purificar as chamadas cinco 

kleshas, ou angústias, a saber: ignorância (avidya); egoísmo (asmita); desejo (raga); 

aversão (dwesha) e medo (abhinivesha). Para trabalhá-las e, posteriormente, eliminá-

las por completo, Patanjali prescreve três tipos de práticas, que seriam: 1) as 

austeridades (tapas), que significam autocontrole do corpo, da mente e da fala; 2) o 

auto-estudo e o estudo dos livros que realmente nos concernem como seres imortais 

(swadhyaya) e 3) devoção a Deus, (Ishwara-Pranidhana). Quando o candidato tivesse 
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avançado no domínio das suas angústias, em certa medida, estaria preparado para a 

prática completa do Yoga dos oito passos (angas) (27). Segundo Wood, os oito passos 

(angas) estabelecidos por Patanjali podem ser divididos em três etapas: Dois passos 

éticos: 1) yama, as abstinências (não-violência, veracidade, honestidade, não 

perversão do sexo, desapego); 2) niyama, as regras de vida (pureza, harmonia, 

serenidade, alegria, estudo). Três passos externos: 3) ásanas, as posições do corpo; 4) 

pranayama, o controle da respiração; 5) pratyahara, o controle das percepções 

sensoriais orgânicas; Três passos internos: 6) dharana, a concentração; 7) dhyana, a 

meditação; 21 8) samadhi, a identificação. O propósito dos oito passos seria atingir a 

ausência de flutuações mentais, o que seria equivalente à iluminação ou identificação 

(samadhi). 
 

O ocidente recebeu sinais iniciais do Yoga no ano de 1893, com a influência de Swami 

Vivekananda nos Estados Unidos, sendo anunciados os méritos do Yoga no parlamento do 

mundo das religiões, em Chicago, Illinois. Quatro caminhos principais foram ensinados por 

Vivekananda do Vedanta: Karma (serviço impessoal ou ação consciente); Bhakti (devoção); 

Jnana (conhecimento) e Raja (o despertar do poder espiritual). Com essa didática se intensifica 

o fluxo de swamis e mestres que chegam ao ocidente trazendo suas técnicas yoguicas e, 

também, de estudiosos ocidentais que viajam ao oriente buscando os ensinamentos das diversas 

escolas do Yoga 43 

No mundo da ciência, logo em seguida a esses fatos, começou-se a esmiuçar a primeira 

tese de doutorado sobre Yoga no ocidente, por Mircea Eliade, historiador da religião, defendeu 

a primeira tese de doutorado sobre Yoga no ocidente, em Bucareste, em 1933, publicada como 

livro, intitulado ‘Yoga, Imortalidade e Liberdade’. Valorizando a Yoga como caminho 

científico para o equilíbrio de diversas condições emocionais e de saúde. 

Kabat-Zinn J. (2003, p. 28)43 que: 

sua obra consta de oito capítulos, sendo que, no primeiro, parte da dor da existência, 

pergunta se a liberação é possível e descreve, nos capítulos subsequentes, as técnicas, 

a filosofia, a simbologia e o Yoga relacionado ao bramanismo, hinduísmo, budismo, 

tantrismo, à alquimia e aos aborígenes indianos. Outro pioneiro ocidental foi Theos 

Bernard, filósofo, o terceiro americano a colocar os pés em Lhassa e o primeiro 

americano iniciado em budismo tibetano. 

 

A Sociologia, segundo Gunasheela S(2012), da Victoria University of Welligton, retrata 

em destaque a transformação do corpo através das mudanças de posturas focadas na respiração, 

que é o primeiro gesto autônomo do ser humano vivo. Quando é realizada uma análise sobre o 

simples ato respiratório em seus três ritmos: inalação (puraka), expiração (rechaka) e retenção 

(kumbhaka) e suas técnicas de cálice externo (retenção sem ar) e cálice interno (retenção com 

os pulmões cheios), essa sequência exige um desdobramento corporal na respiração, trazendo 

a grande centralidade da essência do Yoga: o saber respirar, já que as posturas (asanas) solicitam 

do praticante um esforço físico usando a respiração como foco, uma vez que se concentrando 
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nela, o praticante consegue se desapegar do funcionamento de movimentação do corpo e 

realizar as posturas com maior facilidade. Em Yoga, uma vez que o aluno possa permanecer 

num asana e respirar equilibradamente, trabalham-se os detalhes para este efeito. 

No campo do puerpério, destacaremos a quantidade de informações novas que a nutriz 

recebe todos os dias, durante a sua gestação, tais como: a maternidade idealizada, o desejo de 

ser uma mãe perfeita, a vontade de corresponder às cobranças sociais maternais e a vontade de 

saciar os desejos do seu filho, que se deparam com as frustrações muitas vezes iniciais da 

maternidade, especialmente em relação ao aleitamento materno e principalmente se o bebê é 

recém-nascido, quando os desafios da amamentação se agravam pela falta de maturidade 

muscular esqueléticada criança1. 

A manutenção da amamentação também é um desafio, isto porque um bebê passa por 

muitas mudanças devido aos saltos de desenvolvimento que trazem instabilidades emocionais 

à família,  refletindo-se na lactação e no sono da criança, podendo gerar de novo a sensação de 

que a mulher é incapaz por não ser uma boa mãe e não conseguir amamentar. Nesse cenário, 

instala-se a presença constante de um emocional completamente ansioso e angustiante para 

ela27. Nesses casos, a respiração e a percepção da tranquilidade desencadeiam um estado de 

equilíbrio e paz, no presente momento. 

 
As práticas de Yoga nos permitem uma contínua percepção do interior do corpo, 

principalmente através da experiência da respiração (pranayama). No Yoga, a mente 

é entendida como um “órgão interno” do corpo. Há onze órgãos: cinco dos sentidos 

(os olhos, os ouvidos, a pele, o nariz e a língua), cinco órgãos de ação (o órgão da fala, 

as mãos, os pés, o ânus e a genitália) e a mente, a qual está sujeita a flutuações. As 

práticas yoguicas, principalmente as respiratórias, visam serenar as flutuações 
mentais, enquanto que os asanas almejam o controle dos órgãos internos, o que nos 

chama atenção no que diz: “O Yoga vai ainda ajudá-lo a aprender a beleza e a 

imensidão do silêncio de dentro, aquele em que a paz é verdadeira – não um 

armistício, artificial e de pouca duração. Por isso é que o Yoga representa o encontro 

da periferia com o centro (Kabat-Zinn J, p.43)43. 

 

O ato de incorporar o hábito de sair da perspectiva dos sentimentos negativos inerentes 

aos aprendizados da amamentação traz como conseqüência praticar Yoga, observar-se como 

alguém que pode ser falho, alguém que pode se frustrar, e que pode estar aberto a aprender não 

só a amamentar, mas também a ser mãe serenando as flutuações mentais, sabendo lidar com 

nossas sensações dos órgãos internos, aprendendo a beleza e a imensidão do silêncio interno, 

aquele em que a paz é real, onde se tira força para enfrentamento dos desafios e consequente 

sucesso da amamentação. 
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3  PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa por ser a mais 

oportuna à identificação e compreensão dos fenômenos perceptivos e subjetivos sendo, 

portanto, não quantificáveis e irredutíveis à operacionalização de variáveis28. 

Por conseguinte, torna-se o método mais propício ao manejo deste estudo mediante ao 

pressuposto de identificação e descrição da vivência da amamentação e seus desafios, 

retratando Yoga como apoio segundo a perspectiva das nutrizes25. 

 A abordagem qualitativa torna o mundo visível e representativo por intermédio de 

entrevistas, diálogos, gravações, notas de campo, fotografias e memórias pessoais já que as 

relações humanas encontram-se demasiadamente presentes sendo mediadas pelos sentimentos 

emergidos das situações cotidianas, o que o torna ainda mais tangível e menos inespecífico25. 

Neste tipo de estudo, o pesquisador tem a incumbência de depreender dos entrevistados 

as relações dos sujeitos dentro de seus contextos naturais captando, assim, o maior número de 

sensações transmitidas ao longo do contato estabelecido. Desta forma, a pesquisa qualitativa é 

conceituada, habitualmente, como aquela empenhada em traduzir as complexidades do 

indivíduo em seu ambiente, a partir da descrição da experiência humana tal qual a definição de 

seus próprios atores e sem que o pesquisador os imponha qualquer tipo de controle ou limitação. 

O foco de sua atenção é voltado para o que lhe é peculiar em busca de compreender mais do 

que explicar os fenômenos estudados, sendo valioso recurso para o estudo das ações de 

humanização em saúde29. 

A pesquisa descritiva visa, como a própria denominação sugere, a pormenorização das 

principais características de um determinado evento ou população, sendo a mais aplicada por 

pesquisadores e Instituições preocupados com a atuação prática. Intenta investigar com rígida 

precisão a frequência de ocorrência de um determinado fenômeno desvelando sua natureza, 

características e relações com outras variáveis29. Assim sendo, abrangem as pesquisas que 

objetivam o levantamento de opiniões e atitudes de um determinado grupo sobre um tema 

específico28, indo ao encontro dos objetivos delineados neste estudo.  

Por sua vez, a pesquisa exploratória busca o levantamento de informações sobre 

determinado objeto mapeando as condições de sua manifestação25.Tem por propósito tornar o 

problema mais explícito através da captação de conhecimentos e comprovações teóricas, do 

aprimoramento de ideias ou da descoberta de intuições. Para tal, promove investigações 
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empíricas com o intuito de formular questões ou problemas que sejam capazes de desenvolver 

hipóteses dentro de uma realidade específica, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente, fato ou fenômeno para a realização de investigações futuras de forma mais precisa28. 

Por este motivo, sua aplicação de forma isolada não atenderia aos propósitos delineados neste 

estudo sendo providencial a articulação de ambas as formas de pesquisa acima listadas. 

 

3.2 CENÁRIO DE ESTUDO  

 

 O estudo foirealizado na Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, tendo 

como cenário o banco de leite humano do Hospital Universitário Antônio Pedro (colaborando 

com banco de dados e sala para entrevista),e o espaço de Pilates Espaço Plenus, (colaborou 

com as aulas de Yoga pertencentes a 2 etapa da pesquisa), situado na Rua Nóbrega, no bairro 

Icaraí, na cidade de Niterói (RJ), instituição particular que aceitou o convite para uma 

colaboração graciosa. 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

Foram participantes da pesquisa dez (10) nutrizes que estavam vivenciando o 

aleitamento materno, usuárias dos bancos de leite humano da Região Metropolitana II do Estado 

do Rio de Janeiro. A População foi selecionada no banco de leite do hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense por meio de busca por contato telefônico 

referente ao último mês de atendimento das mulheres, que por sua vez, relataram problemas de 

lactação. Todas as pertencentes ao grupo participante foram devidamente esclarecidas sobre 

todos os procedimentos adotados no estudo (abordagem de sessões de Yoga como apoio a 

mulheres com dificuldades de amamentação) e derão seu consentimento livre e esclarecido para 

a participação mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(APÊNDICE A). 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E DE EXCLUSÃO 

 

Ter acima de 18 anos, estar vivenciando a maternidade da Região Metropolitana II do 

Estado do Rio de Janeiro. Foram excluídas aquelas que não atenderem integralmente a esses 

critérios 
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3.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, foi aprovado, 

como preceitua a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (APÊNDICE 

D). 

É importante destacar que os riscos da pesquisa poderiam ser constrangimento e 

desconforto com a temática abordada durante a coleta de dados. Não houve quaisquer riscos de 

injúrias físicas relacionadas com a prática da Yoga aplicada na pesquisa, pois foram abordados 

apenas exercícios de respiração e relaxamento, voltados para o objetivo da pesquisa: diminuir 

a ansiedade do público-alvo participante.  

Ressalta-se que a pesquisadora foi treinada, tornando-se capacitada para a aplicação do 

instrumento de coleta de dados, com o propósito de evitar riscos às participantes, além de ter se 

comprometido a resguardar a integridade física, psíquica e emocional de cada uma. 

O apoio financeiro para o deslocamento ao local da pesquisa/sessões de Yoga foi 

explicitado a todas as participantes e fornecido, quando necessário, justificando-se pelo item II. 

21 da Resolução CNS 466/2012: “II.21 - ressarcimento - compensação material, 

exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais 

como transporte e alimentação”. 

 

3.6 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS  

 

Nessa fase da pesquisa, que teve início em junho/julho de 2018 a aplicação dos 

instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de efetuar a coleta de dados que 

atenderam ao objeto e aos objetivos do estudo. As aulas de Yoga referente a pesquisa foram 

abordadas por uma profissional com formação e experiência adequada em Yoga para gestantes 

e mães/bebê, a pesquisadora por sua vez, acompanhou todas as aulas como observadora e 

intermediadora do processo, apoiando e direcionando as participantes da pesquisa. As etapas 

da coleta estão descritas a seguir: 

PRIMEIRA ETAPA: A pesquisadora se ao setor (Banco de Leite) para se identificar e 

descrever a finalidade da pesquisa, munida da carta de autorização concedida anteriormente 

pela coordenação setor, e com o Parecer de aprovação emitido pelo Comitê de Ética em 
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Pesquisa da FM/HUAP/UFF. As participantes da pesquisa foram selecionadas no banco de leite 

do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense e por meio de 

busca ativa e área de moradia, onde todas as fichas das pacientes atendidas com problemas de 

lactação dos meses anteriores junho e julho foram contactadas via contato telefônico.  

Foram selecionadas um total de 80 fichas de cadastro, onde 10 mulheres consentiram 

interesse na participação da pesquisa. No contato foi apresentado à nutriz os moldes da 

pesquisa, apresentando objetivos e informações gerais, com o intuito do agendamento da 

primeira entrevista, pertencente a primeira etapa, que seria realizada no banco de leite, ou na 

residência da participante.  

Na primeira entrevista foram conferidos os critérios de inclusão, detalhes da condução 

da pesquisa e solucionadas dúvidas apresentadas. Todas as pacientes foram devidamente 

esclarecidas sobre todos os procedimentos adotados no estudo e deram seu consentimento livre 

e esclarecido para a participação.  

A entrevista individual foi base da pesquisa (APÊNDICE B), com o objetivo de captação 

das informações internalizadas ao processo de amamentação, que foram importantes aos 

registros e resultados do estudo.  

As entrevistas individuais foram divididas pelas etapas do decorrer da pesquisa. As 

entrevistas ocorreram em sala reservada para este fim, no banco de leite humano ou na casa da 

puérpera, com o objetivo de resguardar a privacidade da entrevistada, e foram agendadas 

previamente para não lhes causar qualquer transtorno. 

A primeira entrevista  foi composta por dados demográficos, dados gestacionais, dados 

do parto, se conhece/pratica algum método integrativo, e os problemas de amamentação que ela 

relata que está vivenciando, dentre eles: dificuldades físicas e emocionais para manter a 

amamentação, e tem como objetivo o rastreamento do perfil, e aprofundamento de 

características pessoais para o melhor entendimento de correlação processual com o contexto a 

ser estudado.   

SEGUNDA ETAPA: Foi realizada com as aplicações das aulas de Yoga por um período 

de quatro semanas no mês de setembro, na qual foi aplicada a segunda entrevista ao término de 

duas semanas de aulas de Yoga, com o objetivo de buscar novas sensações percebidas pelas 

participantes, após o início das aulas de Yoga.  

Foram realizados exercícios e técnicas de Yoga, na duração de 1 mês (2 vezes por 

semana 1 hora de aula), no espaço que colaborou com a pesquisa, situado em Icaraí, na cidade 

de Niterói (RJ), sem nenhum custo financeiro para o participante. Ainda foram adicionadas 2 

semanas extras, para reposição das faltas ocorridas nas aulas durante o mês de pesquisa.  O 
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espaço consiste em ambiente claro, limpo, e equipado, com estrutura e materiais preparados 

para as práticas. Foram duas turmas de cinco alunos que se revezarão entre dias e horários 

distintos, totalizando o número amostral inicial de 10 participantes. O roteiro das aulas de Yoga 

que deram base a pesquisa foram: 

 

 Introdução/centramento (cinco minutos): acalma e foca no corpo e na mente, aumenta a 

energia e permite que a mente se volte para dentro, estabelece intenção de paz durante 

a prática; 

 NetraVyayamam (cinco minutos): Leva os sentidos para dentro e relaxa os olhos; 

 SuryaNamaskaram (dez minutos): Leva a consciência para todo corpo e prepara para os 

asanas; 

 Extensões e Flexões (dez minutos): estimula o sistema nervoso simpático, energizando 

e ativando processos de eliminação, em seguida estimula o sistema parassimpático, 

acalma a mente; 

 Torções de coluna (cinco minutos): Libera as toxinas do organismo; 

 Yoga mudra (cinco minutos): Enfatiza e aprofunda a consciência para dentro do corpo, 

preparação para práticas sutis; 

 Yoga Nidra (dez minutos): Assimilação dos benefícios, meditação guiada; 

 Pranayama (cinco minutos): Acalma e purifica o sistema nervoso, equilibrando os dois 

hemisférios do cérebro; 

 Meditação (dez minutos): Transcende a mente, para reconectar com o verdadeiro eu. 

 

Nesta etapa ao término de 2 semanas de aula, as participantes responderam uma 

pergunta aberta para registro de suas sensações durante as aulas já vivenciadas. 

 

TERCEIRA ETAPA: Foi realizada uma entrevista de perguntas abertas, ao final de 

todas as aulas de Yoga, com o intuito de ouvir a percepção das mulheres sobre a vivência do 

Yoga e quanto a sentimentos, emoção e seus reflexos na maternidade e amamentação. 

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

A análise dos dados possibilita um contato mais pormenorizado das informações obtidas 

com o propósito de se obter respostas as indagações ora levantadas pelo pesquisador a partir do 

estabelecimento de relações entre tais dados e as hipóteses inicialmente formuladas, as quais 
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podem ser confirmadas ou refutadas28.Assim sendo, visando analisar os aspectos que emergem 

da vivência das mulheres puérperas acerca do processo de parturição em um modelo 

humanizado de assistência ao parto e nascimento, o estudo propõe um rigor metodológico 

pautado na análise de conteúdo teorizada por Bardin. ²³ 

 Tal método visa tornar evidentes e significativamente plausíveis à corroboração lógica 

os elementos ocultos da linguagem humana desvelando os significados originais dos itens 

manifestos25. Com base nos procedimentos executados na Análise de Conteúdo, o pesquisador 

é capaz de convergir em busca dos conhecimentos, conceitos e explicações explícitos ou ocultos 

nos conteúdos sob os quais se debruça30. Para tal, o material descrito é organizado utilizando-

se de um conjunto de técnicas sistemáticas com vistas a identificação de unidades de registro e 

posterior categorização de tais elementos de codificação. A natureza das categorias pode variar 

em nível de especificidades ou de abstração. Desta forma, desenvolver categorias com 

qualidade, requer leitura minuciosa dos dados coletados com ênfase na identificação de 

conceitos subjacentes, bem como de conjuntos de conceitos²³. Os dados deste estudo foram 

analisados pela técnica de Análise de Conteúdo na modalidade temática por ser umas das que 

permite melhor condução do estudo qualitativo, em especial na área de saúde31. Este tipo de 

análise apresenta diferentes fases que giram em torno de polos cronológicos a saber: pré-

análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e interpretação32. 

 Na etapa de pré-análise realiza-se a organização e leitura do material visando 

sistematizar as ideias para conduzir o desenvolvimento das operações que se seguem. Para tal, 

busca-se conhecer sua estrutura, analisar e registrar as impressões acerca das mensagens 

depreendidas dos dados, levando em consideração as hipóteses e objetivos formulados, para 

fundamentar a adequada interpretação visando identificar as unidades de registro, unidades de 

contexto, trechos significativos e categorias.  

 Na segunda fase aplica-se o que foi previamente definido na etapa anterior codificando 

os dados a partir das unidades de registro. Assim, torna-se necessário realizar uma leitura 

exaustiva do material mediante rigor metodológico para a aplicabilidade dos planos e objetivos 

formulados, consistindo basicamente em operações de codificação, decomposição ou 

enumeração em função de regras previamente estabelecidas. 

 Por fim, na fase de tratamento dos resultados, executa-se uma análise quantitativa e 

qualitativa dos dados para classificá-los e reagrupá-los, segundo suas semelhanças e 

características comuns. Sendo fiel à metodologia delineada, neste estudo serão valorizadas as 

informações qualitativas depreendidas na análise acerca das características do fenômeno 

estudado28. 
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 Neste sentido, este estudo utilizou a sistematização da Análise de Conteúdo na 

modalidade temática para tratamento dos dados após transcrição das entrevistas realizadas. 

Assim, foi realizado a Organização da Análise englobando as etapas acima descritas, as quais 

foram inteiramente respeitadas. Em seguida, se deu a codificação transformando os dados 

brutos do texto, destacando suas ideias centrais, o que permitiu atingir uma valorosa 

representatividade de seu conteúdo. Na codificação foram eleitas as unidades de registro a partir 

das quais foram elencadas as categorias por analogia e seus respectivos núcleos temáticos. 

Dentre as categorizações possíveis, foi dado enfoque a investigação de temas por ser de grande 

eficácia no tratamento de discursos diretos33. 

 Para tratamento dos dados utilizou-se como subterfúgios recursos computadorizados 

simples. Neles, foram criados quadros e tabelas como meio de organização das informações, 

bem como foi lançado mão da técnica de colorimetria fazendo uso das cores disponíveis no 

Microsoft Word® para dar destaque e agrupar as unidades de registro afins resultando em um 

panorama geral das unidades. Tais estratégias atuaram como facilitadores no processo de 

visualização e conversão do material. O caminho percorrido até a elaboração das categorias que 

serão abordadas neste estudo, encontra-se ilustrado nos quadros que se seguem. 

 

Quadro 1 – Unidades de Registro segundo núcleo temático e frequências para elaboração da 

primeira categoria. 

Núcleo temático: A assistência e os significados da vivência durante o processo de 

parturição e amamentação. 

Unidade temática: Os significados das vivências durante o processo de parturição e 

amamentação. 

Unidades de registro:  Número de Repetições 

Vivências de parto de urgência.                                                                    11 

Dificuldades e impossibilidades de amamentar 

nos primeiros dias de puerpério.         

14 

Dores e fissuras nos primeiros dias de 

amamentação.                            

12 

Percepção das mulheres sobre o apoio do banco de 

leite como possibilidade de manter a 

amamentação.                                                  

7 

Total de UR por categoria: 44 
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Total de entrevistas por categoria 10 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 2 - Unidades de Registro segundo núcleo temático e frequências para elaboração da 

segunda categoria. 

Núcleo temático:A relação mãe-bebê como base para o bem-estar e segurança materna e 

continuidade da amamentação. 

Unidade temática:O vínculo mãe-bebê como significado para a continuidade da 

amamentação. 

Unidades de registro: Número de Repetições 

Culpa e incapacidade materna pela sensação de insuficiência nas 

demandas do bebê. 

18 

Sensação de insegurança nos cuidados maternos pelas 

dificuldades de amamentação. 

11 

Percepção da mulher sobre a amamentação e vinculação. 9 

Total de UR por categoria: 38 

Total de entrevistas por categoria: 10 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 3 - Unidades de Registro segundo núcleo temático e frequências para elaboração da 

segunda categoria. 

 

Núcleo temático:A Terapia integrativa como rede de apoio 

Unidade temática:A Yoga Como apoio emocional e físico para as mães   

Unidades de registro: Número de Repetições: 

Conexão com um filho  8 

Oportunidade de estar no momento presente 11 

Sensação de relaxamento 9 

Percepção diferente do mundo exterior 7 

Identificação com outras mães 14 
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O encontro de seus filhos com os outros bebês participantes 11 

Total de UR por categoria: 60 

Total de entrevistas por categoria: 10 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 4  - Núcleos temáticos, Unidades temáticas, categorias e subcategorias. 

 

Núcleos temáticos Unidades temáticas Categorias Subcategorias 

A assistência da 

equipe de saúde, e os 

significados da 

vivência durante o 

processo de 

parturição e 

amamentação. 

Os significados das 

vivências durante o 

processo de 

parturição e 

amamentação. 

A vivência do parto 

e amamentação   

 

 

A relação mãe-bebê 

como base para o 

bem-estar e 

segurança materna e 

continuidade da 

amamentação. 

O vínculo mãe-bebê 

como significado 

para a continuidade 

da amamentação. 

O vínculo mãe-

bebê 

 

A Terapia 

integrativa como 

rede de apoio 

A Yoga Como apoio 

emocional e físico 

para as mães   

Yoga como 

integrante da 

rede de apoio 

A Terapia integrativa 

Yoga como apoio a 

amamentação 

   O contato com 

outras mães como 

apoio a 

amamentação 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Na análise dos dados coletados, observou-se a importância de apresentar as 

características sociodemográficas das participantes envolvidas na pesquisa. Pode-se observar 

que como pode ser observado na tabela 1, mostrada abaixo, a faixa etária das participantes 

envolvidas variou de 32 a 41 anos. No que concerne a raça, predominou a raça branca. Em 

relação ao nível de escolaridade e faixa salarial das participantes envolvidas possuem nível 

superior completo, enquanto outras 2 estão cursando o nível superior. A faixa salarial das 

participantes teve uma média de 3,500.  

 

Tabela 1 – Características Sociodemográficas das participantes: idade, religião, 

escolaridade e faixa salarial. Niterói, 2019.  

 

IDENTIFICAÇÂ

O 

IDAD

E 

RAÇ

A 

RELIGIÃ

O 

ESCOLARIDAD

E 

FAIXA 

SALARIA

L 

E1 36 anos Branca Espírita Nível superior 

completo 

3,000 

E2 35 anos Branca Espírita Nível superior 

completo 

5,000 

E3 25 anos Branca Católica Nível superior 

incompleto 

3,000 

E4 29 anos Branca Nenhuma Nível superior 

completo 

3,000 

E5 32 anos Branca Nenhuma Nível superior 

incompleto 

3,000 

E6 41 anos Branca Espírita Nível superior 

completo 

7,000 

E7 34 anos Parda Messiânica Nível superior 

completo 

2,000 

E8 35 anos Branca Católica Nível superior 

completo 

5,000 

E9 32 anos Parda Nenhuma Nível superior 

completo 

3,000 

E10 35 anos Branca Nenhuma Nível superior 

completo 

3,000 

 

Fonte: Viana, 2019. 

 

Para a aproximação e entendimento da realidade do campo de pesquisa, realizou-se uma 

busca pelo histórico das participantes antes de iniciadas as aulas de Yoga, o que possibilitou o 

a compreensão da situação inicial e dos principais problemas. Para comunicação e ética de 
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comprometimento a discrição da identidade das participantes, realizou-se a caracterização das 

gestantes que estão identificadas com nomes: E1,E2,E3...E10. 

 Todas as participantes foram primigestas, portanto nunca haviam amamentado e 

estavam inseridas a amamentação exclusiva, todas tinham vivenciado alguma dificuldade de 

amamentação, mesmo tendo tido apoio e até mesmo resolução, foi percebido a insegurança 

sobre o amamentar. Muitas delas já inseridas no mercado de trabalho, traziam uma ansiedade 

sobre a plenitude na amamentação e maternidade, pelas pressões sociais, profissionais, e 

cobranças externas e internas. O que reforça o conceito de que a amamentação, está interligada 

a condicionantes sociais, culturais, econômicos, políticos, formando um conjunto de ideologias 

e determinantes socioculturais. A amamentação é um ato complexo que se desenvolve a partir 

de conceitos acumulados de uma vida, tudo o que envolve a mulher a sociedade que está 

inserida, a família, a educação, seu estado emocional, de suas experiências anteriores, formando 

a base de enfrentamento e como que ela pode lidar com os desafios. A falta ou a presença de 

apoio dos serviços de saúde, problemas de saúde do bebê, condições biológicas e psicológicas 

da mulher e o retorno ao trabalho se constituem como fatores dificultadores a amamentação. 

Ou seja, a presença de fatores socioeconômicos e culturais interfere no processo de 

amamentação. 
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5 NÚCLEO  TEMÁTICOS - CATEGORIZAÇÃO 

 

5.1 AVIVÊNCIA DE PARTO E AMAMENTAÇÃO 

 

A partir das entrevistas ao se indagar:  “Como foi sua vivência de parto?”, identificou-

se o desenho emocional desenvolvido por cada mulher, que posteriormente vieram a ter 

dificuldades na amamentação. Partos emocionalmente conturbados, com patologias de base, ou 

com frustrações de percurso. 

 
Meu parto foi de urgência, porque eu tive eclâmpsia. O parto não foi o que eu esperava, 

foi traumático, cesariana de emergência(E1). 

 
Foi cesariana. Tive histórico de trombofilia, meu interesse era de ter tido parto normal, 

mas com o resultado dos exames o médico ficou preocupado em esperar o parto normal. 

Então eu tive com 38 semanas a cesárea (E8). 
 

Tive todas as dificuldades possíveis, porque quando meu filho nasceu em parto de 

urgência, nós fomos para a UTI, então ele não mamou nos primeiros dias. A primeira 

alimentação foi na mamadeira, além de todos os problemas tivemos esse problema da 
primeira pegada dele ser na mamadeira(E4). 

 

 

De acordo com Fernandes et al. (2011) apontam que a antecipação da maternidade pode 

desenvolver a fragilidade psíquica materna, pela impossibilidade de vivenciar a gestação e até 

mesmo o puerpério. A mulher é levada a tomar posse precocemente das funções maternas, além 

de ter que processar todos os acontecimentos de risco eu passou, gerando questões que pesam 

ainda mais o entendimento de sua imagem como mãe, se justificando o fato pelo conceito de 

que é em torno das quarenta semanas de gestação que, juntamente com o crescimento fetal, 

ocorrerá o desenvolvimento da imagem que a mãe faz de sua criança e dela mesma como mãe34. 

Assim, a partir de uma gravidez interrompida e com uma vivencia do nascimento (seja 

parto normal ou cesariana) traumática, e muitas vezes até precocemente, temos instalados mãe 

e bebe prematuros35. Um vínculo ainda fragilizado, somado a uma demanda alta de uma mãe, 

gera deficiência somatizada na cascata hormonal já conhecida por ser necessária na apojadura 

e manutenção da amamentação. A Puérpera que já teve um processo de parto desafiador traz 

dificuldades na vinculação com seu bebe consequentemente no ato de amamentar, muitas vezes 

trazendo à tona uma somatização em formas de falta de leite, dificuldades para manter 

mamadas, e até mesmo fissuras, tudo isso muitas vezes se perpetuando até a época de volta ao 

trabalho (BELTRAME, GREYCE, DONELLI, 2012).  

Meu peito estava ferido e eu não estava conseguindo amamentar. Os dois bicos estavam 

muito machucados, foi ai que descobri que ele não estava fazendo a pega correta, ele 
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mordia o bico do peito, sangrou muito, deu muita casquinha de ferida, tive fissuras 

horríveis. Foi bem difícil. Com seis dias de nascido, procurei o banco de leite(E8). 

 

Amamentar foi muito dolorido, cansativo e difícil. Quando ele conseguia mamar 

eu me sentia muito realizada, ter ajuda do meu esposo inicialmente fez toda 

diferença porque eu não conseguia fazer ordenha manualmente sozinha e não 

tínhamos a bomba, então eu chorava muito para retirar o leite(E3). 
 

No início da minha amamentação, eu passei por momentos difíceis porque meu peito 

rachou todo, minha filha mamava sangue. Isso aconteceu nas duas primeiras semanas e 

depois melhorou. Quando eu fui procurar o banco de leite ela tinha uns 3 meses e foi 
porque ela só queria mamar em um peito e no outro ela chorava, berrava e não mamava 

de jeito nenhum(E4). 

 

Essas sensações de impotência são destacadas e explicadas pelo desenrolar da situação: 

mãe que não amamenta, angustia, ansiedade, liberação dos hormônios do estresse, (adrenalina), 

bloqueio da amamentação. Além da expectativa pelo ato de amamentar que é uma das formas 

mais concretas de realização da maternidade. A angustia vem como um sentimento de ter que 

fazer algo, ou saber que precisa fazer e não saber como, ou se vai conseguir,isso gera uma culpa 

sentimental bem característica de um quadro puerperal. 

 

 

...cada dia é um desafio novo e uma das coisas que eu tenho achado mais aparente 

no meu dia a dia é a culpa. Algumas mães já tinham me falado sobre isso antes e é 

impressionante como a gente se sente culpada o dia inteiro. Culpada por não estar 

dando atenção suficiente, mesmo que você esteja 24h por dia com a criança, 

culpada de não estar amamentando da melhor maneira possível, que foi o que 

aconteceu comigo no primeiro mês. Ao mesmo tempo me sinto muito feliz por estar 

o tempo todo com ele, mas enfim, são sentimentos muito contraditórios, porque ao 

mesmo tempo que eu queria ter um pouco mais de tempo pra mim, porque eu estou 

muito dedicada ao cuidado dele... (E8). 

 

 

No começo meu peito rachou, tive dificuldade, mas em nenhum momento eu pensei 

em parar, sempre querendo dar o melhor para ela. No momento do desencontro, a 

gente fica na busca de encontrar o caminho certo e eu só queria buscar para não 

continuar no erro o mais rápido possível(E9). 

 

Observa-se na prática que as mulheres que são submetidas ao parto cesáreo apresentam 

maior dificuldade para iniciar o processo de amamentação, provavelmente devido ao seu estado 

pós-operatório, a relação com a vivência do parto e adesão a amamentação se demonstrou uma 

relevância no sentido de confiança e incorporação aos sentimentos de maternidade, ou seja, a 

mulher vivenciar um parto como protagonista tendo suas vontades valorizadas, as 

intercorrências sendo resolvidas com amor e compreensão de acordo com a individualidade 
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dela, trazem à tona o amadurecimento e a confiança desembocando no fortalecimento de ser 

mãe e amamentar. (Artigo de hj) 

 

 

5.2VINCULO COM BEBÊ 

 
Na relação mãe-bebê, o comportamento do bebê não pode ser abordado e entendido sem 

base ao comportamento da mãe, pois juntos constituem um sistema integrado para a construção 

da relação, então torna-se nítida a necessidade do olha para a mãe quando tentamos esmiuçar 

toda e qualquer dificuldade de amamentação que possa surgir no caminho experiência 

emocional materna; que podem ter sido geradas por vivencias estressantes do período de 

gestação e parto, elaborando comportamentos intrusivos e controladores resultantes do estresse 

materno, sendo vivenciados por ansiedades, angustias, e até mesmo ausência do leite materno35. 

 

Poderia escrever um livro, mas me sentia incapaz como mãe. Porque amamentar 

era da natureza dos mamíferos, e quando vi que não era desse jeito eu fiquei 

angustiada, triste e uma mãe incompleta. E busquei ajuda para tentar suprir esse 

vazio dentro de mim, porque estava feliz com mãe, mas mesmo assim me sentia 

incompleta. Não sentia a plenitude de ser mãe(E1). 

 

Aspectos epidemiológicos destacam os benefícios reflexos ao leite humano, de forma 

que suas vantagens vão além da esfera biológica e abrangem também a esfera psicológico-

afetiva, benefício este proporcionado pelo fortalecimento do vínculo entre mãe e filho, 

conferindo também importantes benefícios para as mães e a sociedade como um todo. 

A correlação de afeto, desenvolvimento do bebe e puerpério estão intimamente ligadas, 

uma vez que a mãe e o filho possuírem um cérebro e sistema nervoso autónomo diferentes, os 

mesmos possuem inter-relações neuro-hormonais que constituem provavelmente o meio de 

comunicação emocional entre mãe e bebê (ALMEIDA, 2004). 

As diversas mudanças vivenciadas na vida puerperal da mulher, que trazem frustrações 

relacionadas naturalmente aos grandes aprendizados que ela se submete como forma de 

amadurecimento para esse novo papel, repassam muito fortemente as necessidades fisiológicas 

de sono do bebe. O sono é a janela do desenvolvimento humano um caminho eu nos leva de 

encontro ao comportamento de cada bebé. Precisamos empoderar cada vez mais os pais, sobre 

os comportamentos do bebê em forma de linguagem, a forma que têm de comunicar conosco 

(GOMES, PEDRO, 2007). Os conceitos de educação têm cada vez mais sentido, entendidos 

numa perspectiva de complementaridade (MENDES, 2008). Todos os pais têm a ganhar com a 
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informação que lhes é dada sobre o desenvolvimento do seu filho e da importância de os educar 

num ambiente afetuoso e equilibrado. 

 

...A sensação é muito boa, é muito legal a conexão de estar esticando uma perna e 

seu filho te olhar e te dar um sorrisinho. Você fazer algo com seu filho e é 

indescritível a sensação. É muito bom. Antes da aula é muito complexo, por 

exemplo, essa segunda feira ele se sujou e tivemos que dar banho nele e acabei 

perdendo a aula, mas durante e depois são excelentes...?? 

 

Não digo que aumenta o vínculo, mas fortalece bastante. Alegra o coração, você 

estar ali e ver o que estava a poucos meses dentro de mim, agora estar junto de 

mim fazendo algo...(E1) 

 

 

5.3 YOGA COMO INTEGRANTE DA REDE DE APOIO  

 

O corpo produz o leite, mas somos regidos por muitos hormônios que dependem 

diretamente das nossas emoções. Há mães que tem motivos guardados inconscientemente que 

bloqueiam o desejo da amamentação, todas as mulheres têm motivos internos para não 

amamentar ou para estar decidida a fazê-lo. A maternidade traz a tona a sensibilidade e 

vulnerabilidade da mulher,seja emocional ou física, e se sentir amparada nessa fase ajuda a se 

conhecer melhor e enfrentar as verdades dos seus reais desejos. O pai vem como um regulador 

do ambiente externo, para que a mãe possa olhar para si, se vincular a si mesma e ao seu bebe. 

A rede de apoio externa também traz uma identificação e entendimento do processo, 

desenvolvendo a maturidade da relação34. 

 

Acho que agora é um sentimento mais de conexão com a minha filha, porque antes 

essa demanda toda me incomodava muito e agora eu estou mais tranquila em 

relação a isso. Fora da demanda é mais uma entrega (E5). 

 

...sempre me trouxe a oportunidade do momento presente, e refletir sobre esse 

momento presente, porque enquanto estamos em casa nos preocupamos com tantas 

coisas, coisas externas,  e não nos olhamos...(E6). 
 

 

O corpo é o caminho para o autoconhecimento e o ponto de início para a descoberta do 

potencial de evolução pessoal que reside em todos nós. O trabalho realizado nesta pesquisa 

sobre Yoga e amamentação demonstrou que, através de asanas, pranayamas e meditação, o 

praticante pode acalmar a mente e conduzir o caminho para o conhecimento de sua essência. 
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Enfrentando seus desafios de conexão e construção da nova imagem a ser formada: a imagem 

de ser mãe12. 

 

 

A participação nas aulas sempre me trouxe a oportunidade do momento presente, e refletir 
sobre esse momento presente, porque enquanto estamos em casa nos preocupamos com 

tantas coisas, coisas externas,  e não nos olhamos, não nos percebemos, e as aulas 

trouxeram essa oportunidade de olhar pra mim, de ter essa troca, de me sentir fortalecida, 

você as vezes diz alguma coisa que pode encaixar perfeitamente naquele dia, naquele 
momento de uma mãe, as aulas quando explicados os objetivos das posturas e a gente 

incorporava aquilo, era muito bom, sensação maravilhosa (E6). 

 
...e a ligação entre mim e ela, a yoga me trouxe essa sensação de conexão, porque é uma 

dúvida eu a gente tem toda hora...porque você sabe como é que é, mãe é culpa, mãe é 

desafio, mãe é tudo, mas assim... então é perceber que eu tinha uma ligação muito legal 
com ela, então assim, eu comecei a me sentir mais mãe participando das aulas, até a 

respiração tem me ajudado na hora da ordenha(E7). 

 

Está sendo muito gostoso. Porque parece que quando a gente sai de casa, a gente se 
concentra mais no bebê e trabalha mias a respiração. Parece com que a gente consiga 

sentir mais o momento, então a gente consegue respirar melhor e desenvolver mias com 

ele. Como se ele estivesse dentro do útero. Eu fico tirando casquinha o tempo todo, 
pegando nele. Acaba com que eu sinto como se estivesse voltado a gestação, como ele 

dentro de mim(E2). 

 

Ray (2001) fala da confirmação dos efeitos positivos das práticas de Yoga pela ciência 

é um grande avanço para a humanidade. O Yoga não é terapia, nem religião, nem uma ciência 

médica, mas é complementar a tudo isso. Pode ajudar as pessoas a terem mais saúde e serem 

mais felizes. Hoje existem milhares de praticantes em todo o mundo, e a prática dessa atividade 

tem trazido muitos benefícios à sociedade. Mas podemos concluir que a principal função do 

Yoga é de fato transmitir a sensação de descanso para a mente, tranquilidade e também 

relaxamento do corpo e da musculatura, que vai estar renovada após o término de cada prática. 

 

Eu fico com o corpo mais relaxado. Eu nunca tinha feito yoga antes, e esse foi 

feitojustamente para mamães e não é tão pesado quanto o yoga normal, mas eu me 

sinto mais relaxadauirapuru (E4). 

Nossa noção do mundo ao redor muda um pouco, por que a gente acaba volta nosso 

pensamento para a respiração. Então a gente aprende La como é que a gente tem 

que respirar e ficar mais calma e viver p momento. Então acaba que a gente leva 

isso para o nosso dia a dia. Só pelo fato da gente a voltar a tocar no seu corpo, 

voltado a se exercitar de forma geral, eu sinto falta quando saio de lá, com vontade 

de ficar mais tempo. Sinto como se fizesse falta, chego em casa e tento aplicar 

alguma coisa do que aprendermos. A massagem será para sempre, ele gosta muito. 

Tenho feito no corpinho dele, vamos nos envolvendo. É muito gostoso(E2). 
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Sair da imersão da maternidade e ir em busca do ser individual que ainda existe é como 

um instinto de sobrevivência para essas mulheres, buscar o externo além de atividades intensas 

de cuidados com o bebê, acaba que por fatalmente lavando a um olhar mais direcionado para 

suas questões, é como se o afastamento das atividades diárias da maternidade levasse ela de 

encontro a elas mesmas, de volta a sua própria essência. 

Relaxada. Não só eu, mas a Isadora também sente a vibração do momento e aí o 

relaxamento é total. A gente sai com mais energia para casa, com outro pique. No 

decorrer dos encontros tem sido bem legal, porque a gente tem o relaxamento e o 

encontro com as outras mães e a gente conversa, dá dicas uma para outra e sai da 

nossa rotina um pouco. Com a técnica de relaxamento a gente aprende também a 

fazer em casa, quando estamos em algum momento de estresse, parar um 

pouquinho e relaxar parar encarar o puerpério(E9). 

 

A questão do vínculo, como o bebe e segurado no colopela sua mãe e é, ao mesmo 

tempo, uma experiência física e uma vivencia simbólica, que significava firmeza com que é 

amado e desejado como filho. Desde que começa a linha da vida, a sustentação confiável tem 

que ser característica do ambiente para que a linha não se rompa. O Segurar o bebe, pegando 

no colo com firmeza, impedindo que caia, acalentando-o, aquecendo-o, amamentando-o, 

apresenta-se em circunstancias satisfatórias acelerando o processo de maturação, com a 

fundamentação desses cuidados a mãe ajuda a fundamentar sua capacidade de se sentir real 

(WINICOTT, 1999). 

 

 

5.3.1CONTATO COM OUTRAS MÃES 

 

No contexto da dificuldadede amamentação, as mães enfrentam diversos desafios: as 

frustrações, as descobertas, uma demanda alta e necessária para continuar com sua vida, tudo 

isso gera insegurança e desconforto, como também necessidade de aceitar que o tempo podeser 

um fator a favorecer essa adaptação, mas quando a dificuldade se instala essa percepção fica 

diminuída, e o contato com as outras mães é destacado como significativo na continuação da 

sua vida social. 

 

Primeiro o contato com as outras mães, e o contato da Maitê com as outras crianças, isso 

aí pra mim já foi muito importante, e também meu empoderamento de poder andar na rua 
com ela sozinha pra mim foi uma grande virtude(E7). 
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A identificação com vivencias similares, trazem à tona várias formas de enxergar a 

mesma situação, e uma maturidade emocional, por empatia com a outra mãe, ver no outro os 

mesmos desafios que você também passa, é reconfortante e inspirador para trazer forças 

realização de nossos desejos. 

 

...trouxeram essa oportunidade de olhar pra mim, de ter essa troca, de me sentir 

fortalecida, você as vezes diz alguma coisa que pode encaixar perfeitamente naquele dia, 
naquele momento de uma mãe... (E6). 

 

Eu achei muito bom, muito legal, até queria poder continuar, porque você tem contato com 

outras mães que têm bebês mais ou menos da mesma idade, então tem como você conversar 
e as crianças acabam também tendo contato uma com a outra, eu acho muito legal(E4). 

 

Por meio de alguns estudos, constata-se que o emocional do encontro com outras mães 

para puérperas promove habilidades e enfrentamento e adaptação as novas vivencias e posturas 

trazidas pela maternidade, tornado capazes de verbalizar sentimentos e emoções como também 

se identificar com alguma fala de outra mãe, o estranhamento das sensações de frustração 

começam adiminuir pois quando nos identificamos  entendemos que pertencemos a algum tipo 

de processo natural, eu ocorre com uma ou mais pessoas36. 

 

Vontade de desistir, mas ao mesmo tempo sabia que era o melhor para ele. Eram 

sentimentos contraditórios, por querer parar por mim por estar sentindo dor e de 

continuar por ele. Por saber que era o melhor para ele. Então pode colocar essas 

duas palavras: desistir e continuar(E8). 

 

Alguns estudos apontam que são vários os tipos de apoio social que a família mobiliza 

no processo de saúde-doença, como as crenças religiosas individuais, a própria família, a equipe 

de saúde e os amigos. E essa rede de apoio auxilia no enfrentamento da doença, contemplando 

aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Portanto, contando com uma equipe 

multiprofissional atuante e sensível à problemática da hospitalização do recém-nascido 

prematuro, as ações desenvolvidas com as mães acompanhantes e familiares tiveram boa 

receptividade por parte desses sujeitos. Ao longo de uma caminhada árdua, com tempo de 

permanência variando de 26 a 83 dias entre as entrevistadas, elas foram acolhidas, mediante 

intervenção, nas dores e nos sofrimentos, o que as deixou mais fortalecidas. 
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6CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos relatos das participantes observou-se que as gestantes dominavam algum 

conhecimento superficial acerca de como se dá o processo de amamentação e estavam 

vivenciando pela primeira vez a maternidade. Relatos de parto com acontecimentos marcantes 

e inesperados, se destacaram negativamente no emocional dessas mulheres. Verificou-se que 

após as aulas de Yoga para as nutrizes, ocorreu uma modificação doenfrentamento das 

inseguranças inerentes ao amamentar, como a relação com outras mulheres gerando uma 

identificação positiva, e também o fato de conseguir fazer as aulas com o seu bebê e se deslocar 

até o local das aulas com seu bebê gerou uma segurança nos enfrentamentos dos desafios da 

amamentação, melhorando vínculo e resposta da eficácia na efetividade do aleitamento 

materno. A falta de informação sobre o assunto é um fator que interfere no aleitamento materno 

exclusivo. Neste sentido as aulas de Yoga apoiam o centramento em diversos caminhos de 

atuação e ase para o melhor equilíbrio da nutriz, destacando sua importância são ferramentas 

poderosas para que os resultados do aleitamento materno sejam satisfatórios 

O aleitamento materno tem se mostrado cientificamente o melhor caminho de garantia 

de saúde física e mental para a criança, além do vínculo, a promoção do aleitamento materno é 

um componente fundamental de estratégias entre os cuidados iniciais de saúde pelo seu efeito 

protetor.  

A assistência prestada pelos profissionais de saúde ao parto e nascimento, em sua 

maioria experiências de parto normal, caracteriza-se por uma relação distante, no qual os 

profissionais estão desvinculados do ser que recebe, as relações são assimétricas, baseadas na 

comunicação não verbal, além do uso de terminologias técnicas que dificultam a compreensão 

das mulheres37. Essas mulheres percebem a exigência de comportamentos pré-estabelecidos, 

sem resistências aos saberes instituídos, para atender as expectativas dos profissionais.Sentem-

se inseguras e manipuladas; uma assistência que se traduz em dor, descaso e abandono, e que 

reflete a violência física, psicológica ou emocional a que foram submetidas, caracterizando-se 

pela desqualificação da assistência ou, até mesmo, pela falta de acompanhamento profissional. 

Sobre as percepções negativas do parto. As mulheres que tiveram parto cesáreo, eletivo ou de 

emergência, estavam mais descontentes, ao lembrar o nascimento dos seus filhos. 

A estratégia de escuta e intervenção por parte do cuidado de enfermagem aliviou 

tensões, promoveu trocas e até mesmo a aquisição de forças na superação das dificuldades. Esse 

instrumento possibilitou conhecer as reais necessidades da família do recém-nascido prematuro, 

que nem sempre correspondia aos nossos pensamentos, permitindo-nos traçar e fornecer 
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algumas orientações surgidas das necessidades verbalizadas, compondo um momento de 

diálogo sobre o assunto amamentação, fortalecendo o vínculo profissional/paciente para uma 

implementação dos cuidados por parte do enfermeiro. Por outro lado, a introdução do lazer 

como estratégia adicional para humanizar o cuidado possibilitou promover saúde por meio da 

arte e da criatividade. 

Enfim, o grupo de apoio pode se tornar um instrumento importante para integralidade e 

humanização da assistência no ambiente hospitalar em diferentes contextos. Recomendamos 

que tais aspectos sejam perseguidos pelos profissionais de saúde conscientes do seu papel social 

na busca de uma transformação participativa perante a clientela assistida 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 

Título do Projeto:APLICABILIDADE DA YOGA COMO RECURSO TERAPÊUTICO JUNTO AO 

APOIO AO ALEITEMNTO MATERNO: A ÓTICA DE MULHERES PUERPERAS. 

 

Pesquisador Responsável:Valdecyr Herdy Alves. 

Instituição a que pertencente o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense. 

Telefone para contato do Pesquisador: (21) 2629-9456; (21) 2629-9234. 

 

Nome do voluntário: ________________________________________________________. 

Idade: _____________________________________________________________________. 

R.G.: _____________________________________________________________________. 

 

O (a) Sr. (a) A Sra. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa intitulada: 

aplicabilidade da Yoga como recurso terapêutico junto ao apoio ao aleitamento materno: a ótica 

de mulheres puérperas, de responsabilidade do pesquisador Dr. ValdecyrHerdy Alves. 

O projeto de pesquisa tem como objetivo: Compreender a ótica das mulheres sobre 

utilização da Yoga como cuidado integrativo no processo de apoio ao aleitamento materno. Sua 

participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a forma 

de entrevista semiestruturada individual, como o registro em um diário de campo. A entrevista 

será gravada em aparelho digital, com a sua autorização, e transcrita na íntegra Serão realizados 

exercícios e técnicas de respiração e relaxamento de Yoga, na duração de 2 meses (2 vezes por 

semana, 1 hora de aula), no espaço de Yoga da professora Marianne D’elia, situado na Avenida 

Presidente Backer, bairro Icaraí, na cidade de Niterói Rj, sem nenhum custo financeiro para a 

participante. O apoio financeiro para o deslocamento ao local da pesquisa/sessões de yoga, será 

fornecido quando necessário e solicitado pelo participante da pesquisa, justificando-se pelo 

item II. 21 da Resolução CNS 466/2012: “II.21 - ressarcimento - compensação material, 

exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais 

como transporte e alimentação”. 

Os desconfortos ou riscos associados à sua participação na pesquisa são 

constrangimento, desconforto com a temática abordada durante a coleta de dados. Não há 

quaisquer riscos de injúrias físicas relacionadas a prática da Yoga aplicada na pesquisa, pois 

serão abordados apenas exercícios de respiração e relaxamento, voltados para o objetivo da 

pesquisa: diminuir a ansiedade do público-alvo participante. Ressalta-se que a pesquisadora e 

professora de Yoga é treinada e capacitada para a aplicação do instrumento de coleta de dados, 

com o propósito de evitar os riscos aos participantes,  comprometendo-se a resguardar a 

integridade física, psíquica e emocional das participantes, além da medida de manter a 

privacidade da sua participação na coleta de dado, com a aplicação da entrevista em uma sala 

preservada. 

Você receberá orientações acerca da temática e as informações que prestar durante a 

entrevista, além de relevantes para que o pesquisador possa compreender e analisar o seu 

conteúdo, serão utilizadas com a garantia de sigilo e anonimato em qualquer fase do estudo, 

isto porque quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será 

preservada por meio de um pseudônimo escolhido aleatoriamente pelo pesquisador. 

Os dados coletadosserão utilizados apenas nestapesquisa e os resultados divulgados em 

eventos e/ou revistas científicas. A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento 

você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu 
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consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou 

com a Instituição.  

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O benefício 

relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico de enfermagem na 

área da Saúde da Mulher, com foco na assistência obstétrica. 

Os participantes poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E-mail: etica@vm.uff.br - 

Tel/fax: (21) 26299189. 

Você receberá esse Termo original com a assinatura dos pesquisadores envolvidos, onde 

constam os respectivos nomes e telefones, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. 

 

 

_______________________________ 

Valdecyr Herdy Alves 

(21) 2629- 3454 – ramal 65 

herdyalves@yahoo.com.br 

 

 

_______________________________ 

Camila Aguiar 

(21) 983139595 

E-mail: camilaufrn@hotail.com  

 

 

Eu, ____________________________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informada e concordar em participar, como 

voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

 

Niterói, _______ de ________________ de 2016. 

 

________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE B- ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

       ENTREVISTA Nº  |___|___|___|___|             

 

 

1. Identificação e dados sociodemográficos: 

 

 

 

1. Nome:___________________________________________________________ 

2. Data de Nascimento: _______________3. Data do preenchimento______________ 

3. Endereço Residencial:________________________________________________ 

4.Bairro:_________________6.Cidade:___________________7. Estado:_________    

5. Profissão (se aposentado, informe última atividade):________________________ 

 

 

6. Raça/Etnia 

  1 Branco(a)                  2.              Negro(a)        3.           Pardo(a) 

 

  4 Amarelo(a)       5.          Indígena            6 .        Outros 

 

7. Estado Civil:               

  1 Solteiro(a)                  2.      Casado(a)       3          Divorciado(a) 

 

  4 Separado(a)       5          Viúvo(a)            6 .        Outros 

 

8. Escolaridade:        

 

1.        Analfabeto                2.        1° Grau incompleto 3.        1° Grau completo (até 8° série)  

 

4.         2º Grau Incompleto     5.          2° Grau Completo           

 

6.         Nível Superior Incompleto   7.            Nível Superior Completo 

 

8.       Pós-graduação          9.       Mestrado     10.       Doutorado  

 

9. Religião:  

 

1.        Católica      2.         Evangélica            3.         Espírita                    

 

4.         Ateu      5.         Não tenho, mas acredito em Deus     6.        Outra: ________     
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20. Faixa salarial:  

 

1 Até 1 salário mínimo   2.         1 a 3 salários mínimos    3.        4 a 10 salários  

 

4.         10 a 20 salários mínimos     5.         Acima de 20 salários mínimos 

 

21. Renda familiar: 

 

1 Até 1 salário mínimo   2.         1 a 3 salários mínimos   3.       4 a 10 salários  

 

4.         10 a 20 salários mínimos     5.         Acima de 20 salários mínimos 

 

2. Construindo o perfil da participante do estudo:  

 

Entrevista primeira etapa.  

Vivencia obstétrica:   

01 -Número de gestações anteriores, número de partos, tipo de parto.(tabela pracada) 

Vivencia da lactação: 

01 -Descreva suas sensações e sentimentos, relacionados à sua vivência a amamentação neste 

período de vida.  

02 -Qual /quais a dificuldade que a levou a buscar ajuda no Banco de Leite? 

03 - Você conhece práticas integrativas que favoreçam a amamentação? 

 

04 - Você conhece ou já ouviu falar sobre a técnica de Yoga? 

O que você ouviu falar Yoga?  

 

 

 

Entrevista segunda etapa.  

01- Como você se sente logo após a aula ou técnicas de Yoga? Fale um pouco das 

sensações e sentimentos expressados no decorrer dos encontros. 
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Entrevista terceira etapa: 

 

01 -Fale das sensações e sentimentos vividos no decorrer das aulas de Yoga e a sua vivencia 

com a amamentação? 

 

02- Fale da sua vivencia após o ciclo de seis aulas de Yoga e a relação com as dificuldades 

vivenciadas na fase da amamentação?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


