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“Um sorriso, um meneio positivo da 

cabeça, o contato dos olhos, o toque no 

lugar certo, ou seja, no braço, no ombro 

ou na mão, o uso adequado do silêncio e 

da voz suave são sinais que auxiliam nos 

relacionamentos interpessoais e na 

comunicação efetiva. Na saúde, não são 

necessariamente os grandes planos que 

dão certo, mas são os pequenos detalhes 

que alteram a qualidade das relações.” 

                             (Maria Júlia Paes da Silva) 



RESUMO 

Introdução: No Brasil, dados de prevalência de indicadores de aleitamento materno indicam 

crescimento e adesão à prática. Entretanto, apesar do crescimento significativo ao longo dos 

anos os indicadores ainda se encontram abaixo do recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde. Sendo o profissional de saúde em especial o enfermeiro um motivador da prática de 

amamentação, este deve a partir de informações adequadas intervir proporcionando 

conhecimento a mulher sobre a prática da amamentação, melhorando assim os índices de 

adesão. Objetivos: Analisar a percepção de mulheres nutrizes sobre o uso de tecnologias 

educativas na promoção da amamentação, caracterizar o perfil das mulheres nutrizes; descrever 

as tecnologias educativas apontadas pelas mulheres nutrizes e identificar a percepção das 

mulheres nutrizes sobre o uso de tecnologias educativas na promoção da amamentação. 

Metodologia: O trabalho tem natureza descritiva, exploratória, de abordagem qualitativa, do 

tipo pesquisa de campo realizado em enfermaria de alojamento conjunto do Hospital 

Maternidade Fernando Magalhães, com 10 mulheres nutrizes. A coleta de dados foi realizada 

por meio de questionário online e os dados submetidos à análise embasada em manuais, 

protocolos, guidelines nacionais e internacionais e ainda em estudos de autores especialistas no 

assunto. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) sob o número de parecer 38.830.314. Resultados e 

Discussão: Diante da análise realizada, emergiram das respostas duas unidades temática: 

Tecnologias educativas: desafio para profissionais de saúde na promoção da amamentação e a 

percepção das mulheres quanto ao uso das tecnologias educativas no contexto da amamentação. 

Identificou-se que apesar da importância da utilização de tecnologias educativas para a 

orientação na amamentação ainda hoje há uma superficialidade tanto na utilização de diferentes 

abordagens quanto nas informações orientadas o que pode ser um fator negativo para a 

continuidade da amamentação. Conclusão: Conclui-se que há a necessidade de melhoria na 

assistência prestada às mulheres nutrizes e que apesar do aumento dos índices de amamentação 

no Brasil, a mudança faz-se necessária nas práticas educativas de modo a atravessar a barreira 

da superficialidade das orientações e a não utilização de diferentes abordagens, sejam elas 

realizadas no período gestacional ou puerperal visto que a conscientização das mulheres a partir 

da educação em saúde é um processo facilitador para a sensibilização quanto à importância da 

amamentação.  

Descritores: saúde da mulher; aleitamento materno; educação em enfermagem 



ABSTRACT 

 

 

Introduction: In Brazil, data on the prevalence of breastfeeding indicators indicate growth and 

adherence to the practice. However, despite the significant growth over the years, the indicators 

are still below that recommended by the World Health Organization. As the health professional, 

especially the nurse, being a motivator of breastfeeding practice, he must, based on adequate 

information, intervene providing knowledge women about the practice of breastfeeding, thus 

improving adherence rates. Objectives: To analyze the perception of nursing mothers about the 

use of educational technologies to promote breastfeeding, to characterize the profile of nursing 

mothers; describe the educational technologies pointed out by nursing mothers and identify the 

perception of nursing mothers about the use of educational technologies in promoting 

breastfeeding. Methodology: The work has a descriptive, exploratory nature, with a qualitative 

approach, such as field research carried out in a joint accommodation ward at Hospital 

Maternidade Fernando Magalhães, with 10 nursing mothers. Data collection was carried out 

through an online questionnaire and the data were submitted to analysis based on manuals, 

protocols, national and international guidelines and also in studies by authors specialized in the 

subject. The study was approved by the Research Ethics Committee of the Municipal Health 

Secretariat of Rio de Janeiro (SMS / RJ) under the number 38.830.314. Results and 

Discussion: In view of the analysis carried out, two thematic units emerged from the responses: 

Educational technologies: challenge for health professionals in promoting breastfeeding and the 

perception of women regarding the use of educational technologies in the context of 

breastfeeding. It was identified that despite the importance of using educational technologies 

for breastfeeding guidance, today there is still a superficiality both in the use of different 

approaches and in oriented information, which can be a negative factor for encouraging 

breastfeeding. Conclusion: It is concluded that there is a need for improvement in the assistance 

provided to women nursing mothers and that despite the increase in breastfeeding rates in 

Brazil, the change is necessary in educational practices in order to cross the barrier of 

superficiality of the guidelines and the non-use of different approaches, be they carried out 

during the gestational or puerperal period, since women's awareness based on health education 

is a facilitating process for raising awareness about the importance of breastfeeding. 

 

Descriptors: women's health; breastfeeding; nursing education 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS     

 

O presente estudo teve como motivação o produto de experiências que vivenciei durante 

o ensino teórico-prático da disciplina de Enfermagem na Saúde da mulher II em hospitais da 

Região Metropolitana I e II do Rio de Janeiro e durante a realização do voluntariado no Banco 

de Leite Humano (BLH) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Através da 

aproximação que tive com as mulheres nesses espaços, pude observar a recorrência de dúvidas 

que permeiam a maternidade, em especial, o aleitamento materno. Desde então, tenho 

observado e refletido sobre a importância de compreender, diante da visão das mulheres, como 

se processam as orientações sobre a amamentação, para que seja possível, a partir de um olhar 

diferenciado, adequar as abordagens ofertadas de modo a atender as necessidades e expectativas 

das mulheres, uma vez que aleitamento materno configura-se como um dos eixos fundamentais 

para promoção e proteção da saúde materno-infantil.  

O ato de amamentar vai além de nutrir uma criança. Traduz-se como uma prática 

considerada completa, ecológica, econômica, cultural e eficiente que proporciona não só 

repercussões positivas na saúde materno- infantil, mas também na sociedade. Do ponto de vista 

nutricional, consiste no mais adequado e nutritivo alimento para crianças até os 6 meses de 

idade e sua importância tem se tornado tema indispensável em campanhas de promoção a saúde 

da criança e inclusive em programas governamentais (OLIVEIRA et.al., 2017).  

Dentre as premissas que favorecem a amamentação, encontram-se o efeito protetor do 

leite materno contra a mortalidade infantil, a prevenção contra a obesidade, infecções 

gastrointestinais, infecções respiratórias, proteção contra o câncer de mama, melhor qualidade 

de vida e a promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho (BRASIL, 2015). 

Entretanto, apesar de diversas evidências científicas que comprovam a superioridade da 

amamentação com relação a outras formas de alimentação, as taxas de aleitamento materno no 

Brasil, em especial de aleitamento materno exclusivo, se encontram abaixo das recomendadas. 

Estudos nacionais demonstram que apenas 41% das crianças com menos de 6 meses de vida 

são amamentadas exclusivamente com leite materno. (MORAES et.al., 2020).  

Resultados de estudo demonstram que muitas vezes as mulheres desconhecem o 

contexto da amamentação ou não estão preparadas para a realizar a prática, fazendo com que 

haja um aumento das chances de desenvolvimento de dificuldades ao longo do processo 

(CASTELLI; MAAHS; ALMEIDA, 2014).  



15 

 

O desenvolvimento de estratégias de promoção da amamentação deve ser realizado, 

tanto no período gestacional, quanto puerperal, posto que, quando realizadas, proporcionam a 

mulher uma maior segurança para enfrentar as dificuldades relativas à amamentação 

(FRANCISQUINI et al, 2011). 

Diante desse contexto, profissionais de saúde, em especial enfermeiros, assumem 

importante papel no que diz respeito ao auxílio às práticas de amamentação. Sendo detentor do 

conhecimento técnico e científico adequado para o estabelecimento de uma prática correta, este 

torna-se fundamental na prevenção e intervenção das dificuldades relacionadas à amamentação. 

O profissional de saúde deve observar as dificuldades e atuar possibilitando que mulheres 

consigam obter conhecimento acerca da amamentação, o que viabilizaria a autoeficácia para 

amamentar (ORIÁ; XIMENES; 2010). 

Dessa forma, observa-se a importância da implementação de abordagens que possam 

auxiliar mulheres a ultrapassarem as barreiras da amamentação, sendo então de suma 

importância que enfermeiros capacitados estejam aptos a criar estratégias, unindo habilidades 

técnicas e o apoio para auxiliar no manejo da amamentação (URBANETTO et al., 2018). 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

No Brasil, dados de prevalência de indicadores de aleitamento materno exclusivo e 

aleitamento materno indicam crescimento e adesão à prática tendo sido observado aumento 

entre os anos de 1986 a 2006, seguido de estabilização em 2013. A partir desses dados foi 

possível considerar o país como bem sucedido nas políticas e programas de incentivo ao 

aleitamento materno. Entretanto, apesar do crescimento significativo ao longo dos anos, os 

indicadores ainda se encontram abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) quanto à duração do aleitamento materno e do aleitamento materno exclusivo 

(BOCOLLINI et al., 2017). Para a OMS, considera-se como um indicador muito bom que 90 a 

100% das crianças menores de 6 meses sejam amamentadas exclusivamente com leite materno 

(BRASIL, 2010). 

O ato de amamentar, apesar de sensível e espontâneo, não pode ser classificado como 

uma prática simples, pois demanda técnica, conhecimento e treinamento contínuo 

(CATAFESTA et al., 2009 apud RODRIGUES et.al., 2014). E para que seja realizado de forma 

correta, é importante que seja abordado tanto durante o pré-natal quanto no puerpério de 
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maneira descomplicada, com linguagem clara e acessível a fim de que se torne fácil sua 

compreensão (BUENO; TERUYA, 2004).  

Sendo um motivador da amamentação, o profissional de saúde, em especial o 

enfermeiro, deve a partir de informações adequadas intervir, proporcionando conhecimento à 

mulher sobre a prática da amamentação, destacando-se que intervenções realizadas durante todo 

o ciclo gravídico-puerperal tornam-se mais eficazes se comparadas à realização em apenas um 

dos períodos. (GRAÇA; FIGUEREIDO; CONCEIÇÃO, 2011).  

Como parte do processo de troca de conhecimentos para diminuição de dificuldades, o 

estabelecimento de uma comunicação interpessoal entre mulheres nutrizes e profissionais de 

saúde pode ser essencial para a prestação de uma assistência de qualidade. A utilização de 

estratégias configura-se como meio de diminuição das dificuldades de mulheres nutrizes, 

fazendo com que a utilização de ações educativas possa elevar o conhecimento sobre a 

amamentação, facilitando sua reflexão acerca da prática cotidiana do aleitar, do manejo clínico 

do processo da amamentação, seu empoderamento, autonomia e exercício de cidadania como 

mulher (SOUZA et al., 2015).  

Desse modo, a escuta se apresenta como forma de estratégia constituindo-se em uma 

atitude positiva de interesse e respeito, visto que o ato de ouvir e de proporcionar um espaço de 

troca de informações, a torna terapêutica (MESQUITA; CARVALHO, 2014). Para Merhy 

(2002), o cuidado se inicia na escuta, de modo que é no espaço oferecido ao usuário para que 

ele exponha suas demandas que se torna possível a produção de atos, ações e procedimentos 

com os quais pode-se chegar ao cuidado.  

A partir de informações presentes na literatura, é possível definir a escuta de diferentes 

formas sendo elas, escuta ativa, escuta integral ou atenta, escuta qualificada e escuta terapêutica. 

Para Souza e Silveira (2019), o termo escuta terapêutica é melhor empregado pois possui como 

fundamento a valorização do sujeito de forma que se perceba o mesmo como protagonista do 

cuidado junto ao profissional de saúde, desempenhando assim um papel tão importante quanto 

durante todo o processo de cuidado. A escuta, tendo como foco a valorização do outro, se torna 

então um instrumento capaz de auxiliar nas demandas dos sujeitos diminuindo, desse modo, 

suas dificuldades (BERTACHINI, 2012).  

Diante do exposto, a escuta deve ser realizada por profissionais de saúde com o 

propósito de oferecer aos sujeitos, sendo nesse caso as mulheres nutrizes, a oportunidade de 

manifestar seus saberes, suas dúvidas, dificuldades e percepções, de modo que se torne possível 
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a adesão à prática da amamentação com mais segurança (LINHARES; PONTES; OSÓRIO, 

2014).  

A partir das questões apresentadas, o trabalho a seguir surgiu do seguinte 

questionamento:  

O uso de tecnologias educativas efetiva a promoção da amamentação diante da 

ótica de mulheres nutrizes?  

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

O presente trabalho possui como objeto de estudo a percepção de mulheres nutrizes 

acerca do uso de tecnologias educativas na amamentação. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a percepção de mulheres nutrizes sobre o uso de tecnologias educativas na 

promoção da amamentação.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar o perfil das mulheres nutrizes; 

 Descrever as tecnologias educativas apontadas pelas mulheres nutrizes;  

 Identificar a percepção das mulheres nutrizes sobre o uso de tecnologias educativas na 

promoção da amamentação.  

1.5 JUSTICATIVA 

Considerado como uma prática que proporciona diversos benefícios que vão desde a 

criança até a sociedade, recomenda-se que o aleitamento materno seja exclusivo até os seis 

meses e complementado com outros alimentos após este período. Contudo, é de conhecimento 

que diversos fatores interferem neste processo e estes vão desde aspectos sociais, a falta de 

informações até questões políticas (SARDINHA et al., 2019). Inúmeros estudos e evidências 

comprovam os benefícios do aleitamento materno, entretanto no Brasil os índices de 

aleitamento materno, em especial, o aleitamento materno exclusivo está abaixo dos 

recomendados (BRASIL, 2009). Endossado pela OMS, O Ministério da Saúde recomenda que 
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o aleitamento materno seja realizado por dois anos ou mais sendo exclusivo nos 6 primeiros 

meses de vida (BRASIL, 2015). 

Devido a mudanças sociais ao longo do tempo quanto à percepção da importância da 

amamentação, diversas iniciativas no Brasil e no mundo foram elaboradas. No Brasil, medidas 

como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o Programa Rede Cegonha, a criação de Bancos 

de Leite Humano, dentre outras foram implementadas para incentivar e promover a 

amamentação. (SIQUEIRA, 2017) 

Já no mundo, em setembro de 2015, 193 Estados – membros da Organização das Nações 

Unidas (ONU) se reuniram em Nova York e traçaram metas que compõem a Agenda 2030. A 

Agenda 2030 trata de ações, programas e diretrizes que servirão de orientação para as Nações 

Unidas e seus países associados para o alcance do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 

2019). Ao todo foram traçados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODs) com 169 

metas que se baseiam nos 8 objetivos do Desenvolvimento do Milênio, sendo a saúde tratada 

diretamente no Objetivo 3. De acordo com levantamento realizado pela Organização Pan-

Americana de Saúde a amamentação possui conexão direta com alguns objetivos. 

No caso da ODs 01 (Fim da pobreza) sabe-se que à amamentação proporciona as 

crianças um melhor começo de vida independente de sua renda familiar. Em estudo realizado, 

apontou-se que crianças amamentadas até os 12 meses de vida em áreas urbanas no Brasil 

apresentavam maiores chances de desenvolver rendimentos intelectuais melhores quando 

alcançavam a vida adulta do que crianças que foram amamentadas por menos tempo 

(VICTORA et al., 2015). 

Já com relação a ODs 2 (Fome Zero), o leite materno é o alimento ideal pois ajuda a 

prevenir a fome, a desnutrição, a obesidade e garante um desenvolvimento correto para as 

crianças. Considera- se o estado nutricional como um dos principais indicadores de qualidade 

de vida estando o aleitamento materno e o estado nutricional infantil diretamente ligados. No 

Brasil, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) apenas 38,6% 

das crianças são amamentadas exclusivamente nos 6 primeiros meses de vida.  

Relacionando com a ODs 3 (Saúde e Bem estar), estudos recentes associam a 

amamentação como fator protetor contra obesidade infantil. Neste caso, o tempo de 

amamentação relaciona-se à probabilidade de crianças desenvolverem ou não obesidade: 

crianças amamentadas por período superior a 6 meses, mesmo que de forma não exclusiva, 

apresentaram menor probabilidade de desenvolverem excesso de peso, refletindo assim o efeito 
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protetor e benéfico do aleitamento materno (SILVA et al., 2016). Victora et al. (2016), em 

estudo publicado sugerem que o aleitamento materno não só aumenta os índices de inteligência 

até a vida adulta como possui efeito no nível individual e social aumentando a capacidade de 

obtenção e ganho educacional, o que colabora com o objetivo ODs 4 (Qualidade na Educação). 

 A amamentação em público e ordenha estão diretamente ligadas a ODs 5 (Igualdade de 

gênero). No Brasil, foi aprovado no Senado Federal, em março de 2019, o Projeto de Lei n° 

514/2015 que assegura o direito às mulheres de amamentarem em locais públicos ou privados 

sem qualquer tipo de impedimento. Atualmente, o projeto aguarda aprovação na Câmara dos 

Deputados. (BRASIL, 2019). 

Com relação à ODs 6 (Energia acessível e limpa), a amamentação não utiliza energia 

para sua prática diferentemente da indústria de fórmulas infantis. Quanto à ODs 13 (Ação contra 

mudança global do clima), esta também encontra ligação com o aleitamento materno visto que 

o mesmo não polui o meio ambiente, é sustentável, possui fonte natural e exige poucos recursos 

ao contrário da produção, distribuição e descarte de latas de fórmulas infantis. 

Em face do exposto, o trabalho justifica-se não só pela importância da temática, mas 

também pela necessidade do aprofundamento do conhecimento acerca do uso de ferramentas 

que possam favorecer a promoção da amamentação para que seja possível, assim, alcançar a 

elevação das taxas de amamentação levando-se em conta a importância que a mesma possui 

para a saúde, tanto das crianças quanto das mulheres. 

1.6 RELEVÂNCIA 

A partir deste trabalho pretende-se colaborar na área da pesquisa para ampliação dos 

conhecimentos acerca do uso das tecnologias educativas que auxiliam na amamentação. Busca-

se contribuir para o Grupo de Pesquisa em Saúde Integral da Mulher e do Recém Nascido 

(GPSIMRN) através do debate acerca da temática e o incentivo ao desenvolvimento de novas 

pesquisas na área, que visem estimular o uso de tecnologias educativas frente ao combate ao 

desmame precoce.  Através da perspectiva das mulheres, espera-se incentivar a promoção da 

amamentação, cooperar com profissionais da saúde, em especial enfermeiros, para a reflexão 

quanto ao uso das tecnologias e, acima de tudo contribuir, para um atendimento que tenha como 

foco o bem estar tanto do bebê quanto da mulher, preconizando o atendimento de suas 

demandas e levando em consideração sua visão acerca do assunto.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 BENEFÍCIOS DA AMAMENTAÇÃO 

A amamentação, como demonstrada, é essencial para o desenvolvimento correto e a 

promoção da saúde de mães e bebês. É constatada sua proteção contra diarreia aguda e 

prolongada, infecções do trato respiratório, sepse neonatal, alergias, enterocolite necrosante 

dentre outras doenças que podem atingir crianças principalmente nos primeiros meses de vida 

(PALMEIRA; CARNEIRO-SAMPAIO, 2016). Estudo demonstra que crianças apresentaram 

menor quantidade de Clostridium dificile e Escherichia coli e maior quantidade de 

bifidobactérias na flora bacteriana quando amamentadas exclusivamente (PASSANHA et al., 

2010). 

Além da importância nutricional, a amamentação possui papel essencial no 

desenvolvimento crânio facial do recém-nascido. A correta progressão da face depende do 

desenvolvimento de estruturas como músculos, língua, dentes e suas funções como sucção, 

deglutição, respiração, mastigação e fala sendo estas desenvolvidas durante a amamentação. 

Durante a amamentação, a criança harmoniza a atividade muscular com a respiração, o que 

promove o correto desenvolvimento do terço médio da face (SILVA et al., 2018). O exercício 

muscular realizado durante a amamentação também previne o desenvolvimento de problemas 

como o posicionamento dos dentes, problemas respiratórios e favorece a respiração nasal 

(COSTA et al., 2013). 

A amamentação também possui papel importante no desenvolvimento cognitivo de 

crianças. Nutrientes presentes no leite como colina, glicoproteínas, fatores de crescimento e 

fosfolipídios, dentre outros, se complementam e favorecem o desenvolvimento cerebral. 

Através de estudo desenvolvido com 560 binômios, foi possível avaliar que crianças 

amamentadas até o sexto mês de vida apresentaram um maior desenvolvimento intelectual do 

que crianças que foram desmamadas antes de completarem 6 meses (FONSECA et al., 2013). 

O contato pele a pele durante a amamentação promove a redução do estresse e gera 

calma e segurança para ambas as partes. O contato físico entre a mãe e o bebê assegura o 

fortalecimento do vínculo, o que garante maiores chances de sucesso durante a amamentação. 

O toque estimula a liberação do hormônio ocitocina que faz com que haja a saída do leite. Este 

hormônio também é responsável por um maior aquecimento das mamas durante a amamentação 

o que faz com que o bebê seja aquecido gerando conforto e redução dos níveis de ansiedade 

promovendo assim a sensação de bem estar.  
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Em estudo publicado em 2017, contatou-se, a partir de ensaio clínico randomizado, que 

a amamentação somada ao contato pele a pele pode potencializar o efeito analgésico durante a 

realização e recuperação do recém-nascido após procedimentos invasivos como administração 

de vacina contra hepatite B (LEITE et al., 2015).  

Além de vantagens para a criança, a amamentação proporciona à mulher nutriz diversos 

benefícios. Durante a amamentação, o ato de sugar a mama é considerado o fator que mais 

promove a produção do hormônio ocitocina. A ocitocina é responsável pela involução uterina 

fazendo com que o útero após o parto retorne para seu tamanho normal gerando assim a redução 

da possibilidade de hemorragia pós parto e anemia. Altos níveis de ocitocina no organismo 

aumentam o limiar da dor fazendo com que haja diminuição do desconforto materno (CIAMPO; 

CIAMPO 2018). 

Outra vantagem sobre a amamentação é seu fator protetor contra câncer de mama e 

ovários. Estudos indicam redução de 17% do risco de carcinoma ovariano em mulheres que 

amamentaram por pelo menos seis meses se comparado a mulheres que não amamentaram; e 

28% em mulheres que amamentaram por período de 6 a 12 meses. Entretanto, observa-se que 

o maior índice de redução se dá em mulheres que amamentaram por período superior a 12 

meses. Estima-se que haja uma diminuição de 37% do risco de desenvolvimento de câncer de 

ovário e redução do risco de câncer de mama. Estudos mostram uma redução de 22% do risco 

de desenvolvimento de câncer de mama em mulheres que amamentaram se comparadas àquelas 

que nunca amamentaram. (CHOWDHURY et al., 2015). A baixa concentração de hormônios 

gonadotróficos e de estrogênio e a consequente não ovulação e amenorreia também podem ser 

consideradas fatores protetores (LUAN, 2013) 

O ato de amamentar também é importante no auxílio a perda de peso após o parto e na 

redução do risco de desenvolvimento de Diabetes tipo 2. Mulheres que amamentam apresentam 

32 % menos risco de desenvolver diabetes tipo 2 (CHOWDHURY et al., 2015). 

Além de todos os benefícios apresentados o fator econômico também possui papel de 

grande relevância. As fórmulas de leite artificial apresentam enorme gasto para as famílias e 

utiliza grande parte da renda mensal. Em estudo realizado, analisou-se que alimentar uma 

criança com fórmula infantil e leite de vaca tipo C custava em média 35% do salário-mínimo 

ficando evidente que o aleitamento materno, além de conduzir o binômio mãe-bebê a uma vida 

mais saudável, também proporciona vantagens econômicas importantes (ARAÚJO et al., 

2019).  
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2.2 O ALEITAMENTO MATERNO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o aleitamento materno possui 

diferentes classificações como: aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno 

predominante, aleitamento materno complementado e aleitamento materno misto ou parcial 

(BRASIL, 2015). Sendo uma das práticas mais antigas de alimentação, o aleitamento materno 

é considerado o alimento responsável por ofertar todos os nutrientes essenciais para crianças 

menores de seis meses. Sua oferta deve ser continuada por pelo menos dois anos, devendo ser 

complementado após o sexto mês de vida (MARINHO; ANDRADE; ABRÃO, 2015).  

Durante os anos 70, houve grande diminuição da prática do aleitamento e assim 

diminuição da qualidade da saúde de crianças e mulheres (ANTUNES et al., 2008). Alguns 

fatores podem ser apontados como motivadores desta diminuição e estão entre eles o ingresso 

de mulheres no mercado de trabalho, o avanço da industrialização, a vinculação de propagandas 

de leites industrializados na mídia e a prescrição do uso de fórmulas por profissionais de saúde 

(BOCOLLINI et al., 2017). Porém, nos anos 80 houve mudanças no quadro quando foram 

instituídas campanhas em incentivo a amamentação.  

No Brasil, instituiu-se em 1981, o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento 

Materno (PNIAM).  Sua implementação incentivou o surgimento de campanhas pró 

amamentação tanto no âmbito nacional quanto internacional. Pode-se considerar o PNIAM 

como precursor das mudanças que ocorreram voltadas para incentivo ao aleitamento materno. 

A partir dele foram desenvolvidas diversas políticas públicas e programas de incentivo.  

Considerada também como um marco importante no incentivo ao aleitamento materno, 

menciona-se a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Criada pela World Alliance for 

Breastfeeding Action (WABA) com o apoio do Ministério da Saúde e de outras organizações 

internacionais como a La Leche League, em cada ano aborda um tema relacionado ao 

aleitamento materno sendo o mesmo discutido por diversos países (BOCOLLINI, 2012). 

Nos dias de hoje, o Ministério da Saúde coordena a Política Nacional de Promoção, 

Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno, sendo um dos desdobramentos da Área Técnica de 

Saúde da Criança e Aleitamento Materno (KALIL; COSTA, 2012).  

Entretanto, apesar dos incentivos e das políticas voltadas para a promoção do 

aleitamento materno, a baixa adesão da prática demonstra a necessidade de novas formas de 

abordagem que tenham como foco ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 

(PEREIRA et al., 2010). 
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2.3 TECNOLOGIAS EDUCATIVAS  

Tecnologias educativas podem ser compreendidas como instrumentos que facilitam a 

mediação do processo ensino- aprendizagem (TEIXEIRA; MOTTA, 2011). São utilizadas na 

promoção da saúde e possuem como foco a autonomia de indivíduos pautada em saberes e 

fazeres (JOVENTINO et al., 2011 apud SILVA et al., 2016).  

Para Florêncio et al. (2019, p.74) o termo tecnologia educacional pode ser entendido 

como: 

o resultado de processos concretizados a partir da experiência cotidiana e da pesquisa, 

visando o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos, para a 
construção de produtos materiais ou não, com a finalidade de provocar intervenções 

sobre uma determinada situação prática. 

Ações educativas realizadas a partir de tecnologias devem auxiliar mulheres a 

ultrapassar as barreiras iniciais do aleitamento. Em ensaio clínico realizado, pode-se constatar 

a eficácia do uso de uma tecnologia educativa para o auxílio do aleitamento materno. Em um 

estudo, a partir da utilização de um álbum seriado, ficou evidente o aumento do escore na 

autoeficácia para o aleitamento materno (JAVORSKI et al., 2018).  

Tecnologias educativas têm se mostrado eficientes em diversos espaços, fazendo com 

que se torne possível a melhora do processo de aprendizagem e ensino entre mulheres e 

profissionais (ABISSULO, 2016). A inserção do uso de tecnologias auxilia na obtenção de 

conhecendo acerca da amamentação e vem fazendo com que as mulheres nutrizes possam 

buscar sua autonomia.  

O profissional de saúde, em especial o enfermeiro, deve não só consumir tecnologias, 

mas também as produzir, a fim de que sejam geradas inovações que transformem e auxiliem a 

prática ao longo da assistência (KOERICH et al., 2019). 

Em estudo realizado em Fortaleza- CE foi possível observar o uso de tecnologia para 

promoção da amamentação sob forma de literatura de Cordel. Os resultados demonstraram que 

a prática foi extremamente relevante e que a utilização do Cordel é um meio de promoção 

bastante efetivo pois permite uma aproximação entre a mulher e o profissional através de uma 

linguagem clara e acessível. (OLIVEIRA; REBOUÇAS; PAGLIUCA, 2008). Outro estudo 

realizado em hospital do Rio de Janeiro também demonstrou o uso de tecnologia, através de 

simuladores realísticos de baixa fidelidade. Resultados positivos foram alcançados 

demonstrando que a utilização dos simuladores facilitou o aprendizado sobre o manejo clínico 
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da amamentação para um grupo de puérperas em alojamento conjunto diminuindo as 

dificuldades sobre a prática (ABISSULO; SILVINO; FERREIRA, 2016). 

As tecnologias podem ser úteis para a promoção da amamentação pois conseguem 

ampliar o acesso à informação, o apoio as mães e aumentar as taxas e o tempo da amamentação 

(FLAX et al., 2014). Em estudo realizado através de revisão integrativa foi possível concluir 

que, quando associada a tecnologias como por exemplo o álbum seriado, a literatura de cordel, 

rodas de conversa, grupo de mulheres, confecção de cartazes nas comunidades, a promoção da 

amamentação apresenta resultados positivos e que o enfermeiro tem papel importante na 

utilização das mesmas para melhoria destes resultados junto com as mães (SILVA et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Segundo Minayo (2010, p. 10): 

Entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na sua indagação e construção 

da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 

realidade do mundo. Portanto, embora seja uma atividade teórica a pesquisa vincula 

pensamento e ação. Ou seja, nada pode ter sido intelectualmente um problema, se não 

tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões da 

investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente 

condicionadas. São fruto de determinada inserção no real, nele encontrando suas 

razões e objetivos. 

Para Figueiredo (2007), para que seja possível a descrição da metodologia é necessário 

vasto conhecimento acerca de métodos, abordagens e tipos de investigação para que seja 

possível, assim, a condução da pesquisa visto que os conhecimentos são essenciais para a sua 

construção.  

Este trabalho tem natureza descritiva, exploratória, de abordagem qualitativa do tipo 

pesquisa de campo. Para Minayo (2010), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, crenças, valores e atitudes e não pode ser reduzida para operacionalização de 

variáveis. A pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos que não podem quantificados. O 

pesquisador qualitativo direciona seus estudos para a interpretação do mundo real preocupando-

se em pesquisar sobre a experiência vivida pelos seres humanos (OLIVEIRA, 2009). Segundo 

Gaskell (2002), a pesquisa qualitativa “fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a 

compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação”. 

Para Gil (2008) as pesquisas descritivas possuem como objetivo descrever 

características de determinada população ou fenômeno. São utilizados como técnica para coleta 

de dados questionários, entrevista e a observação sistemática. O processo visa a identificação, 

registro e análise de características, fatores ou variáveis que se relacionam com o processo ou 

fenômeno (PEROVANO, 2014). 

As pesquisas exploratórias têm como objetivo geralmente definir um problema com 

maior precisão (MALHOTRA, 2001). Costumam envolver uma abordagem qualitativa, tal 

como o uso de grupos de discussão e geralmente caracterizam-se pela ausência de hipóteses, 

ou hipóteses pouco definidas (AAKER; KUMAR; DAY, 2004). Muitas dessas pesquisas 

possuem como etapas levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências e análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL 2007). 
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3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

O trabalho foi realizado no município do Rio de Janeiro tendo como cenário o Hospital 

Maternidade Fernando Magalhães situado na Rua Gen. José Cristino, 87 - São Cristóvão. 

Inaugurado em 1955, o Hospital Maternidade é referência na assistência a partos de alto risco 

obstétrico e atende gestantes desde o pré-natal até o puerpério. Devido ao alto risco materno, é 

de grande ocorrência partos prematuros e o nascimento de bebês com problemas congênitos na 

unidade (SMS, 2013). 

3.3 POPULAÇÃO E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Participaram do estudo 10 mulheres nutrizes que estavam internadas em enfermaria de 

alojamento conjunto na maternidade do hospital em questão. Os critérios de inclusão foram: 

mulheres puérperas que estivessem amamentando e que manifestaram interesse em participar 

voluntariamente da pesquisa. Foram excluídas mulheres que não falavam a língua portuguesa 

e menores de 18 anos. 

3.4 COLETA DE DADOS 

  Devido ao novo cenário mundial, por conta da pandemia do Coronavírus foram 

necessárias algumas alterações no método de coleta de dados. Inicialmente, a coleta seria 

realizada com 15 mulheres puérperas internadas em enfermaria do alojamento conjunto, 

entretanto foi possível a captação de 10. O procedimento de coleta foi realizado em duas etapas: 

após a manifestação de interesse por parte das mulheres em responder a pesquisa, era 

primeiramente estabelecido contato, através de mensagem via app WhatsApp, onde eram 

apresentadas as intenções do trabalho com uma explicação breve dos objetivos. Nos casos em 

que a participante manifestava interesse em continuar a participar da pesquisa de livre e 

espontânea vontade, era enviado então um link também, via app WhatsApp, para que fosse 

possível o preenchimento do questionário.  

 Com o intuito de responder aos objetivos da pesquisa, foi aplicado então um 

questionário, no mês de agosto de 2020, conforme demostrado no cronograma. Os questionários 

em formato eletrônico, foram gerados por meio de ferramenta gratuita do Google: Google 

Forms.  Para preenchimento, o questionário ficou disponível através do link: 

docs.forms.com/forms/d/1CFFQ7Z3XXvYtQ29VwAU46XxXRDg8II91GHDjdJh-

JGoZKwQ/edit. 

 Ao final do processo, as respostas obtidas foram organizadas para análise posterior.  
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3.5 INSTRUMENTO 

Para a coleta dos dados foi aplicado questionário online contendo 11 perguntas sendo 

divididas em 05 perguntas de caracterização das participantes e 06 perguntas sobre os objetivos 

da pesquisa. Para garantir a ética da pesquisa, antes de iniciar as respostas, foi solicitado que as 

participantes lessem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que se encontrava 

no início do questionário e assinalassem se concordavam ou não em participar da pesquisa. Para 

contabilização das respostas, foram aceitos apenas questionários onde a opção assinalada foi 

sim.  

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa foi encaminhada para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para análise de seus preceitos éticos e legais, sendo a 

mesma aprovada sob o número do parecer 3.830.314 como preconizado pela Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) a qual constitui as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos. Este trabalho possuiu riscos 

mínimos que estavam relacionados à chance de desconforto emocional ao responder perguntas 

que pudessem gerar recordações de momentos difíceis, desconforto ou constrangimento, tido 

então a pesquisadora responsabilidades legais em caso de prejuízo à participante. Como 

benefícios, as informações coletadas puderam gerar conhecimento acerca do uso de tecnologias 

educativas na amamentação, auxiliando outras mulheres e outros profissionais de saúde na 

reelaboração do cuidado.  

3.7 ANÁLISE DE DADOS 

 Para Lakatos e Marconi (2010), na etapa de análise de dados o pesquisador consegue 

analisar de forma mais detalhada as informações coletadas a fim de que seja possível responder 

suas indagações, estabelecendo uma relação entre os dados levantados, que serão comprovadas 

ou não mediante análise.  

 Diante da necessidade de caracterização das participantes da pesquisa utilizou-se o 

formato descritivo de estatística simples para contextualização do perfil das mulheres.  

 Optou-se pela realização de uma discussão embasada em protocolos, manuais e 

guidelines nacionais e internacionais disponíveis para acesso na internet. Utilizou-se também 

artigos de especialistas no assunto.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 Para caracterização das puérperas participantes, foi aplicado questionário online 

contendo 05 perguntas de caracterização.  Assim, para apresentação dos dados de caracterização 

foi utilizado formato descritivo de estatística simples. Os dados apresentados a seguir foram 

reunidos na tabela I. 

 Foram analisadas as respostas de 10 mulheres nutrizes onde contatou-se que as idades 

predominantes se encontravam na faixa etária de 25 a 31 anos, totalizando 6 (60%) mulheres. 

Quanto ao grau de escolaridade houve predominância de ensino médio completo, contabilizando 

um total de 6 mulheres (60%), seguido por ensino médio incompleto (20%), ensino fundamental 

completo (10%) e ensino superior incompleto (10%). Sobre o estado civil, todas (100%) as 

mulheres responderam que eram solteiras. Acerca de outros filhos, 7 mulheres (70%) 

responderam não possuir outros filhos e 3 (30%) responderam possuir outro filho. Relacionado 

ao número de consultas de pré natal, houve predominância de mulheres que realizaram 9 

consultas (20%) e de mulheres que não se recordavam da quantidade de consultas de pré natal 

realizadas (20%).  

Tabela I: Caracterização das mulheres participantes, Niterói, 2020 

Dados de caracterização das mulheres participantes (n=10) 

Idade (anos) n % 

21-24 3 30 

25-31 6 60 

> 31 1 10 

Grau de Escolaridade   

Sem escolaridade 0 0 

Fundamental Completo 1 10 

Fundamental Incompleto 0 0 

Médio Completo 6 60 

Médio Incompleto 2 20 

Superior Completo 0 0 

Superior Incompleto 1 10 

Estado Civil   

Solteira 10 100 

Casada 0 0 

Divorciada 0 0 

Viúva 0 0 

Paridade Materna   

Primípara 7 70 

Multípara 3 30 

Número de consultas de pré natal n % 

1 0 0 
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2 0 0 

3 0 0 

4 1 10 

5 1 10 

6 0 0 

7 1 10 

8 1 10 

9 2 20 

10 1 10 

11 0 0 

12 1 10 

Não lembro 2 20 

Fonte: As autoras, 2020 

4.2 APRESENTAÇÃO DAS UNIDADES TEMÁTICAS 

 Após a leitura aprofundada das respostas, emergiram as seguintes unidades temáticas 

que serão discutidas e analisadas embasadas em protocolos, manuais e guidelines nacionais e 

internacionais e ainda em estudos de especialistas no assunto no decorrer deste capítulo: 

 Tecnologias educativas: desafio para profissionais de saúde na promoção da 

amamentação; 

 A percepção das mulheres quanto ao uso das tecnologias educativas no contexto da 

amamentação. 

4.2.1 Tecnologias educativas: desafio para profissionais de saúde na promoção da 

amamentação 

 Diversos estudos evidenciam a importância da amamentação e seus benefícios. Dados 

demonstram que cerca de 820.000 mortes infantis poderiam ser evitadas em todo mundo por 

ano se os níveis de amamentação fossem ideais (WHO, 2017). Entretanto, segundo dados 

preliminares do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, 53,1%, ou seja, mais da 

metade das crianças são amamentadas de forma continuada até os 12 meses de idade no Brasil 

demonstrando assim crescimento nos níveis de adesão à amamentação (BRASIL,2020).  

 É possível verificar que o conhecimento sobre a amamentação interfere diretamente no 

tempo de adesão. O preparo para a amamentação deve ser preferencialmente iniciado ainda no 

período gestacional, levando-se em conta principalmente que o tempo de gestação favorece a 

orientação durante o pré-natal. Porém, cabe ressaltar que não se descarta o preparo em nenhum 

momento, visto que a orientação é pertinente em qualquer período (SARDINHA et al., 2019). 
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 Neste trabalho evidenciou-se a predominância da realização de pré-natal para preparo 

da amamentação a partir do uso de tecnologia educativa como demonstra a figura 01.  Das 10 

mulheres nutrizes, 7 (70%) apontaram ter recebido orientação sobre amamentação durante o 

pré-natal, seguido por 1 (10%) que recebeu orientação durante a internação hospitalar e 1 (10%) 

que relatou ter adquirido orientação através de informações buscadas por ela mesma na Internet. 

É relevante destacar que 1 (10%) mulher relatou não ter recebido qualquer orientação e que a 

ausência de orientações oportuniza uma busca alternativa para substitutos alimentares do leite 

materno seguido assim por uma baixa adesão a amamentação exclusiva.  

Figura 01: Relação entre locais de orientação e o uso de tecnologias educativas, segundo as 

respostas coletadas, Niterói, 2020  

 Fonte: As autoras, 2020 

 O pré-natal configura-se como espaço de assistência que se desenvolve a partir da 

interação paciente e profissional. Revela-se um ambiente de troca de saberes e informações, 

discussão e assimilação destacando-se por ser ambiente propício para o uso de tecnologias em 

saúde, em especial as leves, por profissionais de saúde, para a construção de saberes e o aumento 

da autonomia dos sujeitos a partir de uma abordagem que fortaleça a elaboração do 

conhecimento numa perspectiva crítica, transformadora e criativa (SILVA et al., 2019). Dessa 

forma, é possível correlacionar que a abordagem da promoção da amamentação durante o 

período gestacional por meio das consultas de pré-natal interfere na motivação materna em 

amamentar, levando-se em conta que a educação em saúde colabora positivamente na promoção 

da amamentação e no empoderamento das mulheres para a execução da prática (SILVA, et al., 

2018). 

 Ainda, a partir das respostas coletadas durante a pesquisa, evidenciou-se que as 

orientações relativas à amamentação em 70% das respostas foram realizadas por profissionais 
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de saúde durante a consulta de pré-natal através do aconselhamento, não sendo utilizadas 

diferentes formas de tecnologias. Das 10 mulheres nutrizes, 7 (70%) afirmaram terem sido 

orientadas durante a consulta de pré-natal por profissional de saúde, 1 (10%) a partir do uso de 

aplicativo de telefone por internet, 1 (10%) na maternidade tendo referido que a orientação foi 

realizada no leito e 1 (10%) não recebeu qualquer orientação.   

Figura 02: Relação das diferentes formas de tecnologias educativas utilizadas, segundo as 

respostas coletadas, Niterói, 2020 

Fonte: As autoras, 2020 

 Em 2013, através da Portaria n° 1920 de 5 de setembro de 2013 instituiu-se a Estratégia 

Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no 

Sistema Único de Saúde (SUS) -Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Dentre os objetivos 

da Estratégia Alimenta e Amamenta Brasil, se encontra o aprimoramento das competências e 

habilidades dos profissionais de saúde na promoção da amamentação (BRASIL, 2015). O 

aprimoramento das competências e habilidades inclui a busca pelo desenvolvimento de ações 

de saúde que auxiliem as mulheres quanto à amamentação e, por conta da diversidade e das 

diferentes formas de compreensão, é importante que o profissional de saúde esteja preparado 

para prestar uma assistência eficaz, solidária, integral e contextualizada, que respeite o saber de 

cada mulher e que a ajude a superar suas necessidades (CASTRO; ARAÚJO, 2006). 

 Embora o acolhimento possua papel significativo visto que a partir dele gera-se o 

estabelecimento de uma relação próxima, sendo assim, condição inerente para  a utilização das 

demais tecnologias educativas, o profissional de saúde deve estar preparado para a utilização 

de diferentes formas de abordagens uma vez que é essencial sempre se levar em consideração 

a individualidade do cuidado (GUEDES et al., 2017) A oferta de diferentes tecnologias 
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educativas como palestras, rodas de conversa, cartilhas, websites, vídeos dentre outras favorece 

que cada indivíduo dentro de sua particularidade busque formas mais satisfatórias de lidar com 

suas demandas (SILVA, et al., 2019). 

 Diante desta descrição, envolve-se uma segunda unidade temática na qual se descreverá 

a percepção de mulheres nutrizes quanto ao uso de tecnologias educativas.   

4.2.2 A percepção das mulheres nutrizes quanto ao uso das tecnologias educativas no 

contexto da amamentação 

 É possível perceber que embora cada vez mais mulheres tenham acesso a informações 

sobre à importância da amamentação, ainda se faz necessário o desenvolvimento de técnicas e 

ações que orientem e auxiliem nessa prática (SARDINHA, 2019).  

 Quando questionadas com relação à motivação da busca por orientações, 7 (70%) 

mulheres nutrizes responderam que tiveram por motivo a busca de mais informações, seguido 

por 1 (10%) que teve o incentivo de algo ou alguém. Duas mulheres informaram que não 

buscaram qualquer tipo de orientação (10%) e não tiveram qualquer tipo de orientação (10%) 

respectivamente.  

Figura 03: Relação sobre a motivação da busca por orientações, segundo as respostas 

coletadas Niterói, 2020 

Fonte: As autoras, 2020 

 Diante das respostas obtidas, revelou-se que 80% das mulheres nutrizes buscaram 

informações o que sugere que haja um entendimento positivo quanto a importância da 

amamentação, reforçando assim a possibilidade de uso de tecnologias educativas. Entretanto, 

ainda dentro da mesma pergunta, 2 (20%) mulheres relataram que ou não buscaram ou não 
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receberam qualquer orientação o que se torna um dado preocupante pois demonstra que apesar 

das ações educativas ainda há uma lacuna de conhecimento sobre a amamentação. Estudos 

sugerem que a ausência de busca por mais informações e o não recebimento de orientações 

possa ser gerados pela dificuldade de acesso às informações (FALEIROS, TREZZA, 

CARANDINA, 2006). Dessa forma, torna-se fundamental que cada vez mais sejam utilizadas 

tecnologias educativas pois estas podem contribuir para a promoção do aleitamento materno 

ampliando o acesso a informações, possibilitando a construção do conhecimento (SILVA, et 

al., 2019).  

 Sobre os aspectos práticos da amamentação, quando perguntadas sobre quais 

orientações foram recebidas, foi possível perceber que não houve grande variação das respostas 

individuais, demonstrando-se superficialidade quanto às orientações.  Estando entre as 

orientações mais recebidas, encontram-se a pega e posição corretas e a amamentação em livre 

demanda com cinco e três respostas respectivamente. Orientações referentes à amamentação 

exclusiva, cuidado com os mamilos, ordenha e massagem das mamas e o não uso de bicos 

artificiais obtiveram apenas 1 resposta cada. Ainda, dentro das respostas obtidas, notou-se duas 

orientações que estão em desacordo com as preconizadas pelo Ministério da Saúde, que são 

estabelecimento de horário e duração da amamentação e amamentação até os 6 meses de idade 

com 2 respostas cada. A amamentação deve ocorrer em livre demanda, ou seja, sem restrições 

de horário e tempo de permanência na mama sendo recomendada por dois anos ou mais, de 

forma exclusiva nos primeiros seis meses e complementada após este período (BRASIL,2015). 

Figura 04: Relação das orientações recebidas relativas à amamentação, segundo as respostas 

coletadas, Niterói, 2020 

Neste local onde você participou, o que foi orientado sobre amamentação? 

10 respostas 

Só leite do peito e sem água e se machucar não é para passar pomada 

Sobre amamentar em livre demanda e sobre a posição correta 

Foi orientado que o bebê deve pegar todo o peito da mão para mamar 

Forma de amamentar, horário 

Amamentação até os 6 meses de idade, posição correta do bebê, quando tiver com muito 

leite tem que fazer massagem e ordenha 
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Da alimentação a cada 3 horas e 3 horas 

Sobre o uso de chupeta e amamentar quando a criança quiser 

Não recebi 

Sobre a forma correta de se pegar no peito 

Que a criança tem que mamar quando quiser até os 6 meses 

 Fonte: As autoras, 2020  

 Em relação as orientações aprendidas que foram continuadas, das 10 (100%) das 

respostas totais, a amamentação em livre demanda aparece em todas (100%) as respostas, 

seguido por esvaziamento completo antes da troca das mamas em 6 (60%) respostas, pega 

correta, pretensão de continuação da amamentação exclusiva até o 6° mês e não utilização de 

chupetas e/ou bicos artificiais em 5 respostas. Já o cuidado com os mamilos e a posição correta 

do bebê aparecem em 4 (40%) e 2 (20%) respostas respectivamente.  

Figura 05: Relação das orientações aprendidas que foram continuadas, segundo as respostas 

coletadas, Niterói, 2020 

Fonte: As autoras, 2020  

 Diante das informações expostas acima, constatou-se que os ensinamentos relativos à 

amamentação independente da fase em que a mulher se encontra podem ocorrer de forma 

incompleta gerando assim um desprovimento de orientações.  A falta de orientação adequada é 

um fator determinante para diminuição do tempo de amamentação sendo desta forma visível a 

relação entre a necessidade de melhorias e o aumento dos índices de prevalência da 

amamentação (ALMEIDA; LUZ; UED, 2015). Entretanto, é possível elencar diversas barreiras 
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que direcionam para a falta de uma orientação adequada. A desarticulação do trabalho em 

equipe com o fator da sobreposição de ações e atuação individualizada, a falta de capacitação 

profissional, a carência de recursos tanto estruturais quanto de apoio e até mesmo a 

desvalorização da população gerada ou pelo descrédito com relação a educação em saúde ou 

pelo descontentamento pela metodologia de trabalho são algumas das dificuldades encontradas 

por profissionais de saúde (MOUTINHO et al., 2014). O sucesso da continuidade da 

amamentação com o afastamento do desmame precoce advém de diversos fatores sendo assim 

necessário não só o aperfeiçoamento profissional a partir da educação permanente, mas também 

o incentivo ao trabalho em equipe, incentivo por parte de gestores nas três esferas de governo, 

melhoria nas condições de trabalho tanto de caráter estrutural como de apoio e principalmente 

a valorização de profissionais que trabalham no cenário materno-infantil. 

 Com relação a eficiência da orientação diante da ótica das mulheres nutrizes, 8 (80%) 

mulheres afirmaram que a orientação ajudou no processo de amamentação e 2 (20%) afirmaram 

que a orientação não foi eficiente tendo então não ajudado no processo.  

Figura 06: Percepção das mulheres nutrizes quanto a eficiência da orientação, segundo as 

respostas coletadas, Niterói, 2020 

Fonte: As autoras, 2020 

 Embora 8 (80%) mulheres nutrizes tenham respondido que as orientações recebidas 

foram satisfatórias, obteve-se 2 (20%) respostas negativas o que pode estar associado a forma 

de abordagem utilizada durante a realização da orientação.  

 O emprego de diferentes formas de tecnologias educativas pode ser um facilitador para 

a aquisição de conhecimentos uma vez que as tecnologias facilitam o processo de ensino 
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aprendizagem permitindo as mulheres o desenvolvimento de uma reflexão crítica e de sua 

autonomia.  

 Desta forma, é importante ressaltar o papel de profissionais de saúde, em especial o 

enfermeiro, no uso de tecnologias educativas diante da promoção da amamentação, visto que o 

apoio e orientação favorecerá não só obtenção de conhecimento pelas puérperas, mas também 

o sucesso da amamentação.   
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5 CONCLUSÃO 

 É possível a partir do trabalho, apreender que o sucesso da amamentação deriva de uma 

construção coletiva que inclui diversos sujeitos destacando-se a importância do papel dos 

profissionais de saúde em especial enfermeiros na construção do saber. Destaca-se a 

necessidade de incentivo ao uso de diferentes formas de tecnologias educativas no auxílio à 

prática da amamentação pois, como visto, as tecnologias educativas quando utilizadas possuem 

papel de extrema importância na educação em saúde impulsionando assim a promoção do 

conhecimento e da autonomia das mulheres permitindo, dessa forma, o desenvolvimento do 

senso crítico quanto os benefícios da amamentação.  

 Apesar da limitação do estudo, pôde-se observar uma pequena demonstração da 

realidade, permitindo uma discussão acerca da necessidade da inclusão das tecnologias 

educativas durante as orientações relativas à prática da amamentação. Como exposto, as 

tecnologias possuem um papel primordial na assistência, ressaltando-se assim que a não 

apropriação de seu uso é uma perda inestimada e que possui impacto direto na assistência 

prestada.  

 Dessa forma, percebe-se que apesar das melhorias nos índices de amamentação no país, 

ainda há a  necessidade de um olhar mais aprofundado para a assistência prestada e que apesar 

do crescimento de estudos que comprovam a eficácia do uso das tecnologias educativas  fazem-

se necessárias mudanças nas práticas educativas realizadas por todo o período gravídico 

puerperal, de modo a atravessar a barreira da superficialidade das orientações e a não utilização 

de diferentes abordagens, visto que a conscientização das mulheres a partir da educação em 

saúde é um processo facilitador para a sensibilização quanto a importância da amamentação 

tendo assim um impacto positivo na prática. 
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APÊNDICE A 

MODELO DE PERGUNTAS DO FORMULÁRIO GOOGLE FORMS 

  

I.  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1. Idade: ______ 

2. Grau de Escolaridade: Fundamental [__] médio [__] superior [__] 

3. Estado Civil: Casada [__] Solteira [__] Viúva [__] Divorciada [__] Outro [__] 

4. Possui outros filhos? Sim [__] Não [__] 

5. Realizou quantas consultas de pré natal? __________ 

II. DADOS DE APROXIMAÇÃO COM A TEMÁTICA 

1. Você recebeu alguma orientação sobre amamentação? Se sim, onde? 

( ) Na consulta de pré natal 

( ) Maternidade 

( ) Reunião da Rede Cegonha 

( ) Internet 

( ) Outro _________________ 

2. Neste local onde você participou, o que foi orientado sobre amamentação? 

__________________________________________________________________________ 

3. Porque você buscou essas informações? 

( ) Busca de mais informações 

( ) Por incentivo 

( ) Outro ______________ 

4. De que forma a orientação foi realizada? 

( ) Roda de Conversa 
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( ) Palestra 

( ) Vídeo 

( ) Cartilha  

( ) Por profissional de saúde 

( ) Literatura de Cordel 

( ) Aplicativo de telefone 

( ) Website 

( ) Outro _________________ 

5. Você acha que a orientação te ajudou? 

( ) Sim 

( ) Não 

6. Das coisas que você aprendeu, qual delas você está praticando? 

( ) Amamentação toda hora (Livre Demanda) 

( ) Pega correta (Pega correta em grande parte da aréola)  

( ) Posição correta (Barriga e troncos voltados para a mãe) 

( ) Amamentação exclusiva até o sexto mês de vida 

( ) Cuidado com os mamilos 

( ) Não utilização de chupetas e/ou bicos artificiais 

( ) Esvaziamento completo antes de trocar as mamas 

( ) Em caso de excesso de leite, massagem e ordenha de alívio 
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                                     APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A Sr.(a) está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“TECNOLOGIAS EDUCATIVAS: A PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS FRENTE À 

AMAMENTAÇÃO”. Este projeto possui como objetivos: caracterizar o perfil das participantes 

da pesquisa e analisar a percepção de mulheres nutrizes sobre o uso de tecnologias educativas que 

auxiliam na promoção da amamentação. A Sr.(a) será submetida a uma entrevista semiestruturada 

por um entrevistador treinado na fase inicial do projeto. O instrumento é dividido em duas partes: 

a primeira com questões de caracterização do participante e a segunda com perguntas sobre os 

objetivos do projeto e sua resposta será gravada em arquivo de áudio sendo posteriormente 

transcrita e analisada. Os riscos desta pesquisa estão relacionados à chance de desconforto 

emocional ao responder algumas perguntas que possam vir a gerar recordações de momentos 

difíceis, desconforto e constrangimento, e caso sinta desconforto durante sua realização a mesma 

será interrompida não gerando quaisquer prejuízos a pesquisadora ou a instituição e nem 

modificações na assistência prestada a você na instituição. Embora não haja nenhuma garantia de 

que a Sr.(a) terá benefícios com este estudo, as informações que fornecer serão úteis para o aumento 

do conhecimento acerca do uso de tecnologias educativas que possam auxiliar na promoção da 

amamentação podendo beneficiar outras mulheres. Sua participação no estudo não implicará em 

custos para você e também não haverá nenhuma forma de pagamento pela sua participação. 

Assinando o Termo de Consentimento a Sr.(a) não desiste de nenhum de seus direitos. Além disso, 

não libera a pesquisadora de suas responsabilidades legais e profissionais no caso de alguma 

situação que lhe prejudique. Sua participação é inteiramente voluntária. Uma vez aceitando 

participar desta pesquisa a Sr.(a) poderá se sentir livre para abandonar o estudo a qualquer momento 

do curso deste sem que isso afete o seu cuidado ou relacionamento futuro com a instituição. A 

pesquisadora deste estudo também poderá retirá-la do estudo a qualquer momento, caso ela julgue 

que seja necessário para o seu bem-estar. Caso surja alguma dúvida quanto a ética da pesquisa, a 

Sr.(a) deverá reportar ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos subordinado ao 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao 

representante da pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contactando o Comitê de Ética 

em Pesquisa desta instituição, no telefone (21) 2215-1485. É assegurado o completo sigilo de sua 
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identidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos 

resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos.  

Uma cópia deste termo será entregue a você e caso sinta necessidade poderá entrar em contato pelo 

telefone disponibilizado para maiores informações a qualquer momento do projeto. 

 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores, eu, firmado abaixo, 

_______________________________________________________, residente à -

_________________________________________________________ concordo em participar do 

estudo intitulado “TECNOLOGIAS EDUCATIVAS: A PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS 

FRENTE À AMAMENTAÇÃO”. 

Eu fui completamente orientada pela entrevistadora Valéria Cristina Machado Pedroza que 

está realizando a entrevista, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude questioná-

la sobre todos os aspectos do estudo. Além disso ela me entregou uma via da folha de informações 

para os participantes, a qual eu li, compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca de minha 

espontânea participação nesta pesquisa.  

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, e informar a equipe de 

pesquisa responsável por mim sobre qualquer anormalidade observada. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por 

pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada das pesquisadoras. 

Estou recebendo uma via assinada deste Termo. 

 

 

Investigador: Nome:____________________________________________________ 

                     Data:_____________________________________________________ 

                     Assinatura:_________________________________________________ 

 

 Participante:  Nome:___________________________________________________ 

                       Data:____________________________________________________ 

                        Assinatura: _______________________________________________ 

 

Responsável: Nome:____________________________________________________ 

                      Data:_____________________________________________________ 

                     Assinatura:_________________________________________________ 
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Prof. Dra. Cláudia Maria Messias - Contatos: (21) 999495492  

Email:  marimessias1512@gmail.com 
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ANEXO A 

CARTA DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL 
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ANEXO B 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

RIO DE JANEIRO - SMS/RJ 
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