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“O habitus é, com efeito, princípio gerador de práticas 

objetivamente classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema 

de classificação [...] de tais práticas.”  
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RESUMO 

 

O objeto de tese corresponde às ações de cuidado de enfermeiras e enfermeiros no Banco de 

Leite Humano (BLH), na interlocução com a equipe multiprofissional. O processo 

investigativo dialogou com a política pública de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno nesse espaço especializado, debruçou-se sobre o cuidado, como é executado e de que 

forma o Processo de Enfermagem é mobilizado e utilizado nesse campo. O objetivo geral 

buscou compreender a organização do trabalho profissional da Enfermeira, a partir do 

Processo de Enfermagem, quanto às ações do cuidado em um Banco de Leite Humano no 

Estado do Rio de Janeiro/Brasil, numa equipe multiprofissional. Trata-se de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa do tipo descritivo-exploratória. O estudo foi desenvolvido no banco de 

leite humano do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, localizado no município de Duque de 

Caxias - Região Metropolitana I. As participantes do estudo foram quatro profissionais que 

representam a totalidade de enfermeiras envolvidas diretamente na assistência no BLH. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, conforme parecer 

nº 3.608.314/2019. Os dados foram produzidos a partir da entrevista semiestruturada, 

realizada por vídeo-chamadas devido às normas de distanciamento social impostas pela 

pandemia da Covid-19. Recorreu-se à análise de conteúdo, na modalidade temática, de 

Laurence Bardin para análise das narrativas, identificando-se duas categorias de discussão: o 

processo de cuidado compartilhado em uma equipe multiprofissional no BLH e o processo de 

Enfermagem no BLH. Recorreu-se aos conceitos de “Campo” e “Habitus”, de Pierre 

Bourdieu, para discussão e análise dos dados. Os resultados evidenciaram que as ações de 

cuidado são compartilhadas pelos agentes inseridos nos cotidianos do BLH, respeitando-se as 

particularidades de cada profissão; o processo de Enfermagem é uma ação privativa do 

enfermeiro, todavia, no espaço do BLH, algumas de suas etapas mantêm uma interface com as 

práticas de outros componentes da equipe multiprofissional; a oferta do leite humano 

ordenhado de qualidade é a missão e a principal função da existência do BLH, com o avanço 

das políticas públicas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, novas funções 

foram incorporadas aos novos protocolos. Fato que exigiu a ampliação da equipe, tendo a 

Enfermagem papel preponderante nesse novo contexto do BLH. 

Palavras-chave: Processo de Enfermagem; Enfermeiras e Enfermeiros; Bancos de Leite; 

Equipe de Assistência ao Paciente; Aleitamento Materno; Assistência à Saúde.  
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ABSTRACT 

 

The object of the thesis corresponds to the nurses care actions at the Human Milk Bank 

(HMB), in the dialogue with the multiprofessional team. The investigative process dialogued 

with the public policy of promotion, protection and support for breastfeeding in this 

specialized space, focused on care, how it is carried out and how the Nursing Process is 

mobilized and used in this field. The general objective sought to understand the organization 

of the professional work of the Nurse, from the Nursing Process, regarding the care actions in 

a Human Milk Bank in the State of Rio de Janeiro / Brazil, in a multiprofessional team. This 

is a qualitative research of the descriptive-exploratory type. The study was carried out in the 

human milk bank of the State Hospital Adão Pereira Nunes, located in the municipality of 

Duque de Caxias - Metropolitan Region I. The study participants were four professionals 

representing all nurses directly involved in care at the HMB. The research was approved by 

the Research Ethics Committee of the Faculty of Medicine of the Antônio Pedro University 

Hospital, of the Federal Fluminense University, according to the opinion nº 3.608.314 / 2019. 

The data were produced from the semi-structured interview, carried out by video calls due to 

the social distance rules imposed by the Covid-19 pandemic. Laurence Bardin's content 

analysis, in the thematic modality, was used to analyze the narratives, identifying two 

categories of discussion: shared care in a multiprofessional team at the HMB and the nursing 

process at the HMB. Pierre Bourdieu's concepts of “Field” and “Habitus” were used to 

discuss and analyze the data. The results showed that the care actions are shared by the agents 

inserted in the daily routine of the HMB, respecting the particularities of each profession; the 

nursing process is a private action of the nurse, however, in the BLH space, some of its stages 

maintain an interface with the practices of other components of the multiprofessional team; 

the supply of quality human milk is the mission and main function of the existence of the 

HMB, however, with the advancement of public policies for the promotion, protection and 

support of breastfeeding, new functions were incorporated, a fact that required the expansion 

of the team, having Nursing has a preponderant role in this new context of the HMB. 

 

Keywords: Nursing Process; Nurses; Milk Banks; Patient Care Team; Breastfeeding; Delivery 

of Health Care. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.1 APROXIMAÇÃO E DELIMITAÇÃO COM O OBJETO DE ESTUDO 

 

            A minha trajetória acadêmica e profissional é marcada pelo cuidado na área materno-

infantil e saúde da mulher. A partir delas e entre elas que me constituo enfermeira e docente, 

despertando o meu interesse em ampliar o conhecimento e qualificar as ações da 

Enfermagem, fundamentado em um saber técnico-científico. Nesse sentido, o objeto de tese 

corresponde às ações de cuidado de enfermeiras e enfermeiros no Banco de Leite Humano, na 

interlocução com a equipe multiprofissional
1
. 

  Na década de 1997 no semestre de conclusão de minha graduação, me deparei com um 

fato muito angustiante na época relacionado à amamentação da minha filha. Após 30 dias de 

“afastamento” fui para o estágio no hospital universitário num setor de doenças infecto 

contagiosas. Como consequência apresentei dificuldade de amamentar minha filha por isso 

recorri ao Banco de Leite Humano (BLH) para receber ajuda e suporte. 

 Após a graduação fui cuidar por um ano da minha filha e logo após entrei no mercado 

de trabalho. Em 2005 fiz minha especialização em Saúde pública e tive meu filho, também 

tive necessidade de recorrer novamente o BLH, nessa ocasião, fui acolhida por uma equipe 

multiprofissional - fonoaudióloga e enfermeiras - e em 2006 iniciei na docência na Escola 

Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, EMESCAM, Instituição de 

Ensino Superior (IES) privada, como professora do internato. Em 2007 fui para a Faculdade 

Novo Milênio, uma IES privada na qual permaneço até hoje ministrando as disciplinas de 

História da Enfermagem, Semiologia e Semiotécnica, Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, Saúde da Mulher, Gestão de Enfermagem, dentre outras.  

A temática desse estudo corresponde às ações de cuidado compartilhado
2
 em uma 

equipe multiprofissional de um BLH. Nas práticas de Promoção, Proteção e Apoio (PPA) ao 

                                                 
1
 Nessa pesquisa, adotou-se o termo multiprofissional, pois “[...] o trabalho em equipe multiprofissional consiste 

uma modalidade de trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções 

técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais” (PEDUZZI, 2001, p. 108). Os termos 

multidisciplinar e interdisciplinar remetem a essa diversidade presente na equipe de trabalho e suas relações. 
2
 O conceito de cuidado compartilhado refere-se a forma de trabalho no cuidado prestado pela assistência na 

equipe multiprofissional do BLH composta por Enfermeiros e Enfermeiras, nutricionistas, biólogos, médicos, 
2
 O conceito de cuidado compartilhado refere-se a forma de trabalho no cuidado prestado pela assistência na 

equipe multiprofissional do BLH composta por Enfermeiros e Enfermeiras, nutricionistas, biólogos, médicos, 

fonoaudiólogos e outros, extensivo à estrutura familiar, voltados para fortalecer o autocuidado e aumentar a 

qualidade da atenção em saúde. 
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Aleitamento Materno (AM) nesse espaço especializado, debruça-se sobre o cuidado, como é 

executado e de que forma o Processo de Enfermagem (PE) é mobilizado/utilizado nesse 

campo. Investiga-se o eixo do cuidado e, consequentemente, a organização do trabalho 

profissional da enfermeira a partir do PE, ou seja: como se dá a coleta de dados, a utilização 

do diagnóstico de Enfermagem, o planejamento dessas ações, a execução delas e sua 

avaliação de forma imbricada dentro de uma equipe multiprofissional. 

As inquietações pelo tema surgiram da minha prática assistencial como enfermeira no 

âmbito de ensino/pesquisa, durante o meu exercício profissional junto aos discentes do Curso 

de Graduação em Enfermagem da instituição de ensino superior IES privada do Estado do 

Espírito Santo, com foco na atenção materno-infantil junto ao BLH da maternidade. Neste 

período, foi possível perceber na equipe de Enfermagem um certo distanciamento da proposta 

da utilização do processo de Enfermagem (PE) como instrumento de trabalho. 

Em 2013 me aproximei do Grupo de pesquisa maternidade Saúde da Mulher e da 

Criança, na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), vinculada à 

Universidade Federal Fluminense (UFF) em Niterói/RJ, cadastrada no Diretório dos Grupos 

de Pesquisa do Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Em 2014 entrei para o Mestrado profissional da Escola de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense.  

A conclusão deu-se em 2015, do curso de Mestrado Profissional em Saúde Materno-

Infantil, realizado na Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), da Universidade Federal Fluminense, contribuiu para destacar um “desenho” 

referente ao conhecimento e os saberes das enfermeiras do BLH acerca da assistência de 

Enfermagem e a organização do Processo de trabalho (MARCHIORI, 2015). 

 Na ocasião, foi evidenciada a relevância da assistência de Enfermagem nos BLH após 

a análise e a discussão dos dados. O espaço de atuação do enfermeiro restringia-se a uma 

automação de procedimentos. Os saberes das enfermeiras foram considerados fragmentados, 

imbricados na observação dos saberes contidos no Manual Técnico e Normas do BLH. O 

Processo de Enfermagem no BLH era mobilizado, contudo, não se observou uma 

regularidade, uma vez que suas etapas foram consideradas pulverizadas nas diferentes frentes 

de atuação profissional nesse espaço especializado. 

Nesta trajetória, inserida no Grupo de Pesquisa: Maternidade, Saúde da Mulher e da 

Criança, junto ao grupo de pesquisadores da área materno-infantil pude avançar na discussão 

do trabalho profissional do Enfermeiro no BLH. Ressalta-se que para a perspectiva de 

mudança no cuidado à mulher, ao recém-nascido e sua família, suas ações devem ser pautadas 
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na conscientização de saberes, a mobilização dos conhecimentos do campo da Enfermagem e 

suas teorias são indispensáveis às práticas dos enfermeiros, desdobradas em atitudes e 

procedimentos, os quais qualificam o atendimento, além disso, fomentam as ações de 

consolidação das políticas públicas de promoção, proteção e apoio (PPA) ao aleitamento 

materno. 

 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Ao longo de vários séculos, a Enfermagem tem se constituído como uma área de 

conhecimento que acumula uma gama de métodos, teorias e saberes na atenção à saúde e no 

cuidado de Enfermagem. Visto que o campo de atuação foi se ampliando e alcançando 

diferentes espaços e instituições tanto na esfera pública, quanto nas instituições particulares, 

suscitando novos olhares para compreender os papéis exigidos nos diferentes locais que 

ocorrem essas ações sistematizadas do cuidado em saúde.  

Sem dúvida, a presença da Enfermagem no BLH traz uma prática num campo de 

atuação na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, uma prática que vai além 

desse espaço, alcançando muitas vezes outros setores da maternidade e do hospital, chegando 

até o domicílio dessas famílias que são assistidas. Esse espaço necessita que os profissionais 

que ali atuam estejam alicerçados na pesquisa, no saber técnico e no conhecimento científico. 

Entende-se que essas dimensões são interdependentes e inter-relacionadas com o atendimento 

empático e visando as respostas humanas em todas as suas dimensões (BRASIL, 2008). 

No Brasil, os BLH desenvolvem suas ações do trabalho em rede, modelo que se 

configura no desenvolvimento de ações estratégicas da política nacional de Aleitamento 

materno, sendo assim denominada Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR)
3
. 

Todos os 224 BLH do território nacional fazem parte de um sistema integrado de gestão, ou 

seja, integrados juntamente à rede que permite uma organização e trabalhem em unidade de 

objetivos comuns. Os BLH são considerados centros de incentivo ao aleitamento materno que 

                                                 
3
 A rBLH-BR se configura como ação estratégica da Política Nacional de Aleitamento Materno e além de 

coletar, processar e distribuir leite humano a bebês prematuros e de baixo peso, os Bancos de Leite Humano 

(BLHs) realizam atendimento de orientação e apoio à amamentação. Atualmente, a Rede possui 224 Bancos de 

Leite Humano distribuídos em todos os estados do território nacional, alguns com coleta domiciliar. A rBLH-BR 

conta ainda com 214 postos de coleta de leite humano (PCLH). O modelo brasileiro é reconhecido mundialmente 

pelo desenvolvimento tecnológico inédito que alia baixo custo à alta qualidade, além de distribuir o leite humano 

conforme as necessidades específicas de cada bebê, aumentando a eficácia da iniciativa para a redução da 

mortalidade neonatal (Fonte: https://rblh.fiocruz.br/quem-somos). 

 

https://rblh.fiocruz.br/quem-somos
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atuam visando à PPA do aleitamento materno, além de ser um espaço de trabalho 

multiprofissional (BARROS; ALMEIDA, 2019). 

Em se tratando das ações no BLH, o trabalho da Enfermagem no cuidado direto com a 

PPA vai ao encontro do manejo clínico e de suas orientações. Desse modo, possibilita a 

sustentabilidade de um cuidado compartilhado desde a doação do leite, presente nos diversos 

cenários do BLH, na rota de coleta de leite humano ordenhado (LHO) onde há Consulta de 

Enfermagem somente em espaços não hospitalares
4
, no ensino da técnica de coleta de LHO 

em domicílio e no correto armazenamento (BRASIL, 2002). 

No BLH há todo um processo de entrada de LHO para fins de pasteurização, 

qualificação, reenvasamento e distribuição aos recém-nascidos que dele necessitam e só nesse 

cenário obtém-se um processo de trabalho, mas, no entorno, ainda, temos as doadoras e as 

mulheres com problemas de lactação.                   

É fato que o trabalho desenvolvido no espaço do BLH requer esse compartilhamento 

das ações de cuidado, tendo em vista a otimização dos benefícios, tanto para a paciente quanto 

para a própria Enfermagem, contribuindo assim para o efetivo trabalho desenvolvido pela 

equipe, a qual atua nesse espaço especializado. Com isso, garante confiabilidade e segurança 

no processo instituído, mediante a observação das normas contidas no manual técnico, bem 

como a execução do Processo de Enfermagem. 

De acordo com Peduzzi (2001), a proposta do trabalho em equipe pode ser 

considerada uma estratégia para enfrentar o intenso processo de especialização na área da 

saúde. Entretanto, não garante por si só a desejada articulação e integração das ações e os 

saberes. A autora diz que “esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e a 

intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde” (PEDUZZI, 2001, p. 

103). Logo, defende-se um conceito de trabalho em equipe sob a perspectiva da integração 

dos trabalhos especializados. 

Dessa forma, esta pesquisa defende a importância de realizar o estudo dentro do 

espaço especializado, com o foco no processo de trabalho do enfermeiro no BLH e o desafio 

do cuidado multiprofissional. Ademais, busca-se compreender de que forma o cuidado de 

Enfermagem ocorre nesse espaço especializado, dentro da própria equipe de Enfermagem e 

junto à multiprofissional. 

                                                 
4
 Consulta de Enfermagem amparada no Artigo 1º, parágrafo 2ª da Resolução COFEN 358/2009. 
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Fica claro que a tese de partida indica que, no BLH, a enfermeira
5
 atua na promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno, compartilhando a assistência e o cuidado integrados 

a uma equipe multiprofissional, bem como seu gerenciamento. Logo, o Processo de 

Enfermagem e o cuidado compartilhado exigem uma adequação às funções exercidas por seus 

agentes
6
 no campo em questão. De acordo com Rossi e Silva (2005, p. 267): 

 

O gerenciamento do cuidado exige dos profissionais da saúde e particularmente do 

enfermeiro, uma visão que integre e acolha os valores e lógicas diferenciadas 

impressos nas necessidades dos usuários, não manifestos ou reconhecidos até algum 

tempo atrás. Diante dessa realidade é necessário um mergulho dos profissionais nos 

aspectos subjetivos das interrelações, na sua potencialidade de criatividade e 

autonomia, no sentido de darem conta da satisfação das necessidades emergentes 

nos processos de trabalho, cujas soluções não são encontradas em nenhum manual 

de normas, rotinas e técnicas. 

 

          Sob esta ótica, busca-se justamente, os saberes do processo de trabalho 

multiprofissional, aliás, visa ampliar o escopo de compreensão e ação de Enfermagem. 

Entende-se que toda enfermeira é coordenadora de Enfermagem, tendo em vista o amparo 

legal e ético que orienta o exercício profissional, uma vez que outras profissões não podem 

coordenar a Enfermagem. 

 É importante afirmar que provindo da percepção mediante a aproximação com o 

campo
7
, de que há diferentes formas de mobilizar as ações de cuidado, também  questiona-se 

sobre as ações autônomas exercidas pela enfermeira na atuação profissional e no processo de 

interlocução na equipe multiprofissional. Por conta do dimensionamento da organização do 

trabalho no BLH, os seus agentes compartilham saberes, espaços e obrigações no processo de 

atenção aos usuários atendidos nesse espaço habilitado e igualmente pelos setores 

correlacionados dentre eles: maternidade, pronto socorro, neonatologia e outros. 

 Nesse sentido, a presença ou atuação dessa profissional suscita reflexões sobre o 

entrelaçamento das ações e as normativas que existem tanto para o exercício profissional, 

quanto para os serviços realizados nos BLH. Entende-se que o Processo de Enfermagem (PE), 

de alguma forma, alcança todos os envolvidos no compartilhamento de ações de cuidado, 

                                                 
5
A título de organização optou-se pela grafia Enfermeira (gênero feminino). 

6
De acordo com Nogueira (2017), o termo “agente” está relacionado ao esforço de Bourdieu na construção de 

uma teoria da ação prática, em que os agentes incorporam um conjunto específico de disposições e atuam nas 

situações sociais. “[...] O termo põe em relevo a dimensão concreta da ação, ou seja, o modo como os indivíduos 

efetivamente agem em situações efetivas, modo esse que, na perspectiva de Bourdieu (CDp), seria muito 

diferente da obediência estrita de um conjunto de regras” (NOGUEIRA, 2017, p. 27). 
7
 Ocorreu uma pesquisa investigativa sobre os impactos da pandemia no BLH provocadas pelo novo coronavírus 

(COVID-19). O artigo originado dessa pesquisa foi publicado na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEN), 

2020; 73 (suppl 2): e20200381. 



20 

 

mesmo sendo uma ação privativa da Enfermagem, uma vez que o BLH corresponde a um 

campo de atuação multiprofissional e revela o seu Habitus
8
 (BOURDIEU, 1996). 

 Tomando-se como base a contextualização do estudo, as questões investigativas que 

se colocam são as seguintes: 

 Como se apresenta o processo de cuidado no BLH? 

  De que forma o Processo de Enfermagem ocorre no BLH? 

 De que maneira as ações no BLH são exercidas por seus múltiplos profissionais que o 

compõe? 

 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.3.1 Geral: 

 Compreender a organização do trabalho profissional da enfermeira, a partir Processo 

de Enfermagem, quanto às ações do cuidado em um Banco de Leite Humano no 

Estado do Rio de Janeiro/Brasil, numa equipe multiprofissional. 

 

 1.3.2 Específicos: 

 Identificar as ações de cuidado da Enfermagem existentes em um BLH do Estado do 

Rio de Janeiro/Brasil; 

 Analisar o Processo de Enfermagem expresso pelas enfermeiras que atuam no Banco 

de Leite Humano Gilsara do Bonfim Santos; 

 Compreender a organização do trabalho de Enfermagem no BLH, a partir das ações de 

cuidado compartilhadas com a equipe multiprofissional. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Na atualidade, na Rede brasileira de BLH (rBLH), o trabalho da Enfermagem tem sido 

objeto de pesquisa recorrente, correspondendo a 29,41 % das teses e dissertações encontradas, 

conforme quadro I: levantamento das áreas de concentração de estudos sobre BLH. De acordo 

                                                 
8
 O habitus fornece, ao mesmo tempo, um princípio de sociação e de individuação: sociação porque as nossas 

categorias de juízo e de ação, vindas da sociedade são partilhadas por todos aqueles que foram submetidos a 

condições e condicionamentos sociais similares; e individuação porque cada pessoa, ao ter uma trajetória e uma 

localização únicas no mundo, internaliza uma combinação incomparável de esquemas. (WACQUANT, 2017) 



21 

 

com alguns autores (ABRANTES, 2010; BRUGGMANN, 2015; NEVES, 2010), a 

implementação do PE no espaço do BLH, ainda, carece aprofundamento para se compreender 

a organização do trabalho e como as ações de cuidado ocorrem. No campo internacional, 

autores como Hagos et al. (2014) e Zamanzadeh (2015) apontam as mesmas dificuldades em 

se utilizar o PE no campo de atuação profissional da Enfermagem, citando como motivos para 

isso a falta de conhecimento sobre o PE, o maior o número de pacientes atendidos, a maior 

necessidade de adequação das tecnologias de assistência, recursos humanos capacitados, a 

educação continuada, a mobilização da equipe e o apoio da gestão, dentre outros. 

Os resultados do estudo de Pereira et al. (2013) já indicavam que as enfermeiras 

aplicavam o PE de maneira fragmentada, de modo não sistematizado. Isso, na visão dos 

autores, caracterizava uma ação de cuidado empírico e intuitivo, encobrindo o caráter técnico-

científico do resultado final da assistência de Enfermagem, mesmo resultado encontrado por 

Marchiori (2015). É justamente nessa inquietação que se deseja avançar e, para tanto, 

questiona-se: de que forma o PE está organizado e é mobilizado no BLH? De que maneira a 

enfermeira atuante no BLH poderia dar visibilidade ao exercício de suas funções, mesmo 

diante de uma organização do cuidado compartilhado em uma equipe multiprofissional? 

Corrobora-se que a efetivação de uma assistência de Enfermagem com base científica 

e sistemática, contribui para consolidar a visão da Enfermagem como profissão com saberes e 

práticas próprios, utilizando-se de metodologias e técnicas a partir da utilização do PE. 

Conforme Garcia e Cubas (2012, p. 1) afirmaram,  

 

Empregá-lo (o processo de Enfermagem) na prática clínica da Enfermagem, 

portanto, representa um imperativo ético e deontológico da profissão, o qual é 

determinado pelo modo de fazer dos profissionais de Enfermagem; e [...] como um 

patrimônio moral ético da população brasileira. 

 

                A relevância deste estudo emerge da sintonia e da correlação com a Agenda de 

Prioridades de Pesquisas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2018) na qual, apresenta quatorze 

eixos direcionados para consolidar as reais e atuais prioridades de saúde em consonância com 

a pesquisa científica, a fim de direcionar os recursos a serem investidos em temas e áreas 

específicas às necessidades do SUS. 

Compreende-se que tais eixos específicos, se estabelecem a partir da convergência 

com os demais eixos. Desta forma, há uma aproximação significativa entre a pesquisa e o 

Eixo 8 - a perspectiva a Gestão do trabalho e educação em saúde, especificamente no item 8.1 

– “Análise da relação entre a produtividade e os vínculos dos profissionais de saúde do SUS” 
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(BRASIL, 2018, p. 20), uma vez que converge para os objetivos que esta pesquisa intenta 

alcançar.  

            Desse ponto de vista, a atenção ao cuidado e à assistência orientam a organização do 

processo de trabalho da Enfermagem no BLH e demais profissionais que ali atuam. No 

entanto, requer habilidades gerenciais, formativas e qualificação profissional. Isso vem 

potencializar, bem como contribuir na implementação de políticas públicas de saúde mais 

efetivas para melhorar os serviços no banco de leite humano e, assim, avaliar sua eficácia 

pelos resultados apresentados. 

          Como contribuições, o estudo do processo de trabalho do enfermeiro no BLH, 

compreendendo o campo e o habitus nas ações de cuidado multiprofissional, permite maior 

comprometimento e união, além de representar fonte de conhecimento para a equipe de 

Enfermagem, assim como a padronização de coleta e análise de dados das mulheres nutrizes e 

dos bebês que são atendidos. Intenta-se qualificar o serviço de Enfermagem a partir do seu 

processo de trabalho, organizando-o de acordo com prescrições legais e de qualidade, que 

ajudarão o profissional do BLH a delinear os problemas das (os) clientes, a fim de prestar-lhes 

uma assistência integral e satisfatória.  

          Nesse percurso teórico, os trabalhos para a implantação do Processo de Enfermagem 

consolidam a profissão como ciência e, mais do que isso, mantém em diálogo a teoria e a 

prática, uma vez que preconiza o atendimento dos problemas reais, potenciais, de promoção 

de saúde do paciente. O PE dá as diretrizes sobre como o enfermeiro deverá agir dentro de sua 

autonomia profissional para detectar tais problemas. Além dessas vantagens, quando aplicado 

o PE tem-se o poder de promover: cuidado de baixo custo; redução do tempo de internação 

dos recém-nascidos pré-termo; prestação do cuidado seguro e de qualidade voltados para as 

necessidades individuais do binômio e norteamento dos processos de qualidade para a 

Acreditação Hospitalar. Vale frisar que, recentemente, vem alinhando as atividades de 

Enfermagem com a conquista de Selo da Qualidade de Enfermagem (Resolução COFEN 

520/2016). 

           Levando em conta o fato de que o BLH é um espaço especializado em que as ações do 

enfermeiro seguem a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (BRASIL, 1986), 

considerou-se relevante a perspectiva de estudo dos saberes e práticas referentes ao PE nessa 

ambiência, uma vez que há inquietações sobre essas demandas no contexto dos discursos dos 

profissionais de saúde acerca das atribuições coletivas e individuais do cuidado nesse campo 

especializado. 
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 Vale ressaltar, que o trabalho no BLH é organizado tanto para as demandas internas 

(alojamento conjunto, enfermarias, UTI Neonatal, entre outras), quanto para o atendimento de 

demandas externas (nas residências das doadoras, serviços ambulatoriais individuais e ações 

educativas).  

        Outro aspecto relevante de procedimento, quando o atendimento do BLH ocorre em 

nível hospitalar, refere-se ao Processo de Enfermagem, e no caso da consulta de Enfermagem 

corresponde às ações quando se encontra em nível domiciliar, ambulatorial, em empresarial. 

Efetivamente, não há diferença nas ações, mas a literatura indica que há uma construção 

histórica e a necessidade conceitual de se diferenciar os ambientes/instituições em que o 

cuidado de Enfermagem ocorre. Dentro de um hospital é Processo de Enfermagem. 

 

Resolução 358/2009, Art. 4º Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 

7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que 

a regulamenta, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de 

Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de Enfermagem esperados, 

cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de Enfermagem acerca das respostas 

da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde 

e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de Enfermagem a serem 

realizadas, face a essas respostas. (Grifo nosso) 

 

Considerando, outrossim, que a consulta de Enfermagem é uma atividade privativa 

desse profissional e permite o exercício de sua autonomia, caracterizada pela atenção prestada 

ao indivíduo, à família e à comunidade de modo sistemático e contínuo, com a finalidade de 

promover a saúde mediante diagnóstico e tratamento precoces (FERNANDES; NARCHI, 

2007), constitui temática de amplo impacto e visibilidade para o cotidiano da atenção à saúde 

da mulher. Ademais, contribui com a adequação da formação inicial dos enfermeiros, no 

fomento de novas pesquisas, favorecendo a melhoria da qualidade da assistência à saúde da 

mulher e da criança, ao ampliar os conhecimentos para aqueles que atuarão na área materno-

infantil e do saber/fazer do cuidado à saúde da mulher.  

Assim, apresenta-se, a partir do Catálogo de teses e dissertações da CAPES e da base 

de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), o estado do conhecimento dessa temática de 

estudo. Esse movimento permite identificar o cenário de discussão no campo do BLH, na 

perspectiva do cuidado compartilhado na equipe multiprofissional. Aponta-se sobre a 

socialização do conhecimento desse tema na Pós-graduação na área da Enfermagem. 

 

1.4.1 Estado do conhecimento 

A fim de conhecer a produção bibliográfica sobre o tema, foi realizado o estado do 

conhecimento por meio da busca de teses e dissertações no portal da Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e artigos em bases dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com auxílio dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DECS). Em levantamento realizado no dia 03 de outubro de 2020, foram encontrados teses, 

dissertações e artigos publicados dos últimos 11 anos, no período de 2008 a 2019, levando-se 

em consideração o manual do BLH (BRASIL, 2008) e a Resolução 358/2009. 

Utilizando-se do descritor “banco de leite humano”, no Catálogo de teses e 

dissertações da CAPES, os resultados indicaram um quantitativo inicial 1.211.505 pesquisas. 

Ao refinar a partir da “Grande área de conhecimento - Ciências da saúde” reduziram para 

189.933 trabalhos. Aplicando-se o filtro “Área de conhecimento Enfermagem”, chegou-se ao 

quantitativo de 9.896 teses e dissertações. Aplicando-se o recorte temporal, foi identificado o 

total de 4321 trabalhos. Contudo, ao verificar os títulos de algumas publicações, constatou-se 

que divergiam do objeto de estudo, inclusive com pesquisas de diferentes campos do saber 

como a veterinária, agricultura, produção de queijos, etc. 

Uma nova consulta foi realizada, desta vez com “banco de leite humano” – exato e 

entre aspas. Desta feita, constatou-se um quantitativo de 87 teses de dissertações. Após a 

exclusão de 2 trabalhos da medicina veterinária, chegou-se ao total de 85 pesquisas. Como 

estratégia para nos aproximarmos do tema e, numa primeira análise dos títulos, buscou-se 

identificar possíveis trabalhos que abordassem a conjugação dos seguintes termos: “Bancos de 

Leite” AND “Enfermeiro” AND “Multiprofissional” AND “Processo de Enfermagem” e suas 

variações. 

           Tendo em vista, as primeiras análises a partir dos títulos, resumos e descritores, 

indicaram a concentração das pesquisas em seis áreas, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro I: Levantamento das áreas de concentração de estudos sobre BLH 

Área de concentração Quantidade % 

Ciências e tecnologia dos Alimentos e nutrição 25 29,41 

Enfermagem 25 29,41 

Ciências da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz 16 18,82 

Ciência ambiental e Biologia 09 10,60 

Medicina 07 8,23 

Outras (Odontologia, Psicologia e Administração) 03 3,53 

Total 85 100 
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Fonte: MARCHIORI, 2021 
 

 Como pode ser observado, constata-se uma representatividade de vários profissionais 

que atuam no espaço do BLH, bem como o interesse em diferentes objetos de estudo. As 

questões alimentares e nutricionais, referentes ao leite humano e a atuação da Enfermagem se 

destacaram nas produções encontradas. 

           Uma segunda análise, desta vez buscando categorizar os dados por assunto ou tema de 

interesse, identificou-se uma concentração dos trabalhos no campo do controle e qualidade do 

LHO. Nesse resultado, identificam-se os temas centrais das pesquisas a partir dos títulos, 

resumos e palavras-chave, aglutinando-os, conforme quadro II, como segue: 

 

Quadro II: Categorização das pesquisas por assunto ou tema de interesse 

Assunto ou tema de interesse Quantidade % 

Discutem o controle e a qualidade do leite humano 

ordenhado/doado 
27 31,77 

Pesquisas que abordam o aleitamento materno quanto à 

promoção, proteção e apoio 
21 24,70 

Trabalhos que abordam a doação/doadora de leite humano 12 14,12 

Possuem o olhar sobre os bebês prematuros, baixo peso e o 

crescimento infantil 
12 14,12 

Abordam algum aspecto ou campo de atuação da Enfermagem 08 9,41 

Outras pesquisas sobre implementação de BLH, organização, 

história, tecnologia e qualidade 
05 5,88 

Total 85 100 

Fonte: MARCHIORI, 2021 

 

As análises ratificam o predomínio de pesquisas que se dedicam ao cuidado com o 

controle do leite humano ordenhado, aspectos nutricionais e seu processamento 

(pasteurização). Segue-se com a identificação de trabalhos voltados para as ações de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. No que tange à Enfermagem, as análises 

levaram em consideração a manifestação do termo “Enfermagem” (e seus profissionais) no 

título. Com isso, possivelmente, alguns trabalhos que possuem a Enfermagem no corpo do 

texto ficaram de fora dessa análise. 

Considerando que se trata de um estado de conhecimento, os dados permitem um olhar 

panorâmico sobre as pesquisas que dialogam com a temática BLH e as aproximações com o 



26 

 

campo da Enfermagem. A princípio, não foram identificados trabalhos que apresentassem a 

conjugação dos termos “Bancos de Leite” AND “Processo de Enfermagem” AND “Equipe 

Multiprofissional”. Registra-se aqui que foram selecionados para discussão uma tese e sete 

dissertações que, numa primeira aproximação, poderiam colaborar com o entendimento da 

dinâmica de trabalho e os objetivos desta pesquisa. A seguir, apresentamos o quadro III com a 

identificação dos trabalhos: 

 

Quadro III: Seleção de trabalhos que dialogam com a temática de estudo 

Qtd Título Autoria Natureza Local Ano 

1 (Re)visitando a inserção da enfermeira 

no espaço da amamentação: o caso do 

Banco de Leite Humano do Hospital 

Universitário Cassiano Antônio de 

Moraes - HUCAM (1991-1997) 

PONTES, 

Mônica Barros 

de.  

Dissertação UFRJ 2007 

2  Inovações tecnológicas para uma 

estratégia de qualificação dos produtos e 

dos processos de trabalho em Bancos de 

Leite Humano: o sistema de 

gerenciamento BLHWEB' 

SILVA, José 

Henrique Fatia 

da. 

Profissionalizante  FIOCRUZ 

- RJ 

2009 

3 Gestão do processo assistencial e de 

processamento de Banco de Leite 

Humano com foco na melhoria da 

qualidade 

TORREZAN, 

Ana Carolina.  

Dissertação UFSCar 

 

2011 

4 A Consulta de Enfermagem na Visita 

Domiciliar do Banco de Leite Humano - 

HUAP: Um espaço de ações educativas 

ALVES, Márcia 

Rocha da Silva 

Profissionalizante UFF 2012 

5 Práxis dos profissionais de saúde na 

promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno nos bancos de leite 

humano do estado do Rio de Janeiro 

BRANCO, 

Maria Bertilla 

Lutterbach 

Riker 

Dissertação UFF 2013 

6 Sistematização da Assistência de 

Enfermagem nos bancos de leite humano 

do estado do Espírito Santo: saberes dos 

enfermeiros  

MARCHIORI, 

Giovanna 

Rosario Soanno 

Dissertação UFF 2015 

7 Padronização dos procedimentos 

operacionais da assistência da 

Enfermagem dos BLH públicos do 

Amazonas  

VIEIRA, Lanny 

da Costa Uchoa 

Dissertação UFAM 2017 

Fonte: MARCHIORI, 2021 

 

 Assegura-se que a pesquisa de mestrado de minha autoria, como esperado, consta 

nesta seleção. Também chama a atenção o quantitativo de cinco trabalhos realizados no 

estado do Rio de Janeiro (3 da UFF, 1 na UFRJ e 1 na Fiocruz). As pesquisas foram 

realizadas a partir de 2007. No levantamento das 85 teses e dissertações, certifica-se que o 



27 

 

período de maior produção corresponde entre 2009-2012. Se levarmos em consideração o 

manual da ANVISA de 2008 e a adoção de uma política pública de promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno, em 2008, denominado “Rede Amamenta Brasil” pelo 

Ministério da Saúde, há um indicativo dessa demanda de pesquisas. 

 Os trabalhos apresentam uma discussão sobre as diferentes nuances da Enfermagem 

no BLH. Abordam, dentre outros assuntos, a inserção da enfermeira no espaço da 

amamentação no final do século XX; o gerenciamento do processo de trabalho em Bancos de 

Leite Humano; a gestão do processo assistencial e de processamento do LHO; a consulta de 

Enfermagem na visita domiciliar; as ações dos profissionais de saúde na promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno; os saberes dos enfermeiros quanto à sistematização da 

assistência de Enfermagem; e os protocolos e procedimentos operacionais da assistência da 

Enfermagem nesse espaço especializado. 

 Nesse sentido, a partir das pesquisas elencadas, constata-se que a presença da 

Enfermagem no BLH tem ampliado as possibilidades de atenção à saúde da população 

atendida pela política de incentivo ao aleitamento materno.  Esse cuidado compartilhado 

expressa a complexidade desse campo, além da necessidade de novas pesquisas para 

compreender suas particularidades. Frente a isto, os agentes dessa equipe multiprofissional 

colaboram, mutuamente para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, tanto no 

espaço do BLH como na política pública,  na qual além do leite humano ordenhado, os 

cuidados sejam prestados ao binômio e seus familiares. Desta forma, justifica-se o presente 

estudo, tendo em vista a necessidade de aprofundamento das investigações e inquietações da 

área. 

Numa busca realizada, também em 03/10/2020, nas produções na base de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se dos descritores “Milk Banks” AND 

“Patient Care Team” e “Milk Banks” AND “Nursing”, permitiu identificar um quantitativo de 

98 artigos. Deste total, 10 trabalhos foram selecionados mediante análise dos títulos, resumos 

e descritores e a constatação de uma relação com o objeto desta pesquisa, bem como a 

aproximação com os termos “Bancos de Leite” AND “Processo de Enfermagem” AND 

“Equipe Multiprofissional”. Utilizando-se da mesma categorização dos dados por assunto ou 

tema de interesse, encontrados nas teses e dissertações da CAPES, foi possível uma 

perspectiva da distribuição dos trabalhos, conforme quadro IV abaixo: 

 

Quadro IV: Categorização dos artigos na BVS quanto ao assunto ou tema de interesse 
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Assunto ou tema de interesse Quantidade % 

Discutem o controle e a qualidade do leite humano 

ordenhado/doado 
19 19,39 

Possuem o olhar sobre os bebês pré-maturos, baixo peso e o 

crescimento infantil 
18 18,37 

Outras pesquisas sobre implementação de BLH, organização, 

história, tecnologia e qualidade 
17 17,35 

Pesquisas que abordam o aleitamento materno quanto à 

promoção, proteção e apoio 
15 15,30 

Abordam algum aspecto ou campo de atuação da Enfermagem 15 15,30 

Trabalhos que abordam a doação/doadora de leite humano 14 14,29 

Total 98 100 

Fonte: MARCHIORI, 2021 

 

 Nessa ótica, verifica-se um equilíbrio na distribuição dos assuntos e ratifica a 

multiplicidade de interesses dos objetos de estudo e a necessidade de se manter a aproximação 

dos campos e áreas de conhecimentos que integram a equipe do BLH. O encontro desses 

saberes, poderá qualificar os serviços prestados ao binômio, além de consolidar a dimensão 

hologramática das práticas em uma equipe multiprofissional. 

 Referente aos dez artigos selecionados, que dialogam com esta pesquisa, constata-se 

que quatro artigos (40%) pertencem ao grupo de pesquisa ao qual faço parte e participo como 

autora ou coautora, conforme quadro V a seguir: 

 

Quadro V: Distribuição dos artigos selecionados na BVS que dialogam com a temática de 

estudo 

Qtd Título Autoria Nature

za 

Local Ano 

1 Organization and operation 

of a human breast milk 

bank. 

Cash, J K; Giacoia, G P JOGN Nurs ; 10(6): 

434-8, 

1981 

2 O componente afetivo na 

atividade da Enfermagem: o 

caso do banco de leite 

humano 

Assunçäo, Ada Avila; Luz, 

Micheline Gomes da. 

 

REME rev. min. 

enferm ; 5(1/2): 13-

19, jan.-dez. 

2001 

3 Importância do nutricionista 

na equipe interdisciplinar de 

assistência materno infantil 

e sua atuação em banco de 

Macedo, Mariana Rodrigues 

de; Branco, Mariana Dias 

Castelo; Mattar, Maria José 

Guardia; Galisa, Mônica 

São Paulo; s.n. 64 p. 

Sec. Est. Saúde SP, 

SESSP-HMLMB 

ACERVO 

2004 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cash,%20J%20K%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Giacoia,%20G%20P%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=JOGN%20Nurs
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Assun%C3%A7%C3%A4o,%20Ada%20Avila%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Luz,%20Micheline%20Gomes%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Luz,%20Micheline%20Gomes%20da%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=REME%20rev.%20min.%20enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=REME%20rev.%20min.%20enferm
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Macedo,%20Mariana%20Rodrigues%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Macedo,%20Mariana%20Rodrigues%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Branco,%20Mariana%20Dias%20Castelo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Branco,%20Mariana%20Dias%20Castelo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mattar,%20Maria%20Jos%C3%A9%20Guardia%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mattar,%20Maria%20Jos%C3%A9%20Guardia%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Galisa,%20M%C3%B4nica%22
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leite humano 

4 Promoção do aleitamento 

materno pela equipe de 

Enfermagem em um hospital 

amigo da criança 

Bulhosa, Michele 

Salum; Lunardi, Valéria 

Lerch; Lunardi Filho, Wilson 

Danilo; Gonçales, Sandrine 

Avila. 

Rev Gaucha Enferm ; 

28(1): 89-97, Mar. 

2007 

5 A consulta de Enfermagem 

na visita domiciliar do banco 

de leite humano do Hospital 

Universitário Antônio 

Pedro: um espaço de ações 

educativas 

Alves, Márcia Rocha da 

Silva; Ferreira, Simone Cruz 

Machado; Andrade, Marilda 

Online braz. j. nurs. 

(Online) ; 

12(suplementar)out. 

 

2013 

6 Articulação entre 

sistematização de 

Enfermagem e 

procedimentos operacionais: 

perspectiva dos enfermeiros 

dos bancos de leite 

Marchiori, Giovanna Rosario 

Soanno; Alves, Valdecyr 

Herdy; Rodrigues, Diego 

Pereira; Gabriel, Adriana 

Duarte; Santos, Marcia Vieira 

dos; Branco, Maria Bertilla 

Lutterbach Riker 

Rev. enferm. UFSM ; 

7(2): 1-14, abr.-jun. 

2017 

7 Banco de leite humano: 

desafios e visibilidade para a 

Enfermagem 

Pontes, Mônica Barros 

de; Santos, Tânia Cristina 

Franco; Nogueira, André Luís 

Lima; Peres, Maria Angélica de 

Almeida; Rios, Maria 

Zilma; Almeida Filho, Antonio 

José de 

Texto & contexto 

enferm ; 26(2): 

e3760015, 

 

2017 

8 Atuação do enfermeiro nos 

bancos de leite humano 

Pereira, Juliana Aguiar 

Carvalho; Alves, Valdecyr 

Herdy; Marchiori, Giovanna 

Rosario Soanno; Rodrigues, 

Diego Pereira; Gabriel, Adriana 

Duarte; Santos, Marcia Vieira dos 

Rev. enferm. UFPE 

online ; 11(7): 2691-

2696, jul. 

 

2017 

9 Saberes sobre processo de 

Enfermagem no banco de 

leite humano 

Marchiori, Giovanna Rosário 

Soanno; Alves, Valdecyr 

Herdy; Rodrigues, Diego 

Pereira; Santos, Márcia Vieira 

dos; Branco, Maria Bertilla 

Lutterbach Riker; Gabriel, 

Adriana Duarte 

Texto & contexto 

enferm ; 27(2): 

e0390016, 

2018 

10 Diagnósticos de 

Enfermagem de mulheres 

nutrizes atendidas no banco 

de leite humano 

Crespo, Nathália Carolina 

Tomazelli; Santana, Rosimere 

Ferreira; Alves, Valdecyr 

Herdy; Pereira, Audrey 

Vidal; Marchiori, Giovanna 

Rosario Soanno; Rodrigues, 

Diego Pereira. 

Enferm. foco 

(Brasília) ; 10(1): 12-

17, jan. 

2019 

Fonte: MARCHIORI, 2021 

 

O trabalho de Cash e Giacoia (1981) discutiu a organização e operação de um Banco 

de Leite Humano, especialmente a necessidade do controle de qualidade do leite e o 
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cumprimento de protocolos de triagem de doadoras, técnicas de coleta, transporte e 

armazenamento do leite. No trabalho de Assunção e Luz (2001), o BLH estudado funcionava 

24 horas, em três turnos, com uma equipe de duas enfermeiras, cinco técnicas em 

Enfermagem e duas auxiliares de Enfermagem. As principais tarefas da Enfermagem 

concentravam na atenção voltada para a “[...] ordenha, orientação e tratamento das mães, 

atenção aos bebês da Enfermaria Canguru, pasteurização e distribuição do leite aos bebês 

internados e registro dos dados e informações pertinentes ao funcionamento do setor e do 

HC” (ASSUNÇÃO; LUZ, 2001, p. 15). 

A pesquisa de Macedo et al (2004) reforça esse caráter multiprofissional ao aborda a 

importância do nutricionista na equipe do BLH e Bulhosa et al (2007) evidenciam algumas 

particularidades do trabalho da equipe de Enfermagem nesse espaço especializado. Os autores 

pontuaram que as dificuldades de se exercer o cuidado pela equipe de Enfermagem revelavam 

o “[...] número insuficiente de funcionários e o excesso de atribuições da enfermeira; falta de 

continuidade e articulação do trabalho da Enfermagem nos seus diversos turnos; orientações 

não contextualizadas às mulheres; [...] falta de articulação da equipe de saúde entre si” 

(BULHOSA et al, 2007, p. 92). 

Alves, Ferreira e Andrade (2013), em suas conclusões, afirmaram que a visita 

domiciliar corresponde a uma estratégia utilizada pela enfermeira do banco de leite para que 

se efetive a consulta de Enfermagem. Essa ação educativa se efetiva a partir dos seguintes 

eixos: o incentivo ao aleitamento materno, os cuidados necessários ao binômio e à coleta de 

leite humano. Para os autores, “desta forma, as ações educativas implementadas pela 

enfermeira no domicílio da mulher seguem uma sequência prevista na consulta de 

Enfermagem, porém, a partir da avaliação realizada na mesma, passa a ter especificidades que 

atendam às necessidades percebidas” (ALVES; FERREIRA; ANDRADE, 2013, p. 607). 

Os outros cinco artigos abordam as ações da Enfermagem, discute sobre os desafios e 

visibilidade para a Enfermagem; a atuação do enfermeiro, os seus saberes sobre processo de 

Enfermagem; e diagnósticos de Enfermagem de mulheres nutrizes. Referente ao cuidado 

compartilhado em uma equipe multiprofissional,  constata-se uma lacuna que a presente tese 

busca se debruçar e colaborar na construção do conhecimento da área sobre essa temática. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

       O sociólogo Pierre Bourdieu (1930-2002) é considerado um dos grandes pensadores de 

nosso tempo. Dentre vários conceitos elaborados e estabelecidos ao longo de sua trajetória, as 

noções de habitus e Campo possibilitam reconhecer as condicionantes dos enfermeiros nos 

BLH e seus desdobramentos para as políticas públicas em atenção ao aleitamento materno. 

Diante de uma vasta produção no campo da sociologia, Bourdieu buscou manter uma postura 

de convergência dos discursos, mas, também, imprimir as suas marcas e elaborar conceitos 

próprios para as suas pesquisas na produção de conhecimento. Nesse sentido, reconhecendo 

que se trata de um recorte desse referencial teórico, esses conceitos serão apresentados a 

seguir. 

 

 

2.1 DIÁLOGOS COM BOURDIEU: O HABITUS 

 

Para Pierre Bourdieu (1996) “os habitus são princípios geradores de práticas distintas 

e distintivas” (p. 22). Desta forma, habitus é um conjunto de conhecimentos e disposições 

sociais adquiridos e incorporados ao longo do tempo que constitui uma identidade. Pode-se, 

então, entender por habitus o resultado das interações, perceptíveis ou não, que definem a 

forma de ser do indivíduo em uma determinada sociedade. Para tanto, 

 

Bourdieu critica a formação das escolhas pessoais, o gosto por, os discursos, e as 

formas de comunicação/expressão como construtos sociais herdados e reafirmados 

pelas instituições reguladoras ou instâncias socializadoras, a saber: a escola, a 

família, a mídia, o trabalho e a religião (GUIMARÃES, 2018, p. 10). 

O conceito de habitus não é novo. De acordo com Wacquant (2017, p. 213), trata-se 

de uma noção filosófica aristotélica que foi resgatada por Bourdieu na década de 1960 “para 

forjar uma teoria disposicional da ação capaz de reintroduzir na antropologia estruturalista a 

capacidade inventiva dos agentes”. Na filosofia de Aristóteles, habitus significa “um estado 

adquirido e firmemente estabelecido do caráter moral que orienta os nossos sentimentos e 
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desejos numa situação e, como tal, nossa conduta” (WACQUANT, 2017, p.5). De acordo com 

esse autor, é no trabalho de Pierre Bourdieu que esse conceito passa a ocupar um lugar de 

destaque no campo da sociologia. 

O habitus é uma noção mediadora que ajuda a romper com a dualidade de senso 

comum entre indivíduo e sociedade ao captar “a interiorização da exterioridade e a 

exteriorização da interioridade” (BOURDIEU, 1983, p. 47), ou seja, o modo como a 

sociedade se torna depositada nas pessoas sob a forma de disposições duráveis, ou 

capacidades treinadas e propensões estruturadas para pensar, sentir e agir de modos 

determinados, que então as guiam nas suas respostas criativas aos constrangimentos e 

solicitações do seu meio social existente. 

  De acordo com Bourdieu (1996, p. 10), a filosofia da ação condensada em alguns 

conceitos fundamentais, tem como ponto central a relação entre as estruturas objetivas dos 

campos sociais e as estruturas incorporadas no habitus. Conforme o autor,  

 

[...] habitus como sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto 

estruturas estruturadas e estruturantes constituem o princípio gerador e unificador do 

conjunto das práticas e das ideologias características de um grupo de agentes. Tais 

práticas e ideologias poderão atualizar-se em ocasiões mais ou menos favoráveis que 

lhes propiciam uma posição e uma trajetória determinadas no interior de um campo 

intelectual que, por sua vez, ocupa uma posição determinada na estrutura da classe 

dominante. (BOURDIEU, 2007, p. 191) 

  Ainda, de acordo com Bourdieu (1996), o habitus tem como função dar conta da 

unidade de estilo que vincula as práticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de 

agentes. Trata-se de um princípio gerador e unificador que (re)significa as características 

intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto 

unívoco de escolhas de pessoas, de bens e de práticas. Para o autor, “os habitus são princípios 

geradores de práticas distintas e distintivas. [...] estabelece as diferenças entre o que é bom e 

mau, entre o bem e o mal [...]”, mantendo suas singularidades (BOURDIEU, 1996, p.22). 

  É inegável o valor do conceito de habitus em Bourdieu para a compreensão das 

práticas assimiladas como legítimas e ilegítimas, em uma determinada sociedade, e em um 

determinado tempo. Sabe-se quão importante é eleger esse conceito para dialogar com as 

práticas dos enfermeiros nos BLH, especialmente, a respeito do cuidado compartilhado. Posto 

que  é  imprescindível pontuar que podem ocorrer alguns equívocos que indiquem o agente 

como responsável direto pelas condicionantes de trabalho nesse espaço especializado. 

Nesse âmbito, Bourdieu cita que a noção de habitus pode “falhar” e esclarece que o 

habitus nunca é uma réplica de uma única estrutura social; não é necessariamente coerente e 
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unificado; não se encontra  menos preparado para analisar a crise e a mudança do que está 

para analisar a coesão e a perpetuação; e não é um mecanismo autossuficiente para a geração 

da ação (WACQUANT, 2017). De acordo com este autor, “[...] a convocação e o emprego 

dos esquemas cognitivos e motivacionais que compõem o habitus é acessível à observação 

metódica” (WACQUANT, 2017, p. 216). 

Por conseguinte, as diferentes obras do autor permitem a identificação de fundamentos 

desse conceito, a saber: um campo é um microcosmo incluído no macrocosmo construído 

pelo espaço social global, que possui regras do jogo e desafios específicos, irredutíveis às 

regras do jogo e aos desafios dos outros campos. Constitui-se com um “sistema” ou um 

“espaço” estruturado de posições ocupadas pelos diferentes agentes do campo; neste caso, 

corresponde a um espaço de lutas que reside na apropriação do capital desigualmente 

distribuído no seio do campo. E a cada campo corresponde um habitus (sistema de 

disposições incorporadas) e todo campo possui uma autonomia relativa (LAHIRE, 2017). 

 

 

 2.2 A TEORIA DOS CAMPOS EM PIERRE BOURDIEU 

 

De acordo com Lahire (2017), Bourdieu definiu seu conceito de campo, que ocupa um 

lugar central em sua sociologia, em diálogo com diferentes universos teóricos, em particular, 

os de Durkheim e de Weber. Para Bourdieu (2003, p. 119), “os campos apresentam-se à 

apreensão sincrónica como espaços estruturados de posições ou de postos cujas propriedades 

dependem da sua posição nesses espaços e que podem ser analisadas, independentemente, das 

características dos seus ocupantes”. Argumenta, ainda, que existem algumas leis gerais dos 

campos: são diferentes uns dos outros, além do mais, possuem um funcionamento que é 

particular; inclusive  ´há propriedades específicas; a luta faz-se  presente em qualquer campo;  

“Um campo define-se definindo „paradas em jogo‟ e aos interesses próprios dos campos” 

(BOURDIEU, 2003, p.120). 

Nesse cenário, os agentes que atuam no campo compartilham de interesses comuns e 

colaboram na manutenção do campo. Resulta-se, então, uma cumplicidade objetiva que 

tensiona os antagonismos sobre o que faz jus ou não a luta (BOURDIEU, 2003, 1989). 

Lahire (2017, p. 65) sintetiza a teoria dos campos de Pierre Bourdieu e apresenta os 

seus elementos fundamentais da seguinte forma: 
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Um campo é um microcosmo incluído no macrocosmo constituído pelo espaço 

social global (nacional ou, mais raramente, internacional). 

Cada campo possui regras do jogo e desafios específicos, irredutíveis às regras do 

jogo e aos desafios dos outros campos. Por exemplo, o que mobiliza um matemático 

– e a maneira como mobiliza – nada tem a vem com o que mobiliza – e a maneira 

como o faz um industrial ou grande costureiro. Os interesses sociais são sempre 

específicos a cada campo e, portanto, não se reduzem ao interesse do tipo 

econômico. 

Um campo é um “sistema” ou um “espaço” estruturado de posições ocupadas pelos 

diferentes agentes do campo. As práticas e estratégias dos agentes só se tornam 

compreensíveis se forem relacionadas às suas posições no campo. Entre as 

estratégias invariantes, encontra-se a oposição entre as estratégias de conservação e 

as estratégias de subversão do estado da relação de forças existente: as primeiras são 

mais frequentemente as estratégias dos dominantes, enquanto as segundas 

correspondem às dos dominados (e, entre eles, mais particularmente, dos “recém-

chegados” no campo). Essa oposição pode assumir a forma de um conflito entre 

“velhos” e “novos”, “ortodoxos” e “heterodoxos”, “conservadores” e 

“revolucionários”, etc. 

Esse espaço é um espaço de lutas, uma arena onde está em jogo uma concorrência 

ou competição entre os agentes que ocupam as diversas posições. 

O objetivo dessas lutas reside na apropriação do capital específico do campo 

(obtenção do monopólio do capital específico legítimo) e/ou a redefinição desse 

capital. 

Esse capital é desigualmente distribuído no seio do campo. Por conseguinte, existem 

nele, dominantes e dominados. A distribuição desigual do capital determina a 

estrutura do campo que é definido, portanto, pelo estado de uma relação de forças 

históricas entre as forças (agentes e instituições) em confronto no campo. 

Em luta uns contra os outros, todos os agentes de um campo têm, contudo, interesse 

em que o campo exista. Eles mantêm, portanto, uma relação de “cumplicidade 

objetiva” para além das lutas que os opõem. 

A cada campo corresponde um habitus (sistema de disposições incorporadas) 

próprio do campo (habitus filológico, habitus jurídico, habitus futebolístico, etc.). 

Apenas os que tiverem incorporado o habitus próprio do campo estão em condições 

de disputar o jogo e de acreditar na importância dele. 

Todo campo possui uma autonomia relativa: as lutas que se desenrolam no interior 

têm uma lógica própria, mesmo que o resultado das lutas (econômicas, sociais, 

políticas, etc.) externas ao campo pese fortemente no desfecho das relações de força 

internas. 

De acordo com Thiry-Cherques (2006, p. 35), “Bourdieu procura superar a oposição 

entre o subjetivismo e o objetivismo mediante uma relação suplementar, vertical, que medeia 

entre o sistema de posições objetivas e disposições subjetivas de indivíduos e coletividades”. 

Nesse sentido, o habitus é aludido a um campo entre o sistema imperceptível das relações 

estruturais, as quais se adaptam às ações e as instituições, de maneira relacional pela e nas 

ações visíveis desses atores. “Os campos não são estruturas fixas. São produtos da história das 
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suas posições constitutivas e das disposições que elas privilegiam” (BOURDIEU, 2001, p. 

129). 

Sendo assim, o BLH pode ser considerado um campo com todos os seus elementos 

constituintes. As enfermeiras que atuam neste espaço são detentoras de habitus, como os 

demais profissionais atuantes nesse espaço especializado. O PE pode colaborar para equalizar 

as diferenças e auxiliar o enfermeiro a se apropriar dos capitais simbólicos e cultural presente 

nesse campo, ampliando suas possibilidades de qualificar a atenção e o cuidado junto ao 

público atendido, às práticas de aleitamento materno e à assistência de Enfermagem no BLH. 

Entendemos, conforme o conjunto da obra de Bourdieu, que o conceito/noção de habitus 

perpassa diferentes produções e postulados do autor. 

  Com essa finalidade, a pesquisa busca manter esse diálogo entre as condicionantes 

sociais que regem a utilização do PE nos espaços de atuação do enfermeiro, conforme 

Resolução COFEN 358/2009 e as ações que compõem os habitus desses sujeitos. Essa 

perspectiva é corroborada por Pontes et al. (2017) ao utilizarem como referencial teórico 

Pierre Bourdieu (1983, 1989, 1996, 2007) para analisar as ações e participação da 

Enfermagem na consolidação do espaço do BLH em uma universidade pública do Espírito 

Santo. 

  Ratifica-se que o referencial teórico-filosófico de Pierre Bourdieu permitirá 

compreender a mediação entre as dimensões objetivas e subjetivas do mundo social, pois, a 

estruturação das práticas das enfermeiras no espaço do hospital na luta pelo reconhecimento 

de seu capital científico, não resultou de processo mecânico de “fora para dentro”, tampouco 

de processo conduzido de forma autônoma pelos sujeitos individuais. Sendo assim, o 

resultado positivo originou-se de estratégias -práticas sociais- estruturadas, consoantes à 

posição social de quem as produziu, uma vez que são impregnadas pela subjetividade do 

indivíduo, suas preferências, aspirações e formas de perceber e apreciar o mundo, enfim, do 

habitus (PONTES et al., 2017). 

  Diante disso, as ações da Enfermagem estão estruturadas mediante processo histórico 

estruturante dos habitus presentes no campo, outro conceito que pretendemos trabalhar ao 

longo da pesquisa. Ao utilizar os conceitos de Pierre Bourdieu, remetendo-os para o cuidado 

compartilhado, será possível inferir o habitus nos modos de cuidar, considerando-se, ainda, 

aquele específico construído ao longo da história da Enfermagem. Esse referencial teórico, 

colabora para compreendermos as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno presentes nas demandas de cuidado no BLH. Nessa concepção, o processo de 

trabalho pode ser tomado como um “princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e 



36 

 

das ideologias características de um grupo de agentes”, ou seja, a Enfermagem e seus habitus 

no campo do BLH. 

 

3 REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

 

3.1 O PROCESSO DE ENFERMAGEM  

 

O surgimento da Enfermagem, como atividade profissional institucionalizada, ocorre 

concomitantemente ao processo de Revolução Industrial no século XVI, culminando com sua 

concretização na Inglaterra, no século XIX. No Brasil, os efeitos desse processo serão 

sentidos mais tardiamente, uma vez que as primeiras enfermeiras “formadas” foram instruídas 

a partir dos saberes sistematizados pela escola de Enfermagem inglesa, conhecido como 

„Período Florence Nightingale, quando a Enfermagem passou a exercer suas funções de uma 

forma organizada e fundamentada em pressupostos teóricos válidos, deixando de ser apenas 

uma prática empírica. Florence Nightingale nasceu em 1820, em Florença, na Itália, filha de 

ingleses. “Possuía inteligência incomum, tenacidade de propósitos, determinação e 

perseverança” (COSTA, 2014 p. 13). 

 Em uma época de opressão social, quando a mulher não podia ter acesso ao 

conhecimento, mas engajada em se tornar enfermeira, Florence passa a estudar em diferentes 

instituições religiosas na Itália (1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades 

Católicas), no Egito, na Alemanha e depois na França, junto às Irmãs de Caridade de São 

Vicente de Paulo, na Maison de la Providence localizada em Paris. Nesse sentido, os 

conhecimentos adquiridos foram utilizados para que ela pudesse sistematizar as ações de 

Enfermagem e iniciar a organização de um modelo de formação profissional específico.  

 Na década de 1854, durante a Guerra da Criméia, na Rússia, os soldados ingleses 

achavam-se no maior abandono e a taxa de mortalidade entre os hospitalizados era de 40%. 

Florence, na companhia de 38 voluntárias, dentre elas religiosas e leigas vindas de diferentes 

hospitais, chegam ao campo de batalha e passam a organizar o trabalho de assistência e 

cuidados. Florence sistematiza ações de higienização (desde a limpeza do chão), de ventilação 

das enfermarias, de avaliação de risco e de gravidade das lesões, ações que permitiram que a 

mortalidade decrescesse de 40% para 2%. O que se observa neste relato corrobora a 
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perspectiva defendida neste projeto, na qual o PE proporciona qualidade e segurança às ações 

da Enfermagem. 

 Em 1910, Florence Nightingale morre deixando um legado para a área e consolida um 

método a ser ensinado, superando o modelo empirista. Na Enfermagem, o sistematizar surgiu 

do registro da organização dos cuidados de saúde feitos por Florence Nightingale. O seu livro 

intitulado The Notes tornou a Enfermagem uma profissão, utilizando-se de bases teóricas para 

o ensino do cuidado no fazer e em como fazer, suscitando a necessidade de subsidiar as ações 

da Enfermagem a partir de conhecimentos especializados, além de iniciar um movimento de 

valorização profissional das enfermeiras, mediante sua inserção nos hospitais, constituindo-se 

uma prática social institucionalizada e específica. Conforme afirmam Frello e Carraro (2013, 

p. 574), “a atuação de Florence Nightingale, fundadora da Enfermagem moderna, estabeleceu 

o primeiro princípio da Enfermagem com base na manutenção e recuperação da saúde”. 

 Para visualizar a transformação das práticas de Enfermagem no Brasil, elegemos como 

ponto de partida o ano de 1822. Nessa época, o Brasil tomou as primeiras medidas de 

proteção à maternidade que se conhecem na legislação mundial, graças à atuação de José 

Bonifácio Andrada e Silva, com a criação/organização da primeira sala de partos na “Casa dos 

Expostos”. Dez anos depois, foi organizado o ensino médico e criada a Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, na qual foi instituída a Escola de Parteiras diplomando, em 1833, 

Madame Durocher, a primeira parteira formada no Brasil. 

 Destaca-se aqui o processo de constituição da Enfermagem no Brasil só ganha novos 

contornos no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Geovanini (2005) 

argumenta que nesse período, a Enfermagem profissional estava voltada prioritariamente para 

as áreas de ensino e saúde pública, enquanto nos hospitais predominava a prática leiga e 

subserviente da Enfermagem, desenvolvida por religiosas. 

É relevante dizer que no trabalho de Moreira e Oguisso (2005), esse processo histórico 

de profissionalização da Enfermagem é evidenciado ao se debruçarem sobre os registros de 

trinta anos (1890-1920) da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras (EPEE), atual 

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP), da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO). Ainda, pontuar-se que a Enfermagem, nesse espaço de formação, 

participou, efetivamente da transformação das práticas de cuidado e as enfermeiras puderam 

exercer a docência, colaborando para o desenvolvimento científico da área. 

 Nesse sentido, as condições para organizar o Processo de Enfermagem ainda não se 

evidenciavam. Contudo, em 1923, houve um surto de varíola que foi combatido 

sistematicamente por enfermeiras e alunas. Enquanto as taxas de mortalidade atingiram 50% 
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em epidemias anteriores, com a intervenção da Enfermagem os índices caíram para 15%, 

evidenciando um avanço na metodologia de trabalho da Enfermagem. De acordo com Mendes 

(1999), o sistema de saúde até 1965 transitou de sanitarismo campanhista ao modelo médico-

assistencial privatista, até chegar ao final dos anos 1980. 

 A palavra processo significa uma ação que expressa continuidade na realização de 

determinada atividade; ato prolongado e contínuo; seguimento, em que há uma sequência 

constante, cujos procedimentos apresentam certa unidade ou se desenvolvem de modo 

regular; andamento ou marcha (DICIONÁRIO ONLINE, 2017); maneira utilizada para se 

fazer alguma coisa. Para Ferreira (2005), processo significa método, sistema, modo de fazer 

uma coisa. 

  No final dos anos 1950, a Teorista de Enfermagem Ida Jean Orlando empregou, pela 

primeira vez, a expressão processo de Enfermagem para explicar o cuidado de Enfermagem. 

Antes disso, outras teoristas afirmaram que a Enfermagem era um processo e utilizaram 

termos do processo de Enfermagem. Assim, de 1970 em diante, houve a utilização do 

processo de Enfermagem com fases distintas e inter-relacionadas. 

  Entretanto, de acordo com Garcia, Nóbrega e Carvalho (2004), há diferentes 

entendimentos acerca do Processo de Enfermagem, bem como o modo como ele é aplicado na 

prática profissional. As autoras evidenciam seu caráter dinâmico, suas modificações ao longo 

do tempo e identificaram, à época, três gerações distintas. 

  A primeira geração – Problemas e Processos (1950 a 1970), foi influenciada pela 

ênfase dada ao método de solução de problema, no qual a Enfermagem atuava mediante 

observação, mensuração e análise de dados; a segunda geração – Diagnóstico e Raciocínio 

Diagnóstico (1970 a 1990), pautou-se no movimento de identificação e classificação dos 

diagnósticos de Enfermagem, mobilizando um saber próprio do campo da Enfermagem, 

evidenciando-se a habilidade de raciocínio e julgamento clínico; e a terceira geração – 

Especificação e Teste de Resultados (1990-2010 até a presente data
9
), com o foco do PE 

voltado para a especificação e testagem na prática de resultados do paciente que fossem 

sensíveis à intervenção profissional (GARCIA; NÓBREGA; CARVALHO, 2004). 

A adoção do Processo de Enfermagem como o instrumento tecnológico ou modelo 

metodológico que orienta a prática profissional assume as características de uma prática 

reflexiva e, conforme Garcia e Nóbrega (2009, p. 191): 

 

                                                 
9
 No trabalho das autoras, realizado em 2004, não era possível convencionar essa data limite da terceira geração. 
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[...] o Processo de Enfermagem tem representado o principal modelo metodológico 

para o desempenho sistemático da prática profissional, ou um instrumento 

tecnológico de que se lança mão para favorecer o cuidado, para organizar as 

condições necessárias à realização do cuidado e para documentar a prática 

profissional. Assim, ele deve ser compreendido como um meio, e não um fim em si 

mesmo. 

 

 Em estudo mais recente, Cavalcante e Barros (2019) indicaram uma quarta geração do 

PE – Uso de bases de dados e dos sistemas de linguagens nos diagnósticos, intervenções e 

resultados (2010-2020), favorecendo estudos como a avaliação da eficácia de intervenções 

mediante um diagnóstico de Enfermagem. Para Cavalcante e Barros (2019, p. 5), “uma vez 

identificados os diagnósticos de Enfermagem, o enfermeiro deve planejar a assistência 

visando o alcance de metas (resultados) estabelecidas”. Para tanto, no exercício profissional 

nessa etapa de planejamento de Enfermagem, pode-se utilizar a Classificação dos resultados 

de Enfermagem (NOC) e, nas intervenções prescritas, o enfermeiro pode utilizar a 

Classificação das intervenções de Enfermagem (NIC) (CAVALCANTE; BARROS, 2019). 

A Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto nº 94406/87, dispõe 

sobre o Exercício Profissional da Enfermagem reconhecendo como atividades privativas do 

enfermeiro a elaboração, a execução e a avaliação dos planos de cuidados assistenciais, sendo 

que os enfermeiros têm encontrado resistência e/ou dificuldades para implementar o PE nas 

respectivas áreas de atuação. Sendo assim, no ano de 2009, a Resolução do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN) nº 358 dispôs sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a implementação do PE em todas as instituições de saúde brasileiras onde o 

Enfermeiro está inserido. 

De acordo com o COFEN (BRASIL, 2009), entende-se que a prática de cuidado deve 

estar ancorada no diagnóstico e na prescrição de intervenções de Enfermagem, ações 

legitimadas pelo órgão federal como competência exclusiva do Enfermeiro. Esse cuidado é 

operacionalizado a partir do Processo de Enfermagem, designado como obrigatório nos 

artigos 3º e 6º da Resolução 358/2009: 

 

Art. 3º - O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que 

oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de Enfermagem e o 

planejamento das ações ou intervenções de Enfermagem; e que forneça a base para a 

avaliação dos resultados de Enfermagem alcançados. [...] Art. 6º A execução do 

Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo: a) um 

resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde e doença; b) os diagnósticos de Enfermagem 

acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença; c) as ações ou intervenções de Enfermagem 

realizadas face aos diagnósticos de Enfermagem identificados; e d) os resultados 
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alcançados como consequência das ações ou intervenções de Enfermagem realizadas 

(BRASIL, 2009). 

 Ao organizar as ações de cuidado guiando-se pelas normas, protocolos e rotinas que 

são comuns a todos os espaços, questiona-se sobre como se dá a assistência de Enfermagem? 

A resolução 358/2009 propõe a mobilização de suporte teórico (teoria de Enfermagem) e o 

registro sistemático do PE. Desta forma, as cinco etapas do PE fazem parte e exige da 

Enfermagem mobilizar o embasamento científico na atenção à saúde e doença.  

 Conforme Neves (2010), Abrantes (2010) e Bruggmann (2015), a implementação do 

PE em seus diversos e possíveis espaços de atuação e pesquisa, tem perspectivas de mudanças 

e melhorias nas ações de atenção à saúde e cuidado de Enfermagem. Constata-se, porém, a 

necessidade de aprofundamento dos saberes dos enfermeiros e de se compreender melhor as 

práticas por eles desencadeadas, a partir da incorporação do PE em seus cotidianos de 

trabalho. 

 A situação do PE nos processos de trabalho dos enfermeiros e a sua implementação, 

ainda se dá de forma fragilizada nos serviços onde eles atuam, visto que o processo de 

Enfermagem não é implantado de forma a corroborar uma prática sistemática. Para tanto, 

buscou-se levantar trabalhos científicos dos últimos 10 anos, levando em conta a publicação 

da Resolução COFEN 358/2009 sobre a “Implementação do Processo de Enfermagem”. O 

que essas pesquisas mostraram é que o Brasil precisa avançar na compreensão desse 

instrumento metodológico valioso e que representa o saber-fazer científico da Enfermagem.  

 Os artigos mostraram a abordagem de assuntos como a percepção e o conhecimento da 

Enfermagem/enfermeiros sobre o Processo de Enfermagem (BENEDET et al, 2016; MOLA 

et al, 2019) nos quais existe uma fragilidade relacionada aos saberes das etapas do processo 

de Enfermagem; revisões bibliográficas sobre a utilização das teorias de Enfermagem na 

sistematização, na percepção e no conhecimento sobre a implementação do processo de 

Enfermagem e nas evidências clínicas sobre o processo de Enfermagem (COSTA; DURAN, 

2018; BARBOSA, 2018; SILVA et al, 2019), cujos textos apontam a necessidade de 

relacionar a legislação, os teóricos da Enfermagem e o próprio processo para sustentar a sua 

implementação. 

 Há também relatos de experiências de implantação e implementação do PE na saúde 

da mulher (ROCHA et al, 2015; ADAMY et al, 2017), mais especificamente em quadro de 

processo saúde/doença e elaboração, bem como a validação de instrumentos para a assistência 

de Enfermagem (MARQUES, 2015; FILGUEIRAS et al, 2019), sendo esses relacionados aos 

diagnósticos de Enfermagem em determinados segmentos da prestação do cuidado; 
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dificuldades e desafios da implementação do processo de Enfermagem (MENESES et al, 

2019). 

 É importante pontuar, ainda, conforme Barros et al. (2020), que a atuação da 

Enfermagem mediante a utilização dos Sistemas de Classificação em Enfermagem, além de 

facilitar a utilização dos conhecimentos disciplinares do campo, permite, no contexto 

interdisciplinar, evidenciar sua contribuição singular junto à equipe de saúde. Dentre os vários 

Sistemas de Classificação, os autores destacam: a Classificação de Diagnósticos de 

Enfermagem da NANDA International, Inc. (NANDA-I), a Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (do inglês Nursing Outcomes Classification, NOC), a Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (do inglês, Nursing Interventions Classification, NIC) e a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) (BARROS et al., 2020). 

Nesse sentido, evidencia-se a importância do PE nos espaços dos BLH como um 

instrumento que possibilita qualidade e segurança no processo de promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno. De acordo com a Resolução COFEN 358/2009, as práticas de 

Enfermagem necessitam estar organizadas e serem submetidas a uma sistematização que 

possa garantir o processo de trabalho de Enfermagem no campo da assistência em Banco de 

Leite Humano. 

 

 

3.2 A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

 

O processo de trabalho de uma equipe multiprofissional está organizado a partir das 

ações de cuidado, compartilhados pela Enfermagem nos BLH, vinculados a um 

hospital/maternidade com atenção materno-infantil. Dentre suas competências, destacamos as 

seguintes atividades: desenvolver ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno; prestar assistência à gestante, puérpera, nutriz e lactente na prática do aleitamento 

materno; executar as operações de controle clínico da doadora; coletar, armazenar e repassar o 

leite humano ordenhado para o BLH ao qual o posto está vinculado; e registrar as etapas e os 

dados do processo, garantindo a rastreabilidade do produto (BRASIL, 2008). 

Essas ações foram se constituindo ao longo das décadas do século XX. O manual da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que orienta o funcionamento, prevenção 

e controle de riscos nos BLH (BRASIL, 2008) apresenta uma sucinta história dessa 

instituição, instando a reflexões sobre o dinamismo das ações realizadas historicamente nesses 

espaços, bem com a transformação dos serviços prestados, a saber: 
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O primeiro banco de leite humano do Brasil foi implantado em outubro de 1943 no 

então Instituto Nacional de Puericultura, atual Instituto Fernandes Figueira (IFF). 

[...] Segundo relatos de puericultores das décadas de 40 e 50, o BLH foi inicialmente 

projetado para atender a casos especiais, considerando as propriedades 

farmacológicas e não as nutricionais do leite humano. [...] No período de 1943 a 

1985, os BLHs no Brasil funcionaram com o único objetivo de obter leite humano 

[...] A partir de 1985, o Brasil experimentou uma expansão dessas unidades, até 

então nunca registrada na história. Esse crescimento resultou dos esforços 

direcionados e coordenados pelo PNIAM, que em 1984 instituiu o Grupo Técnico de 

BLH como instância de assessoramento, com o objetivo de monitorar a implantação 

e o funcionamento de BLHs em todo território nacional. [...] Outra consequência do 

congresso
10

 foi o lançamento da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano (atual 

Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano) e a discussão da necessidade de 

revisão da legislação sanitária sobre BLH em vigor à época (Portaria GM/MS nº 

322/88). (BRASIL, 2008, p. 12-15). 

 

Conforme se constata, não se trata de uma linha contínua da história, mas um processo 

que envolve a construção de estratégias de enfrentamentos das dificuldades e superação de 

barreiras, buscando-se a qualidade do serviço e o objetivo maior que é salvar vidas, 

especialmente quando os índices de mortalidade infantil demonstraram recuar com as novas 

práticas de manuseio do leite humano ordenhado (LHO).  

Essas transformações também foram vivenciadas nas diferentes profissões 

incorporadas na dinâmica de trabalho dos BLH, na especialização dos serviços e no avanço 

das ciências. Todavia, de acordo com Morin (2008), houve um distanciamento desses saberes 

e a ideia de unidade se perdeu em algum momento da história moderna. Desta forma, a 

Enfermagem construiu um corpo teórico e prático que fundamenta suas ações de cuidado; o 

PE faz parte dos procedimentos de cuidado em saúde nos diferentes espaços de atuação, 

todavia, é importante pontuar que há uma interdependência dos serviços prestados. No caso 

do BLH, consta que: 

 

O banco de leite e o posto de coleta devem possuir documentação com a descrição 

dos cargos, das funções de pessoal e da estrutura organizacional, além da 

definição de qualificação exigida e responsabilidades. A direção do serviço de 

saúde, a coordenação e o responsável técnico (RT) do BLH ou do PCLH devem 

planejar, implementar e garantir a qualidade dos processos, incluindo: os recursos 

humanos, materiais e equipamentos necessários para o desempenho de suas 

atribuições, em conformidade com a legislação vigente; a responsabilidade sobre o 

processo de trabalho; e a supervisão do pessoal técnico durante o período de 

funcionamento (BRASIL, 2006). A organização de um processo de trabalho em 

equipe, com cooperação e visão integrada do usuário, constitui-se em tarefa diária 

de superação de desafios. O que se pretende é alcançar os objetivos na construção de 

uma prática que vise à melhoria contínua da qualidade, sem fragmentação, 

                                                 
10

 Em julho de 1998, Brasília/DF sediou o I Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano, que contou com a 

participação de mais de 700 profissionais de 95% dos BLHs de todo o país (BRASIL, 2008, p. 15). 
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possibilitando um melhor atendimento ao usuário e conferindo boas condições de 

trabalho à equipe (BRASIL, 2008, p. 20, grifo nosso). 

 

Infere-se, portanto, que a integralidade da proposta e a organização do trabalho do 

BLH a partir de uma equipe multiprofissional, vem adequando-se à realidade e contextos 

próprios de cada região, contando com: “médicos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, 

engenheiros de alimentos, biólogos, biomédicos, médicos veterinários, psicólogos, assistentes 

sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, auxiliares e técnicos [...], entre outros 

profissionais” (BRASIL, 2008, p. 23). 

Para a Enfermagem, desde a formação inicial dos seus profissionais, há o 

reconhecimento do saber próprio do campo e que as ações devem ser pautadas em 

conhecimentos teórico-científicos válidos. No próprio juramento de Enfermagem (COFEN, 

1999), consta o compromisso de dedicar-se ao serviço da humanidade, exercer as suas 

funções com consciência e respeito à dignidade e aos direitos da pessoa humana, não praticar 

atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano e exercer a 

Enfermagem junto à equipe de saúde obedecendo os preceitos da ética, da legalidade e da 

moral. 

 

 

3.3 O CUIDADO COMPARTILHADO 

 

O cuidado é considerado uma das principais ações da Enfermagem (BUENO; 

QUIEROZ, 2006; FERREIRA, 2011). Nos dizeres de Espírito Santo e Porto (2006), o 

cuidado tem fortalecido a construção do saber da área, sendo a essência da profissão, a base 

do ensino e da prática de Enfermagem. Conforme registraram as autoras: 

 

[...] a partir dos princípios e sugestões apontados por Nightingale, as perspectivas 

atuais avançam para consolidar o cuidado como foco do saber e do fazer da 

enfermeira. O cuidado de Enfermagem tem um movimento para além da visão do 

corpo físico, “biologizado”, fragmentado do cliente para uma compreensão da sua 

individualidade e subjetividade nas ações de Enfermagem. Esse cuidado então, 

envolve conhecimento, sensibilidade e criatividade no movimento da relação entre 

quem cuida e quem é cuidado [...] (ESPÍRITO SANTO; PORTO, 2006, p. 545). 

Com o passar do tempo, o cuidado foi se configurando de diferentes formas na área e 

ampliando o entendimento sobre o alcance das ações de Enfermagem. De acordo com 

Barbosa e Nóbrega-Therrien (2020) houve uma ressignificação do cuidado de Enfermagem. 

As autoras refletiram sobre esse processo tendo em vista a especificidade do cuidado, o qual 
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suscita múltiplas dimensões a partir dos pilares ontológico, epistemológico e metodológico. 

Em suas considerações, pontuaram que: 

 

[...] o cuidado de Enfermagem apresenta três dimensões: o cuidado como inerente à 

condição de ser humano (ontologia); o saber-fazer da Enfermagem, que singulariza 

o cuidado realizado pelo enfermeiro (epistemologia) e a práxis, articulação entre 

teoria e prática, o aprender-ensinar sobre como cuidar (metodologia). Assim, pode-

se depreender que o cuidado realizado pelo enfermeiro alicerça-se num cuidado 

muito maior, que é o humano, mas, ao mesmo tempo, apresenta, graças ao seus 

saberes e fazeres, uma especificidade que o distingue do cuidado realizado por 

outras profissões ou em outras situações. E esse cuidado precisa estabelecer uma 

interlocução entre teoria e prática, levando a um aprendizado inicial e permanente de 

como cuidar (BARBOSA; NÓBREGA-THERRIEN, 2020, p. 11). 

Nessa abordagem em foco, é importante compreender de que forma esse cuidado é 

compartilhado na equipe de saúde e a maneira que os demais profissionais integram essas 

práticas de assistência. Carnut (2017) defende que a categoria “cuidado” é uma função que 

deve perpassar todas as categorias profissionais inseridas no âmbito da saúde. Pontua que 

“[...] o cuidado requer do profissional que deseja prestá-lo alguns atributos necessários, sendo 

eles: a ética nas relações humanas, a solidariedade e a confiança” (CARNUT, 2017, p. 1179). 

Em relação ao cuidado compartilhado, a Lei do exercício profissional (Lei 

7498/1986), em seu Artigo 11, diz que o Enfermeiro exerce todas as atividades de 

Enfermagem, cabendo-lhe: 

 

I – Privativamente: 

a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de 

saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; 

b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e 

auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 

assistência de Enfermagem; 

h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; 

i) consulta de Enfermagem; 

j) prescrição da assistência de Enfermagem; 

l) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 

II – como integrante da equipe de saúde: 

a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de 

saúde; 

e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças 

transmissíveis em geral; 

f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela 

durante a assistência de Enfermagem; 

g) assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; 

h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 

i) execução do parto sem distocia; 
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j) educação visando à melhoria de saúde da população. 

(BRASIL, 1986 - grifos nosso) 

Entende-se que a atuação da Enfermagem no BLH suscita esse movimento de 

reconhecer as particularidades da assistência de Enfermagem, inclusive, o desdobramento de 

suas ações que reverberam no trabalho de outros profissionais colaboradores presentes no 

campo. Conforme a Resolução 358/2009, o Processo de Enfermagem é um instrumento 

metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática 

profissional. Ainda, consta que deverá ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em 

todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem, sendo, imperativo registrá-lo formalmente, envolvendo: 

a) um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana 

em um dado momento do processo saúde e doença; 

b) os diagnósticos de Enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; 

c) as ações ou intervenções de Enfermagem realizadas face aos diagnósticos de 

Enfermagem identificados; 

d) os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de 

Enfermagem realizadas. 

 

De acordo com Primo e Brandão (2017, p. 1258), o conhecimento de Enfermagem tem 

evoluído consideravelmente no século XXI e o uso de suas teorias, no cotidiano do cuidar em 

Enfermagem, “[...] contribuem como referencial ou estrutura organizadora, funcionando como 

uma representação simbólica de aspectos da realidade. Têm objetivos de descrever, explicar, 

prever ou prescrever condições ou relações entre fenômenos”. Nessa ótica, o que faz da 

Enfermagem uma ciência prática que mobiliza o seu conhecimento próprio e disciplinar está 

ancorado nas teorias de Enfermagem. Esse cuidado, mesmo ocorrendo no contexto da equipe 

multiprofissional, está respaldado no habitus (BOURDIEU, 1996), um conjunto de 

conhecimentos e disposições sociais adquiridos e incorporados ao longo desse processo 

histórico que constituiu a identidade do enfermeiro. 

Destarte, no campo do cuidado em Enfermagem, é possível mobilizar as quatro teorias 

mais utilizadas e comentadas em publicações científicas, a saber: a Teoria do autocuidado de 

Dorothea E. Orem (1914-2007), em que “o autocuidado é a prática de atividades que o 

indivíduo inicia e executa em seu próprio benefício, na manutenção da vida, da saúde e do 

bem-estar” (TORRES; DAVIM; NÓBREGA, 1999, p. 48), observando as universais, de 

desenvolvimento e de desvio de saúde conforme consta em sua teoria. No trabalho de Melo et 

al. (2020, p. 2), os autores afirmam que a teoria de Dorothea Orem “é constituída por três 

construtos teóricos inter-relacionados: a teoria do autocuidado, a teoria do déficit de 
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autocuidado e a teoria dos sistemas de Enfermagem, evidenciando a importância do 

comprometimento do paciente para o autocuidado”. 

A outra teoria foi postulada por Wanda de Aguiar Horta (1926-1981): a Teoria das 

necessidades humanas básicas, fundamentada no Processo de Enfermagem e suas fases. 

Conforme (RODRIGUES; REGINA MARIA, 2009, p. 355), 

A teoria das Necessidades Humanas Básicas apoia-se e engloba leis gerais como a 

do equilíbrio (homeostase ou homeodinâmica), da adaptação e do holismo. Os seus 

conceitos centrais identificados são: Enfermagem, ser humano, Ambiente, 

Saúde/Doença, Necessidades Humanas Básicas, Assistir e Cuidar em Enfermagem.  

Em seguida, evidencia-se a Teoria do cuidado transcultural proposta por Madeleine 

Leininger (1925-2012), que reconhece duas categorias de cuidar: o genérico (percepções 

internas das pessoas, associado ao EMIC) e o profissional (compartilhadas ideias, crenças e 

experiências com pesquisadores, ético - ETIC), que diz respeito a recuperar enfermidades e 

sobreviver. Nos dizeres de Seima et al. (2011, p. 852), “a Teoria da Diversidade e 

Universalidade do Cuidado Cultural (TDUCC), proposta por Madeleine M. Leininger, 

considera que a visão de mundo dos indivíduos e as estruturas sociais e culturais influenciam 

seu estado de saúde, bem-estar ou doença”. Desta forma, a Enfermagem atua nesse diálogo 

com a situação cultural do paciente: 

O cuidado cultural permite a construção de um plano de cuidados único e 

congruente ao contexto cultural do cliente, havendo, de certa forma, o alcance sobre 

a forma como o mesmo deseja participar do cuidado, qualificando-o. Este tipo de 

cuidado, em linhas gerais, mediatiza o cuidado integral em Enfermagem. A intenção 

é o reconhecimento singular dos respectivos saberes e práticas de cuidado, aplicados 

às demandas de cuidado de si, valorizando a totalidade da vida de cada um, tudo que 

o cerca, numa perspectiva holística da vida humana (MARTINS; ALVIM, 2012, p. 

371) 

Destaca-se, ainda, a Teoria do alcance de metas de Imogene King (1923-2007), 

formulado na década de 1980. De acordo com Teixeira (2016, p. 18): 

Então, para fundamentar o cuidado clínico, o enfermeiro deve se apoiar em Teorias 

de Enfermagem que conduzam seu processo de cuidar. Dentre os modelos teóricos, 

tem-se a Teoria do Alcance de Metas, de Imogene King, elaborada em 1981, que 

favorece o cuidado clínico de Enfermagem neste contexto, visto que, se baseia no 

processo transacional em busca de alcançar metas, valorizando o bem-estar dos 

pacientes em todas as suas dimensões. A Teoria favorece a reabilitação com a 

utilização de uma estrutura conceitual que se compõe de três sistemas interativos, 

quais sejam: sistema pessoal, sistema interpessoal e o sistema social. 

Conforme destacado, o (sub) campo se modifica e se transforma quando em contato 

com outras lógicas de legitimação (BOURDIEU, 2009). Em relação às teorias de 

Enfermagem, Caniçali e Brandão (2017) evidenciam que uma das prioridades nesse 
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subcampo é o desenvolvimento de teorias de médio alcance. Os autores têm proposto uma 

teoria de médio alcance para o fenômeno da amamentação, com base no modelo conceitual de 

sistemas abertos de Imogene King. Dentre suas características, conta: 

 

Conceitos da Teoria Interativa de Amamentação: a partir da análise de conceito de 

amamentação foram propostos os conceitos teóricos: interação dinâmica mãe-filho; 

condições biológicas da mulher; condições biológicas da criança; percepção da 

mulher; percepção da criança; imagem corporal da mulher; espaço para amamentar; 

papel de mãe; sistemas organizacionais de proteção, promoção e apoio à 

amamentação; autoridade familiar e social; tomada de decisão da mulher; estresse e 

tempo de amamentação (PRIMO; BRANDÃO, 2017, p. 1259). 

Nessa teoria de médio alcance, o processo de interação está focado na mulher e na 

criança. Para os autores, “a Teoria Interativa de Amamentação pode ser uma ferramenta útil 

na prática clínica, durante o pré-natal, o parto, o puerpério e a puericultura, visando a ajudar 

enfermeiros e outros profissionais da área materno-infantil [...]” (PRIMO; BRANDÃO, 2017, 

p. 1263). 

Novos estudos têm reforçado essa perspectiva para a promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno e ampliado o campo de discussão sobre a construção de teorias de médio 

alcance de Enfermagem (BRANDÃO et al., 2017; BRANDÃO et al, 2019; PRIMO et al. 

2020). A perspectiva defendida pelos autores consiste no discurso em que “as teorias de 

médio alcance, por se localizarem a meio caminho das grandes teorias e da prática, guardam 

características de referenciais teóricos e também de referenciais metodológicos” (BRANDÃO 

et al, 2017, p. 7); “[...] Há premente demanda pelo conhecimento operacional das teorias de 

Enfermagem e de como o seu uso pode trazer melhorias à prática profissional e aos cuidados 

dispensados aos usuários da saúde [...]” (BRANDÃO, et al. 2019, p. 608). 

Eis o grande desafio posto para o trabalho compartilhado no BLH: convergir as ações 

de cuidado respeitando-se os saberes e fazeres próprios de cada profissional que compõe a 

equipe; mobilizar os conhecimentos em prol da oferta de um serviço público de qualidade e 

comprometido com a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno; investir na 

formação continuada para otimizar as ações de cuidado ao binômio nos diferentes espaços de 

atuação da equipe do BLH; e continuar a colaborar com a redução da mortalidade infantil a 

partir da oferta de leite humano, com controle e qualidade no seu processo realizado por 

várias mãos. 
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4 CAMINHO METODOLÓGICO E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritiva - exploratória. A 

investigação qualitativa parte do pressuposto de que a teoria e a prática são indissociáveis, 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2012). Segundo afirma 

a autora, 

 

as metodologias qualitativas são entendidas como aquelas capazes de incorporar a 

questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e 

às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na 

sua transformação, como construções humanas significativas (MINAYO, 2012, p. 

22-23). 

 

A pesquisa descritiva preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos, explica o porquê das coisas através dos 

resultados oferecidos e permite ser a continuação de outra, descritiva, posto que a 

identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente 

descrito e detalhado (GIL, 2008). Para esse autor, as pesquisas exploratórias, “têm como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias [...], desenvolvidas 

com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo” (GIL, 2008, p. 27). 

Desta forma, o processo investigativo busca compreender as práticas sociais 

corriqueiras que acomodam o cotidiano e criam as estruturas simbólicas que estabelecem a 

ordem das coisas, das relações de poder e do habitus. Guimarães (2018) argumenta que o 

diálogo com os pressupostos teórico-metodológicos de Pierre Bourdieu permite trafegar em 

diversas áreas do saber com intuito de compreender as estruturas que formam a sociedade. 

Alerta, ainda, da necessidade de se manter o rigor científico, com especial atenção para não se 

perder nas diversas conexões sociais, históricas e teóricas em que os objetos e os sujeitos 

coexistem. 
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4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

 O Estado do Rio de Janeiro possui 18 BLH distribuídos no seu território. O estudo foi 

desenvolvido em um desses centros especializados, correspondendo ao município de Duque 

de Caxias - Região Metropolitana I. A escolha desse local se deu pelos dados estatísticos da 

Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, considerando os registros decorrentes dos 

processos de trabalho em atendimentos individuais e em grupos, realizados neste centro 

especializado da rede pública do SUS nesse estado federado; por apresentar uma organização 

de trabalho com uma equipe de Enfermagem funcionando ininterruptamente (24 horas, todos 

os dias da semana). 

 Para tanto, foi solicitada formalmente (APÊNDICE E) à Direção da Instituição e à 

chefia da maternidade descrita, as autorizações para o livre acesso àqueles espaços físicos. 

Essas autorizações (ANEXO A) foram concedidas e entregues à pesquisadora, assim 

viabilizando o início da coleta de dados no respectivo local da pesquisa. 

 

 

4.3 PARTICIPANTES DAS PESQUISAS 

 

 As participantes do estudo foram quatro enfermeiras
11

 que representam a totalidade 

das profissionais que atuam no cenário eleito para a pesquisa, que compõem a equipe de 

profissionais de nível superior, envolvidos diretamente na assistência no BLH e que 

atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 1) ser Enfermeira; 2) atuar no acolhimento e na 

assistência do BLH; 3) ter no mínimo seis meses de experiência profissional na assistência no 

BLH. Como critério de exclusão, os que estavam afastados de suas funções no BLH por 

qualquer motivo, no período da coleta de dados.  

 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi disponibilizado online por 

meio de aplicativo Google Formulário. A participante só teve acesso à marcação do dia e 

horário da entrevista por vídeo chamada, se a mesma concordasse em participar da pesquisa. 

Deve-se destacar que todas tiveram autonomia para desistir de participar e retirar seu 

consentimento, em qualquer etapa do estudo, sendo informadas de que a recusa não traria 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição onde trabalha. 

                                                 
11

 Não foram incluídas as técnicas de Enfermagem pelo motivo de ser atribuição privativa de enfermeiras e 

enfermeiros a liderança na execução e avaliação das diferentes etapas do Processo de enfermagem de acordo 

com a Lei 7498/1986 e Resolução COFEN 358/2009. As técnicas de Enfermagem cabe a participação da 

execução do PE naquilo que lhes coube sob supervisão e orientação do profissional Enfermeiro. 
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Nenhuma delas recebeu quaisquer compensações financeiras pela participação, sendo-lhes 

esclarecido que o benefício relacionado à sua participação foi o de aumentar o conhecimento 

científico para a área da Saúde materno-infantil e profissional. 

 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), conforme parecer nº 3.608.314/2019, como preconiza a Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a qual estabelece as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

4.4.1 Riscos e benefícios da pesquisa 

Nesse estudo considerou-se que toda pesquisa com seres humanos está sujeita a riscos, 

conforme preveem as Resoluções CNS/MS 466/12 e 510/16, o estudo poderia produzir riscos 

mínimos por meio da exposição da imagem e informações pessoais gravadas. Portanto, foram 

adotadas medidas que evitassem que os participantes fossem prejudicados, como a não 

utilização de qualquer procedimento de gravação de imagem e de nenhuma forma foi 

comprometida a integridade moral das participantes. As entrevistadas puderam expressar suas 

opiniões, conhecimentos e até mesmo recusa de participação sem que acontecessem 

intimidações ou outras atitudes que prejudicassem os participantes do estudo, preservando a 

ordem emocional, evitando desconfortos e garantindo os aspectos éticos. 

Quanto aos benefícios temos o aumento do conhecimento científico para a área do 

Aleitamento materno, assim como, se espera que os resultados alcançados nessa pesquisa, 

através das participantes, possibilitem reflexões e ações no campo do processo de trabalho no 

Banco de Leite Humano com o Processo de Enfermagem. 

 

 

4.5 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados constou de três etapas: 1) contato telefônico com a Coordenação do 

BLH com encaminhamento da aprovação do CEP da pesquisa (nessa maternidade Estadual do 

Rio de Janeiro foi necessária a apresentação de consentimento da Coordenação de pesquisa da 
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Subsecretaria de Educação e inovação em Saúde do Estado do Rio de Janeiro - SES/RJ); 2) 

contato telefônico com a participante e apresentação da pesquisadora; 3) vídeo chamada (não 

gravada). 

Intencionando alcançar os objetivos propostos a partir das falas das participantes da 

pesquisa, foi elaborado e aplicado um roteiro de entrevista semiestruturado, que foi o 

instrumento mobilizado para a produção de dados. Este roteiro constou de perguntas abertas e 

fechadas sobre o perfil socidemografico das participantes do estudo, das etapas do processo 

de Enfermagem e do trabalho em equipe multiprofissional.  

O tempo médio de duração de cada entrevista foi de 30 minutos. O período de coleta 

de dados foi de outubro de 2020 à primeira quinzena de maio de 2021, respeitando-se a 

disponibilidade de cada agente social e seu momento vivido no contexto de pandemia.  

As entrevistas possibilitam ter um contato com a realidade vivida pelos atores sociais. 

Conforme Gil (2008) a entrevista corresponde a uma técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formulam perguntas, com o objetivo de obtenção dos 

dados que interessam à investigação. Trata-se de uma forma de interação social na qual, 

mediante diálogo assimétrico, o entrevistador/pesquisador busca coletar dados e o 

entrevistado apresenta-se como fonte de informação. De acordo com Gil (2008, p. 110), 

 

A intensa utilização da entrevista na pesquisa social deve-se a uma série de razões, 

entre as quais cabe considerar: a) a entrevista possibilita a obtenção de dados 

referentes aos mais diversos aspectos da vida social; b) a entrevista é uma técnica 

muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento 

humano; c) os dados obtidos são suscetíveis de classificação e de quantificação. 

 O referido autor informa, ainda, que nas últimas décadas a modalidade de entrevista por 

telefone tem sido utilizada com frequência em pesquisas sociais.  

 

 

4.6 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Recorreu-se a análise de conteúdo (AC) na modalidade temática (BARDIN, 2011). 

AC corresponde a um conjunto de instrumentos metodológicos em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extremamente diversificados. A hermenêutica 

controlada é um fator comum na AC, baseada na dedução denominada inferência. Conforme a 

autora, a análise de conteúdo corresponde a um conjunto de técnicas de análises das 

comunicações que não se resume a um instrumento, “mas de um leque de apetrechos; ou, com 
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maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações” (BARDIN, 2011, p. 37). 

Desse modo, os dados coletados foram submetidos à AC, os quais têm a seguinte 

organização dos pólos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material: operações 

de codificação, decomposição ou enumeração; e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e 

a interpretação. 

Na pré-análise, efetuamos a escolha dos documentos, a formulação de hipótese e 

objetivos. Foi realizada a leitura flutuante das entrevistas, individualmente, e o conjunto delas 

baseadas nas regras de exaustividade, representatividade, homogeneidade, pertinência e 

exclusividade.  

A codificação ocorreu quando as respostas foram agregadas, enumeradas e 

classificadas por recorte. Desta forma, foram identificadas as unidades de registro (UR) que 

corresponderam a palavras relacionadas ao conteúdo. Em seguida, utilizou-se a frequência 

através de sua intensidade como regra de enumeração para saber o número de vezes que 

determinadas palavras apareciam nas respostas. Para tanto, recorreu-se ao software Atlas TI - 

9, versão para teste
12

, para auxiliar na quantificação dos dados quanto à correlação dos 

termos, frequência das palavras e codificação. A relevância deste software ancora-se no fato 

de possibilitar o auxílio na análise dos dados tanto quantitativos, quanto qualitativos. Além de 

possibilitar a construção do olhar sobre as particularidades de cada entrevista, permite o 

processo de organização da análise dos dados no seu conjunto.  
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 Copyright © by ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH, Berlin. All rights reserved (Document 

version: 1.0.0.178) 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 A CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO BLH GILSARA DO BONFIM SANTOS/RJ 

 

A caracterização do BLH de Caxias/RJ dialoga com o conceito
13

 de Campo proposto 

por Bourdieu (1996), no qual o social é caracterizado como microcosmos ou espaços de 

relações objetivas, que possuem uma lógica própria, marcado por lutas em que o campo é 

tanto uma estrutura que constrange os agentes nele envolvidos, quanto um jogo em disputa. 

De acordo com Brandão (2010, p. 231), “Bourdieu entende o campo como um local de lutas 

concorrenciais que visam conservar ou transformar as relações de forças ali presentes”. 

Nesse sentido, o campo possui uma história e uma memória que precisa ser resgatada 

para compreender as ações dos seus agentes. De acordo com Marteleto (2017, p. 42): 

 

A análise de um campo, segundo Bourdieu, envolve três momentos necessários e 

interconectados: primeiro, deve-se analisar a posição do campo em relação ao 

campo do poder; segundo, deve-se estabelecer a estrutura objetiva das relações 

entre as posições ocupadas pelos agentes ou instituições concorrentes no campo; 

terceiro, devem-se analisar os habitus dos agentes e os diferentes sistemas de 

disposições adquiridos por eles [...]. (Grifos nosso). 

 

Desta forma, operar com o conceito de campo implica em reconhecer que o mundo 

social se dá nas relações, ou seja, é preciso pensar sobre um campo de maneira relacional. 

Deve-se valorizar o terreno empírico para a construção do conhecimento e a compreensão das 

práticas sociais ali presentes. 

Nesse primeiro movimento, a posição do BLH de Caxias/RJ está inserida nas políticas 

públicas de promoção, proteção e apoio (PPA) ao aleitamento materno (AM), vinculado à 

rede BLH. Em conformidade com o contexto histórico, o primeiro banco de leite humano do 

Brasil foi implantado na década de 1940, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 

O objetivo principal consistia em coletar e distribuir leite humano para atender os casos de 

prematuridade, perturbações nutricionais e algumas alergias. Esse espaço especializado 

cumpria o propósito de 'pronto-socorro dietético', com o único objetivo de coletar leite 

humano para atender situações de excepcionalidade (ALMEIDA, 1999). 

Com o desenvolvimento da Política Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno 

(PNIAM) no Brasil, a partir de 1981, observou-se o crescimento do interesse na ampliação do 

                                                 
13

 [...] campo não é referido como um conceito em si, mas adjetivado como simbólico e cultural (Montagner; 

Montagner, 2011. Revista Tempus Actas de Saúde Coletiva, p. 258) 
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serviço voltado para a utilização do leite humano ordenhado. Esse processo fortaleceu o 

campo, “[...] culminando em uma espécie de estímulo à implantação de Bancos de Leite, com 

a finalidade de promover o atendimento, nos momentos de urgência, aos lactentes 

clinicamente impossibilitados de serem amamentados diretamente por suas mães” 

(ALMEIDA, 1999, p. 103). Apreende-se que o BLH teve como primeira função a oferta do 

leite humano ordenhado (LHO) na sua gênese, ampliando-se os serviços para o atendimento 

às demandas da amamentação e suas complicações clínicas. Nesse processo, a equipe ganhou 

novos profissionais para atender ao binômio. 

Com o avanço das políticas de PPA ao aleitamento materno, o Ministério da Saúde e a 

Fundação Oswaldo Cruz criaram a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) 

em 1998. O objetivo principal desse programa consistia em colaborar para a diminuição da 

mortalidade infantil, mediante a coleta e distribuição leite humano com qualidade certificada. 

No processo de ampliação da rede BLH, a Portaria nº 2.193, de 14 de setembro de 2006 

definiu a estrutura e a atuação do BLH. Conforme o referido documento, compete aos Bancos 

de Leite Humano: 

 

a)  promover, proteger e apoiar o aleitamento materno; b)  operacionalizar, de forma 

otimizada, o excedente da produção láctica de suas doadoras; c)  executar as 

operações de coleta, seleção e classificação, processamento, controle clínico, 

controle de qualidade e distribuição do Leite Humano Ordenhado (LHO), em 

conformidade com os dispositivos legais vigentes; d)  responder pelo funcionamento 

dos Postos de Coleta a ele vinculados; e)  buscar a certificação da qualidade dos 

produtos e processos sob sua responsabilidade; e f)  a licença para funcionamento do 

Banco de Leite Humano condiciona-se à designação de um coordenador local de 

nível superior (BRASIL, 2006, s/p). 

 

Para atender a essa diversidade de funções e compromissos delegados ao campo, 

agregando-se as experiências históricas dos seus agentes, identifica-se a necessidade de 

organizar o trabalho a partir de uma equipe multiprofissional. Em consonância com o Manual 

da ANVISA (BRASIL, 2008), a equipe do BLH de Caxias/RJ está organizada com uma 

nutricionista, quatro enfermeiras, uma bióloga, seis técnicas de Enfermagem, um técnico 

administrativo e um motorista. Porém, por estar inserida no HEAPN, mantém diálogo 

permanente com outros profissionais da saúde, especialmente com pediatra, fonoaudióloga, 

serviço social, psicólogos e bucomaxilofacial. 

Desta forma, evidenciam-se as transformações do campo e os novos arranjos que 

ocorrem com a chegada dos novos agentes. Conforme Lahire (2017, p. 65), “um campo é um 

„sistema‟ ou um „espaço‟ estruturado de posições ocupadas pelos diferentes agentes do 

campo”. Os “recém-chegados” entram em disputa na busca da legitimação de suas ações, 
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mobilizando estratégias de conservação e de subversão em disputa de forças.  Como pontua 

Montagner e Montagner (2011, p. 267-268): 

 

A TGC (Teoria Geral dos Campos) seria um variado conjunto de fractais que se 

sobrepõem, interpenetram-se e que estabelecem novas composições espaciais e 

regionais a partir dessas novas ligações. As grandes linhas e invariantes são as 

lógicas de legitimação dita puras em Weber, e que se modificam e se transformam 

quando em contato com outras lógicas de legitimação, prevalecentes em cada um 

dos campos. Essa mistura torna-se uma retradução específica a cada campo 

particular, onde o capital simbólico é regional e específico, mas também obedece a 

leis mais gerais ligadas ao espaço social total. 

 

Destarte, compreende-se que o campo está em contínua transformação, incorporando o 

habitus de seus agentes. Nesse movimento, percebe-se que a dimensão do cuidado foi 

ganhando novos contornos e a necessidade de ampliação do seu conceito. Se antes os BLH 

precisavam apenas se preocupar com o LHO, que não era uma tarefa pequena, atualmente se 

mantem essa responsabilidade e agregou outras, ou seja, exige-se oferecer um leite humano 

com qualidade, executar ações de PPA ao aleitamento materno e atuar no cuidado 

compartilhado, via equipe multiprofissional. 

O Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN) foi inaugurada em 18 de dezembro 

de 1998. É considerado referência em uma série de especialidades, integra a rede de 

instituições da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e o Instituto de Atenção 

Básica e Avançada à Saúde (IABAS). Conforme edital de convocação 001/2020
14

, esse 

hospital é classificado como Hospital de Grande Porte, com perfil de média e alta 

complexidade, estima atender uma população de 914.383 habitantes (IBGE/2020) e IDH-M 

de 0,711 (PNUD/2010). Situado na Região Metropolitana I do Estado do Rio de Janeiro, 

atende à população do município de Caxias/RJ, assim como de outros do entorno e até de 

outras regiões de saúde. 

                                                 
14

 Edital de convocação 001/2020, Processo nº SEI-080001/024871/2020 (Fonte: 

https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MzY3MzE%2C). 

 

https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MzY3MzE%2C
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Fonte: https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2017/03/hospital-adao-pereira-nunes-realiza-i-forum-internacional-

de-saude.  

 

De acordo com Diário Oficial do Estado do RJ
15

, de 15/01/2021, a secretaria de estado 

de saúde do Rio de Janeiro firmou contrato de gestão, no período de 16/01/2021 a 

15/01/2022, com a Organização Social de Saúde Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma 

Gandhi. De acordo com o contrato: 

O presente Contrato de Gestão tem por objeto a operacionalização do Hospital 

Estadual Adão Pereira Nunes, para gestão, operacionalização e execução dos 

serviços de saúde destinados à população, pela CONTRATADA, em tempo integral, 

que assegure assistência universal e gratuita à população. VALOR: O valor total 

estimado do presente Contrato de Gestão é de R$16.994.765,68 (dezesseis milhões, 

novecentos e noventa e quatro mil e setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e 

oito centavos). [...] FUNDAMENTO DO ATO: Lei Estadual nº 6043, de 19 de 

setembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 43.261, de 27 de outubro de 2011. 

 

O BLH do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes foi inaugurado em 2007, conforme 

placa comemorativa fixada no local:  

 

                                                 
15

 Fonte: https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=Mzc0MTM%2C. 

 

https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2017/03/hospital-adao-pereira-nunes-realiza-i-forum-internacional-de-saude
https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2017/03/hospital-adao-pereira-nunes-realiza-i-forum-internacional-de-saude
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=Mzc0MTM%2C
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Conforme publicação no Jornal Extra, de 07 de agosto de 2007, a Secretaria estadual 

de Saúde inaugura banco de leite materno em Saracuruna, Duque de Caxias, que recebeu o 

nome em homenagem à Nutricionista Gilsara do Bonfim Santos, uma profissional do hospital, 

in memorian, uma das idealizadoras do projeto. A reportagem continua e informa que o 

serviço será mantido com leite doado por nutrizes internadas no Hospital Estadual Adão 

Pereira Nunes. Consta, ainda, que “o público-alvo são bebês prematuros e filhos de mães que 

não podem amamentar, como soropositivas ou que estejam sob efeito de medicamentos e 

tratamentos como quimioterapia e radioterapia”. Havia a expectativa de ampliação do serviço 

até alcançar outras maternidades da região. De acordo com a matéria do Extra (2007): 

 

Serão desenvolvidas ações para estimular a doação de leite, como o SOS 

Amamentação, um serviço telefônico para as mães tirarem dúvidas sobre 

aleitamento, que também será usado para sensibilizá-las a doar o excedente. 

Segundo Dolores Salgado Quintans, neonatologista e coordenadora do serviço, as 

mães receberão orientação sobre como fazer a coleta e armazenar o leite. O banco 

também irá à casa das mães para coletar o leite doado. 

 

Sua localização é estratégica para a região e atende a população de vários bairros 

vizinhos, conforme se observa na imagem a seguir: 

 

Imagem 1: Localização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, via „Google Maps”. 

 
Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-22.6433502,-43.4457767,11z 

 

 O trabalho realizado pela equipe do BLH nesse município alcança a vizinhança com 

suas ações e repercute na política de PPA ao aleitamento materno, conforme, os dados 

estatísticos disponíveis na BLH, apresentados no ano de 2020: 

 

https://www.google.com.br/maps/@-22.6433502,-43.4457767,11z
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Fonte: Relatório de atendimento 2020, do BLH de Caxias/RJ (Disponível em: 

https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-gilsara-do-bonfim-santos). 

 

Atualmente, conforme os registros fotográficos, compartilhados pela coordenação do 

BLH, esse espaço especializado de Caxias/RJ conta com uma boa estrutura para efetivação 

dos serviços e para o atendimento às famílias que demandam sua atenção.  

 

Imagem 2: Recepção do banco de Leite Humano. 

 
Fonte: acervo próprio do BLH Gilsara do Bonfim Santos 

 

 

 

 

https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-gilsara-do-bonfim-santos
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Imagens 3 e 4: Pia de degermação das mãos e Sala de paramentação e higiene/lavagem das 

mamas doadoras. 

  
Fonte: acervo próprio do BLH Gilsara do Bonfim Santos 
 

Imagens 5 e 6: Sala de “ordenha” (extração do leite da mama) e Sala de processamento. 

 
Fonte: acervo próprio do BLH Gilsara do Bonfim Santos 
 

Vê-se aqui o outro processo de análise do campo, que contempla o desafio de 

estabelecer a estrutura objetiva das relações entre as posições ocupadas pelos agentes ou 

instituições concorrentes no campo. De acordo com Silva et al (2018, p. 51): 

 

O campo social da Enfermagem apresenta-se, assim, como um espaço onde são 

construídos saberes e desenvolvidas práticas em torno dos objetos que justificam sua 

existência. Cada campo corresponde a um habitus (sistema de disposições 

incorporadas) próprio do campo e apenas quem tiver incorporado o habitus próprio 

do campo tem condição de jogar o jogo e de acreditar na importância desse jogo. 

Perceber a Enfermagem como campo, desta forma, implica reconhecê-la como uma 

estrutura estruturada regida por um arcabouço teórico, códigos específicos e 

diretrizes práticas (as regras do jogo). Nesta estrutura, estão legalmente instituídas, 
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com competências e habilidades definidas, três categorias: os enfermeiros, com nível 

de ensino superior; os técnicos e auxiliares de Enfermagem, com nível médio [...]. 

 

Segundo o levantamento junto à coordenação do BLH Gilsara do Bonfim Santos, a 

equipe multiprofissional está organizada da seguinte forma: 

 

Quadro VI: Organização do campo BLH Gilsara do Bonfim Santos 

Fonoaudióloga 

Médicos 

Especialidades 

(externos) 

Coordenação – RT 

Bióloga 

Diarista 

Nutricionista; 

Pediatra 

(externa) 

Enfermeira 

Assistencial 

Enfermeira 

Assistencial 

Enfermeira 

Assistencial 

Enfermeira 

Assistencial 

Plantão Plantão Rota– 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Plantão 

Técnica de 

Enfermagem 

Técnica de 

Enfermagem 

Técnica de 

Enfermagem 

Técnica de 

Enfermagem 

Motorista 
Técnica de 

Enfermagem 

Técnica de 

Enfermagem 

Técnico 

Administrativo 

 

 Esse quadro retrata a organização do campo do BLH Gilsara do Bonfim Santos. 

Mesmo inserido na rede BLH, possui regras e desafios específicos, ou seja, corresponde a um 

microcosmo da BLH (macrocosmo). No subcampo da Enfermagem (LOPES; SOBRINHO; 

COSTA, 2013), o habitus orienta os enfermeiros na atuação e ações de cuidado. Para tanto, 

mobiliza saberes próprios da área, específicos das prerrogativas profissionais, todavia, na 

convergência dos objetivos da Nutrição, da Medicina, da Fonoaudiologia e outros 

profissionais. Tal cuidado compartilhado exige essa convergência das ações de planejamento, 

execução e avaliação. Aliás, a responsabilidade pelo controle e qualidade do leite humano é 

compartilhada por todos da equipe: 

 

Os serviços de neonatologia e pediatria (enfermarias, alojamento conjunto, berçário, 

unidade intensiva e semi-intensiva, entre outros) são os setores onde o leite 

ordenhado é utilizado com maior frequência. Esses também são considerados de 

risco para infecções hospitalares, devido à veiculação de microrganismos 

patogênicos, motivo pelo qual o porcionamento não deve ser feito na cabeceira do 

leito ou no local de preparo de medicamentos (ROBBINS & BEKER, 2004), 

devendo ser adotadas rigorosas medidas higiênico-sanitárias em relação a 

procedimentos, pessoal e ambiente, conforme estabelecido nos capítulos “Higiene, 

Conduta e Biossegurança” e “Processamento de Artigos e Superfícies” (BRASIL,  

2008, p. 153). 
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De acordo com a Portaria nº 1.439, de 18 de setembro de 2015 (BRASIL, 2015), o 

BLH deve dispor de profissionais de saúde capacitados e legalmente habilitados para assumir 

a responsabilidade de avaliação da aptidão clínica das doadoras, do processamento e controle 

de qualidade de leite humano (LH) e das atividades clínico-assistenciais. 

O Responsável Técnico (RT) do BLH deve: planejar, implementar e garantir a 

qualidade dos processos, incluindo o gerenciamento dos recursos humanos e dos materiais, 

além  dos  equipamentos necessários para o desempenho de suas atribuições, em 

conformidade com a legislação vigente; assumir a responsabilidade sobre os processos de 

trabalho; e supervisionar ao pessoal técnico durante o período de funcionamento (BRASIL, 

2015). 

Em relação aos recursos humanos do BLH, a Portaria nº 1.439 (BRASIL, 2015) 

determina que esse espaço habilitado deve possuir estrutura organizativa e funcional 

adequada. Além disso, é vedado ao profissional, durante a realização do processamento do 

LHO, a atuação simultânea em outros setores da instituição, bem como promover a 

qualificação permanente de seus profissionais, mantendo disponíveis os registros da mesma. 

Os agentes, interessados socialmente na PPA ao Aleitamento Materno, desejam e 

lutam para que o campo exista, ou seja, há uma “cumplicidade objetiva”. Conforme a 

organização do trabalho e o alcance dos serviços prestados pelo BLH em questão, as ações de 

cuidado não se restringem ao seu espaço físico, mas mantém contato com outros setores da 

instituição hospitalar inseridos: 

1. O BLH – recepção, salas de atendimento, coleta e ordenha e pasteurização, etc. 

2. Maternidade – Alojamento conjunto, enfermaria e etc. 

3. Atendimento externo – domicílios e UTIN. 

4. Atendimento emergencial: Pronto socorro, clínica médica e etc. 

A seleção de doadoras é responsabilidade do profissional de saúde encarregado pelas 

atividades assistenciais do BLH. A distribuição de LHOP a um receptor está condicionada à 

prescrição ou solicitação de médico ou de nutricionista, contendo volume/horário-diário e 

necessidades do receptor; aos critérios de prioridade vinculados ao estado de saúde do 

receptor; à inscrição do receptor no BLH. O BLH deve entregar ao responsável pela 

administração do LHO instruções escritas, em linguagem clara, com relação ao transporte, 

degelo, fracionamento, aquecimento e administração. Também é permitida a distribuição de 

LHOC, exclusivamente, da mãe a seu próprio filho(a), de acordo com as especificações de 

cada Estado Parte. Quanto ao fracionamento do LHOP destinado para consumo deve ser 
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realizado no BLH ou espaço próprio para este fim em um ambiente assistencial, em 

concordância com as normativas dos Estados Partes (BRASIL, 2015). 

O terceiro momento corresponde à análise dos habitus dos agentes e os diferentes 

sistemas de disposições adquiridos por eles. Esse processo será melhor compreendido na 

discussão dos dados. 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

  

 A partir do instrumento de coleta mobilizado, extraiu-se o perfil sociodemográfico das 

participantes da pesquisa. Fez-se o quadro dos dados (Apêndice B) para melhor compreensão. 

A pesquisa evidenciou predominância de profissionais do gênero feminino, com quatro 

(100%) participantes, representando a compreensão da realidade social da Enfermagem 

brasileira (GUGEL, 2020; MACHADO, 2017; CARRILLO-GARCÍA et al., 2013). 

Quanto à faixa etária, três das participantes apresentam idade entre 28 e 38 anos, 

apenas uma de sessenta e cinco anos de idade. Esses resultados vão de encontro ao que é 

normalmente encontrado em outros estudos, nos quais também predominaram os profissionais 

de meia-idade, com pequena participação de ambas as idades extremas, isto é, jovens e 

idosos. A condição do estado civil “casada” predominou, com 100% das participantes. De 

acordo com a naturalidade todas as participantes são nascidas no Estado do Rio de Janeiro. 

 Segundo o tempo de formação em anos completos, duas participantes (50%), possuem 

mais de 10 anos de formadas. Isso contraria os dados da pesquisa Perfil da Enfermagem no 

Brasil – PPEB que mostram que 32% desse público. Quanto a natureza da Instituição de 

Ensino Superior (IES) formadora, 25% foi em IES pública e 75% em IES privada. Vale 

ressaltar que todas as participantes declararam possuir formação oriunda do Estado do Rio de 

Janeiro, corroborando os dados encontrados na referida pesquisa (MACHADO, 2017). 

Quanto à formação Lato sensu, três participantes possuem especialização na área 

materno-infantil (Enfermagem Obstétrica e Saúde perinatal) e uma em áreas da saúde e gestão 

(Administração Hospitalar). De acordo com o quadro analisado, o tempo de trabalho nos 

Bancos de Leite Humano apresentaram 100% das participantes como abaixo de 10 anos de 

trabalho nesse espaço. Todas as participantes declaram que exercem a função de enfermeira 

assistencial, sendo uma diarista e três plantonistas.  
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5.3 ANÁLISE E FORMAÇÃO DAS CATEGORIAS  

 

Após a leitura aprofundada das falas extraídas nas entrevistas realizadas com as 

enfermeiras, fundamentadas na análise de conteúdo do tipo temática proposta por Bardin 

(2010) e tendo o suporte do software Atlas ti – 9 correlacionou-se os termos e recorreu-se a 

ferramenta de construção da cloud of words (nuvem de palavras). Isso permitiu subsidiar a 

construção analítica dos dados obtidos e suas várias possibilidades de visualização, 

esquematicamente, o núcleo central das entrevistas e as ações relacionadas, conforme imagens 

a seguir: 

Imagem 7: Nuvem de palavras em espiral, produzida a partir do software Atlas ti – 9. 

      
Fonte: MARCHIORI, 2021 

 

Imagem 8: Nuvem de palavras em texto, produzida a partir do software Atlas ti – 9. 

 
Fonte: MARCHIORI, 2021 

 

 Verifica-se que a perspectiva de fazer “com” - o compartilhar - é central nas ações 

desenvolvidas nesse coletivo. Apesar da palavra “com” ser uma preposição que não pode ser 

analisada num discurso de forma isolada, ela aparece inúmeras vezes nas falas das 

entrevistadas para marcar a relação gramatical com os substantivos e verbos que efetivamente 
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desempenham o discurso. Visualizar esta preposição em destaque traz o sentido e o 

significado da ação compartilhada. Igualmente, retrata essa particularidade do campo do BLH 

e a necessidade de um olhar sensível ao cuidado compartilhado ao Processo de Enfermagem. 

           Na sequência, mediante retirada dos termos de ligação, expressões coloquiais e 

pronomes, as palavras foram quantificadas e agrupadas, semanticamente, ou por tema, 

conforme quadro abaixo: 

            Quadro VII: Inventário de palavras-tema sua repetição e frequência. 

                    

 A.categorização deu-se a partir da diferenciação dos conjuntos de palavras e, em 

seguida, pelo reagrupamento de acordo com os sentidos similares. Tais processos foram 

estruturados em duas etapas: através do inventário, quando foram isoladas as palavras; e pela 

Palavra Frequência Palavra Frequência 

Com 95 Avaliar 12 

Enfermagem 48 Identificar 11 

Paciente 44 Problema 11 

Atendimento 43 Demanda 10 

Trabalhar 35 Externo 10 

Equipe 28 Plantão 10 

BLH 27 Amamentação 09 

Instrumento/POP 21 Pasteurização 08 

Rotina 21 Pediatra 08 

Setor 15 Evolução 08 

Visita 15 Fracionamento 08 

Alojamento 14 Nutricionista 08 

Dificuldade 14 Decisão 07 

Doador 14 Coleta 07 

Hospital 14 Qualidade 07 

Orientação 14 Fono 07 

Total   603 

Fonte: MARCHIORI, 2021 
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classificação, quando as palavras foram agrupadas de acordo com a similaridade de 

significados, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro VIII - Núcleos Temáticos, Unidades Temáticas e Categorias formuladas. 

NÚCLEO 

TEMÁTICO 
UNIDADES TEMÁTICAS CATEGORIAS FORMULADAS 

Equipe 

A equipe multiprofissional; 

Equipe multi que se 

completa bem. 

O cuidado compartilhado na equipe 

multiprofissional do BLH: o atendimento ao 

binômio e as ações de assistência integradas 

à maternidade/hospital 

Trabalho 

Trabalho em plantão; 

Funcionamento sete dias por 

semana. 

A promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno: o alcance das funções 

do BLH 

Rotina 
Atendimento com relação ao 

aleitamento materno. 

A Enfermagem na rotina do BLH: o 

exercício profissional 

Decisão 

Decisões tomadas em 

conjunto. 

O compartilhamento das decisões no BLH: a 

autonomia da Enfermagem em diálogo com 

a organização da assistência 

Coleta de 

Dados 

Instrumento impresso de 

coleta de dados. 

As formas de registro no processo de 

investigação, escuta e exame clínico: 

múltiplas possibilidades para o exercício do 

cuidado e assistência ao binômio 

Demanda 

Ações realizadas em 

atendimento por demanda. 

 

O processo de Enfermagem: o apoio ao 

aleitamento materno 

Protocolos – 

POP 

Os POP norteando a rotina 

implementada. 

Os Protocolos Operacionais Padrão: 

diálogos com o processo de Enfermagem 

Fonte: MARCHIORI, 2021 

 

 Esse quadro é uma forma de apresentação dos dados. O núcleo temático e a unidade 

temática foram identificados mediante as nuvens de palavras e a frequência das palavras, 

conforme apresentado acima. Em seguida, a partir do software Atlas ti – 9 foram codificados 

e identificados os fragmentos das entrevistas e selecionados os excertos correspondentes para 

a construção das categorias. Houve uma preocupação, ou rigor científico, para evitar uma 

elaboração prévia das categorias, porém, apresentar evidências de que a expressão do 

pensamento desse conjunto de entrevistados tem base e evidência nos dados. Todas as 
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categorias foram ao encontro dos objetivos dessa tese e dialogam com o referencial teórico 

mobilizado. 

Na última fase, buscou-se a validação dos significados e a confrontação sistemática 

dos resultados obtidos com o material pesquisado. Os resultados indicaram duas categorias de 

análise: O processo de cuidado compartilhado na equipe do BLH e o Processo de 

Enfermagem no BLH. A hipótese que surgiu dos dados indica que as ações de cuidado no 

BLH, são interdependentes e refletem o processo histórico do papel desse espaço 

especializado na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 

  A seguir, discutiremos os resultados à luz das questões investigativas: como se 

apresenta o processo de cuidado no BLH? De que forma o processo de Enfermagem ocorre no 

BLH? De que maneira as ações no BLH são exercidas por seus múltiplos profissionais que o 

compõe? Têm-se aqui os objetivos específicos: identificar as ações de cuidado da 

Enfermagem existentes em um BLH do Estado do Rio de Janeiro/Brasil; analisar o Processo 

de Enfermagem expresso pelas enfermeiras que atuam no Banco de Leite Humano Gilsara do 

Bonfim Santos; e compreender a organização do trabalho de Enfermagem no BLH, a partir 

das ações de cuidado compartilhadas com a equipe multiprofissional. 

 

 

5.4 O PROCESSO DE ENFERMAGEM NO BLH: O CUIDADO NO CAMPO E O 

HABITUS 

 

  Em conformidade com Processo de Enfermagem, segundo Tannure e Pinheiro (2019) 

favorecem o pensamento crítico e auxilia na tomada de decisões. Estas necessitam ser 

centradas nos pacientes de modo seguro e eficaz. Conforme afirmam, “o PE é o principal 

instrumento utilizado para implantar uma teoria de Enfermagem na prática profissional, sendo 

utilizado para organizar as condições necessárias à realização da assistência prestada pela 

Enfermagem” (TANNURE; PINHEIRO, 2019, p. 50). Para essas autoras, o PE representa a 

base científica para a segurança dos pacientes e o cuidado seguro significa uma assistência 

capaz de identificar além de evitar ou minimizar riscos oriundos das intervenções realizadas. 

Portanto, evidencia-se que o Processo de Enfermagem, privativo do enfermeiro, 

coexiste com as ações do cuidado compartilhado pela equipe multiprofissional, conforme 

quadro a seguir: 

 

Quadro IX: Síntese do processo de cuidado e o Processo de Enfermagem no BLH. 
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Etapas do PE Ação Cuidado Aleitamento 

Materno 

LHO 

Coleta de 

dados 

Investigar, 

ouvir e 

examinar 

Subjetivos – 

entrevista 

Objetivo – exame 

físico 

Promoção – 

pergunta, 

conhecimento

s prévios 

Ficha de doadora; livro de registro 

Diagnóstico 

Julgar Julgamento 

clínico: problema, 

risco, bem-estar e 

o que é 

predominante 

Proteção 

Detectar os 

problemas 

apresentados, 

riscos 

Dentro do processamento, feito 

pela nutricionista. 

Avaliação da possibilidade de ser 

doadora (enf.) 

 

Planejamento 

Traçar metas 

e/ou 

resultados 

esperados 

A partir do 

diagnóstico, o que 

fazer para 

alcance, melhora 

do problema e 

prazos esperados. 

Apoio 

Ações já 

prevista nos 

POP e 

manuais da 

rBLH 

Captação de doadoras; controle de 

estoque, fracionamento, 

Implementar 

Intervenção 

e prescrição 

O que a 

Enfermagem 

pode/deve fazer 

pelo cliente, 

prescrição – o que 

o cliente deve 

fazer: que, onde, 

quando, com que 

frequência, por 

quanto tempo e 

quem fará 

Apoio 

Execução do 

cuidado, 

prescrição 

para retorno e 

orientações 

externas, para 

cuidado em 

casa 

Educação, orientações prévias para: 

coleta, cuidado com as mamas, 

correção de pega, fissuras, 

encaminhamentos para outros 

profissionais. 

 

Avaliação 

Avaliar os 

resultados 

Verificação dos 

resultados 

alcançados e, se 

negativo, retorno 

à primeira etapa 

PPA 

Com o não 

retorno da 

cliente, por 

telefone, alta 

hospitalar. 

Na doadora, 

contínua até o 

encerramento. 

Acompanhamento das doadoras via 

grupo de WhatsApp; a cada visita 

domiciliar; quali/quantitativo do 

LHO 

  Fonte: MARCHIORI, 2021 

 

 Constata-se que o Processo de Enfermagem, uma ação exercida por seus profissionais, 

reverberam no trabalho realizado pela equipe. Nesse sentido, na execução de suas funções 

legais, a enfermeira mobiliza conhecimentos teórico-científicos e possui autonomia na 

condução do processo de atenção às usuárias no BLH, no diagnóstico e na prescrição de 

Enfermagem. Contudo, essas usuárias também são atendidas por outros profissionais da 

equipe do BLH, de acordo com a necessidade de cada caso. Em se tratando do LHO, existe 

uma cadeia de ações que convida que sua execução contemple um trabalho colaborativo e 

cooperativo até a entrega final do seu produto, adequado e próprio para o consumo. Percebe-
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se, ainda, que a coleta de dados é uma ação que permite a condução e toma de decisões junto 

à equipe do BLH. 

 

 Essa categoria de discussão permite identificar como o PE ocorre no BLH estudado e 

de que forma as enfermeiras entrevistadas operam o cuidado. A intenção é identificar essa 

organização do trabalho, refletir sobre as etapas do PE e a inter-relação com o trabalho em 

equipe multiprofissional. 

 

5.4.1 As formas de registro no processo de investigação, a escuta e exame clínico: 

múltiplas possibilidades para o exercício do cuidado e assistência ao binômio. 

 A investigação é a primeira etapa do PE. Na coleta de informações é possível 

identificar os motivos que levaram a paciente a procurar o BLH, bem como identificar os 

problemas de saúde relatados. Todas as entrevistadas relataram que utilizam um formulário 

como instrumento de coleta de dados, conforme se evidencia nas falas a seguir: 

 

Existe um instrumento de coleta de dados que a gente colhe o histórico da paciente, 

se fez pré-natal, se ela já teve outros filhos, se ela teve dificuldade antes. Esse 

instrumento já existia quando eu entrei no BLH e é o que norteia os nossos 

atendimentos. [...] E a evolução ela é eletrônica e agora nós temos um livro de 

evoluções de pacientes que passam pelo BLH. (E1) 

Então, geralmente, quando eu atendo essa paciente eu deixo muito que ela fale, que 

ela se expresse. Porque muitas vezes a questão dessa paciente não é bem..., assim, se 

for no caso uma paciente externa, muitas vezes ela nem tem essa problemática toda. 

A questão dela é mais em ser ouvida, entendeu? Às vezes ela está mais é fragilizada, 

entendeu, do que ter um problema em si. (E2) 

(Instrumento de coleta de dados das mulheres) No caso de doadora, nós utilizamos o 

cadastro de doadoras. Nós fazemos uma entrevista aonde nós temos que ter, assim, 

uma certa sensibilidade relacional para perceber que realmente existe essa vontade 

de ser doadora. Então, a gente faz uma análise bem rápida, mas é aonde a gente 

consegue captar o real desejo dessa paciente. Aí nós fazemos o cadastro da doadora. 

E com relação a todo o atendimento que é feito aqui, nós temos, também, o livro de 

atendimento externo onde a gente faz nossa evolução, né. No atendimento telefônico 

nós temos ficha também, de atendimento no BLH. Nós pegamos os dados, endereço, 

telefone e aí nós evoluímos conforme flui o atendimento. Porque nem todo 

atendimento é para você. Alguns deles são mais para correção, para tirar dúvida. 

(E3) 

Ah então, nós temos um instrumento impresso de coleta de dados que a gente faz as 

perguntas né: se mamou na primeira hora de vida, se foi parto normal ou cesárea, 

aquelas perguntas gerais de anamnese. E aí a gente coloca a observação da mamada 

também, uma pega correta, se na posição correta se foi feita a correção, esse 

instrumento impresso pronto então a gente utilizava ele, só que passou lá no 

hospital, para prontuário eletrônico. [...] Com o prontuário eletrônico, a gente faz 

uma pequena evolução, imprimi e fixa no prontuário da paciente. Quando eu 

cheguei lá (esse instrumento de coleta de dados) já estava pronto. (E4) 
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  Depreende-se que os registros de informações são direcionados ao atendimento de 

Enfermagem no alojamento conjunto, no centro obstétrico, e no cadastro de doadoras, a saber: 

o prontuário eletrônico, pois, tem sido utilizado como fonte de informações para organizar o 

processo de cuidado. Existe, ainda, o livro de registro dos pacientes que procuram o BLH e 

são atendidas para orientação ou encaminhamento a outros profissionais, conforme a demanda 

informada. 

  No caso dessas informações e dados coletados, infere-se que corresponde a um 

procedimento padrão de rotina no BLH. Também são utilizados para a evolução da paciente 

ou binômio e organização do cuidado compartilhado pela equipe multiprofissional. Quando 

no atendimento individualizado, indica-se a necessidade de aprofundamento dessa coleta de 

dados e a utilização dos POP. 

  Os formulários ou fichas de registro indicados pelas entrevistadas possuem campos 

específicos para os dados de identificação, conforme imagem abaixo: 

 

Imagem 9: Cabeçalho do Formulário BLH 013/2019: Assistência à nutriz – Centro Obstétrico 

do HEAPN 

 

  Apresentam, ainda, informações gerais sobre o parto/nascimento e a 

amamentação, conforme imagem a seguir: 

Imagem 10: Campo informações do Formulário BLH 013/2019: Assistência à nutriz – Centro 

Obstétrico do HEAPN...................................................................................................................
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 Em seguida, traz dois campos relacionados à nutriz e ao RN, indicando a evolução da 

condição do binômio ou possíveis problemas detectados ou relatados, seguido do campo de 

anotações de Enfermagem, conforme imagem abaixo: 

 

Imagem 11: Campos anamnese e anotação de Enfermagem do Formulário BLH 013/2019: 

Assistência à nutriz – Centro Obstétrico do HEAPN 

 
Formulário BLH 013/2019: Assistência à nutriz – Centro Obstétrico do HEAPN. 

 

5.4.2 O Processo de Enfermagem e as práticas de enfermeiras n aleitamento materno  

Nas falas das entrevistadas há evidências de que suas ações levam em conta fatores 

psicoemocionais, fatores sociais e trabalham a partir de uma visão holística do cuidado, 

segundo os excertos a seguir:  

 

Em cima da demanda que a paciente passa para a gente. Essas ações são realizadas 

em atendimento por demanda, no caso da paciente externa. Deixamos o BLH 

sempre a disposição por telefone ou presencial caso precise retornar, pois a mesma 

irá implementar as ações em casa. (E1) 

[...] Eu faço esse atendimento individual com ela, peço que o acompanhante aguarde 

um pouco na sala de espera junto com o bebê. Então eu faço esse atendimento 

individual com ela, depois eu peço que o bebê entre, depois eu peço que o familiar 

entre também para ver como ela é capaz, como ela está fazendo, entendeu. Para ver 

como tudo está fluindo. Eu gosto muito dessa parceria. De posse desses dados, faço 

o plano de cuidado. (E3) 

Então, geralmente eu converso com ela então através do que ela me diz, por 

exemplo: está com a mama ingurgitada e aí ela me fala que colocou uma compressa 

quente. Então eu já consigo identificar de repente qual foi a raiz do problema ou 

observando. Eu vejo o bebê e ela está com uma fissura, vejo como o bebê está 

pegando e se podia melhorar essa pega. Então eu identifico e faço a intervenção. 

(Essas intervenções são) baseado no conhecimento mesmo. Eu adquiri no manual do 

Ministério da Saúde. (E4) 

 

É possível afirmar a existência de um “fazer invisível” da Enfermagem que acontece 

no BLH, bem como a mobilização de conhecimentos teórico-científicos no exercício da 
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assistência que foram incorporados, ou seja, o habitus da Enfermagem nesse campo. O 

registro do PE pode ser encontrado na evolução da usuária mediante apontamento no 

prontuário eletrônico, todavia não foram disponibilizados para compor as análises. Infere-se 

que as etapas do PE acontecem para atender cada demanda de assistência: na atenção à 

paciente e ao binômio a enfermeira escuta a queixa ou a observa, elabora um julgamento 

clínico, faz um plano de cuidado, executa-o e finaliza com a avaliação diante da resposta à 

intervenção. 

No caso do apoio ao aleitamento materno, a assistência de Enfermagem se faz 

presente e, conforme se evidencia, estão amparados nas normativas e protocolos do BLH, 

segundo observância nas falas das entrevistadas: 

 

O nosso foco principal é o alojamento conjunto e o centro obstétrico, só que nós 

fazemos atendimento em toda a unidade: clínica médica cirúrgica, CTI, trauma... 

teve um problema referente à amamentação, aleitamento, a mama está com alguma 

alteração, a gente é solicitado, acionado o tempo todo. (E2) 

Nós temos uma aquisição boa, arrecadação, nós fazemos o possível para que não 

fique descoberto a distribuição do leite aos bebezinhos da UTI Neonatal, porque são 

eles que são os favorecidos, né. Só dentro da unidade mesmo. Então o trabalho é 

todo feito em função disso. A partir do momento que a gente consegue ter um 

indicativo para que seja distribuído, as diversas necessidades, a gente percebe que o 

trabalho está fluindo bem. (E3) 

A minha função é atender no caso de... a gente faz as visitas todo dia, né, no 

alojamento conjunto e no centro obstétrico (CO). A gente passa em todas as 

puérperas, para dar orientações, para corrigir pega, auxiliar em todas essas questões 

do aleitamento. Nós também atendemos o hospital todo. Então, assim, faz as visitas 

no alojamento conjunto e CO, mas se algum outro setor solicitar, aí nós passamos. 

(E4) 

 

 Assevera-se que PE ocorre nos diferentes espaços do BLH e na unidade hospitalar da 

qual está vinculado, uma vez que toda a ação da Enfermagem tem esse instrumento por 

princípio e organização da assistência. O apoio corresponde à atenção de cada caso, tendo a 

oferta do LHO como principal função da existência do BLH. 

 Nessa categoria, percebe-se a complexidade que existe em identificar o PE nas ações 

das enfermeiras se adotarmos uma postura de denúncia, ou seja, olhar para esse campo 

específico e dizer o que não existe, o que não funciona e o quão distantes estão de um modelo 

prescrito na literatura. A opção metodológica adotada nessa pesquisa, como propõe o 

referencial teórico mobilizado, é compreender essa realidade, dialogar com as práticas 

cotidianas desses agentes e apresentar o habitus compartilhado por essa equipe 

multiprofissional, na qual a Enfermagem faz parte. 
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5.4.3 Os Protocolos Operacionais Padrão: diálogos com o Processo de Enfermagem 

  Nessa análise em foco, as entrevistadas relataram que as ações no BLH são pautadas 

nos protocolos desenvolvidos pela rBLH. Fato que exige constantes treinamentos e 

capacitações para manter a equipe atualizada. Assim sendo, nesse processo, a enfermeira fica 

responsável por manter a documentação disponível quando identifica alguma alteração ou 

atualização, evidenciado nos excertos a seguir: 

 

Então, como eu te falei anteriormente, a gente tem uma rotina que a gente segue aqui 

baseada em protocolos, né, protocolos da rede, protocolos baseados na nossa 

vivência e no BLH do hospital. [...] Então, esse... a gente tinha aqui uma rotina, 

antes da troca de OS (Organização Social) a gente tinha uma rotina de Enfermagem 

aqui no setor. E os nossos protocolos, protocolos de área que a Enfermagem segue, 

eles foram criados por essa rotina junto com nossa RT, que é a bióloga que foram 

elas que elaboraram esses protocolos. (E2) 

Quando a gente faz o treinamento de atualização das ações que são praticadas aqui 

dentro. E orientação com relação a alguma coisa que a gente teve dentro do plantão, 

a gente faz. A gente está sempre procurando ver o que tem no nosso POP, 

padronizado, né. [...] (Instrumentos/diretrizes que norteiam o atendimento 

assistencial do BLH). Não, nós temos realmente os POPs que vão nortear toda a 

rotina do que nós devemos implementar. Esse POP, ele é... foi montado em cima de 

todas as diretrizes no Ministério da Saúde e o..., me fugiu agora, a comissão de 

aleitamento, é toda dentro do regime do aleitamento mesmo. (E3) 

Diretrizes assistenciais só para equipe de Enfermagem só para equipe de 

Enfermagem? Sim, não deixa de ser. Tem os POPs né, e ali fala tal coisa é 

atribuição da equipe de Enfermagem. (E4) 

 

  É possível inferir que os POP são mobilizados em observância ao PE, inclusive esses 

protocolos podem se aproximar da etapa de implementação e corresponder à prescrição de 

Enfermagem, na qual responde a várias perguntas: o que fazer, onde fazer, como fazer, 

quando fazer, por quanto tempo fazer, com que frequência, quem deve fazer. 

Ademais, essa categoria identifica a forma que o trabalho está organizado no BLH, 

bem como as prescrições das ações presentes nos protocolos elaborados pela rBLH. É 

possível que a Enfermagem tenha participado de alguma forma na elaboração desses manuais 

e protocolos de atendimento utilizados no BLH GBS. Contudo, não foi possível acessar esse 

material, uma vez que a coordenação informou que os POP estavam em processo de revisão. 

Também foi solicitado às enfermeiras participantes, todavia, não se efetivou a disponibilidade 

desses documentos, tampouco os registros no livro de atendimento do BLH para analisar a 

forma que as enfermeiras operam com o PE. 
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5.4.4 A Enfermeira na rotina do BLH: o exercício profissional 

  A enfermeira, na fala das entrevistadas, atua na assistência, no atendimento à demanda 

relacionada ao aleitamento materno e na educação em saúde. Os saberes mobilizados 

envolvem conhecimentos teórico-científicos que sustentam a assistência de Enfermagem, 

conforme excertos a seguir: 

Então, a gente tenta estar sempre focado na assistência, na SAE, mas só que, como 

te falei, para mim aqui é bem voltado para CIPE. [...] porque a gente presta 

assistência aqui dentro, mas como ela vai desenvolver esse cuidado na residência. 

[...] Sim, no meu atendimento elas sabem que eu sou enfermeira. A primeira coisa 

que a gente faz é se identificar. Então, na verdade a gente tem uma boa entrada com 

todo mundo. Eles falam que a gente tem um diferencial aqui, é um setor muito 

querido pela unidade, na verdade. [...] Então, a gente estava discutindo até mesmo 

essa questão de..., pelo lado de eu ser essa enfermeira de PSF, fica muito focada 

nisso. Mas eu acho que tem tudo a ver com essa questão do banco de leite porque ele 

é meio que um ambulatório dentro de uma unidade hospitalar. Então, eu vejo muito 

essa questão da assistência. (E2) 

Aqui, nós só fazemos atendimento com relação ao aleitamento materno, né. Então, a 

nossa enfermeira plantonista, juntamente com a técnica plantonista, elas fazem esse 

atendimento nos andares, né, quando necessário. Nós já temos um fechamento com 

o alojamento conjunto e o centro obstétrico. [...] Orientação com relação à 

amamentação e se houver alguma dificuldade, seja já a critério médico, são levados 

a eles pelas próprias enfermeiras, entendeu. E, também, o atendimento aqui (no 

BLH) que nós temos, né, pacientes externos que às vezes procuram o banco para ter 

orientações [...]. O BLH de Caxias, se eu não me engano, existe há 12 anos. Não 

usamos (O NANDA ou CIPE). (E3) 

Eu me apresento como enfermeira, [...]. As visitas são duas vezes ao dia, manhã à 

noite no alojamento conjunto e no Centro Obstétrico. (E4) 

 

Diante dessas afirmações, em que a Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE) foi o único sistema de classificação mencionado pelas entrevistadas, 

houve uma nova consulta às enfermeiras participantes do estudo. Nessa ocasião, foram 

questionadas se adotavam em suas ações e condutas alguma teoria de Enfermagem, mesmo 

que não estivessem explicitas nas normativas do BLH. As entrevistadas revelaram a 

existência dessa aproximação com o campo teórico, como se observa nas falas: 

 

Sinceramente acho que não usamos nenhuma teórica não. Na verdade, eu acho que 

nunca parei para pensar nisso teoricamente. Eu não sei se é uma teoria que a gente 

usa naturalmente, mas eu não lembro mais a fundo. Teria que estudá-las de novo 

para olhar e saber se a gente usa. Mas explicitamente, assim, não. Eu ia falar que é 

da Wanda Horta, em relação a quando você vê a integridade da pele, se a pessoa está 

desidratada, se não está... Eu acho que é mais ou menos isso. (E1) 

 

A Enfermagem é o cuidado holístico. Trabalho bastante com a educação, para que a 

família/paciente possa dar continuidade em casa. CIPE. (E2) 

 

Na verdade, nunca pensei sobre isso, mas acho que acabo adotando a teoria do 

autocuidado (Doroteia Orem) porque aqui sempre orientamos as pacientes com 
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relação aos cuidados com as mamas e, sempre que necessário, sobre a extração do 

leite, nós ensinamos a mulher a fazer. (E4) 

 

 Observa-se que há uma necessidade de reflexão sobre as questões que orientam essa 

assistência da Enfermagem, esse capital simbólico e científico mobilizado no campo do 

cuidado compartilhado. As enfermeiras evidenciaram que conhecem as teorias de 

Enfermagem e, mediante a provocação, também identificaram em suas ações de cuidado uma 

aproximação com a Teoria do autocuidado de Orem e a Teoria das necessidades humanas 

básicas de Horta. 

No trabalho de atenção às doadoras de leite humano, a equipe de Enfermagem atua 

desde a captação até a entrega do LHO fracionado ao RN internado na UTIN, conforme 

registro da fala da entrevista responsável pela rota: 

 

Agora, no dia de rota, no dia anterior eu já faço contato com as doadoras da rota 

daquele dia, tipo: segunda-feira eu já faço contato com as doadoras de terça para 

verificar quem vai ter o leite a ser doado, a doadora atual se vai ter e está disponível, 

e qual o horário; solicito uma localização fixa para poder ajudar melhor a chegar até 

elas. São lugares diferentes. Às vezes eu vou e tenho que andar até uma hora para 

poder chegar à casa da outra, entendeu. Porque são encontros, assim, diferentes.  A 

gente tenta juntar o máximo possível os bairros, mas às vezes os bairros são 

distantes. Então, na segunda-feira eu faço essa comunicação com elas para poder 

fechar a rota, porque quando eu saio daqui, para a visita, eu já sei para onde que eu 

vou. Aí, eu já faço o... passo um recadinho para elas, do grupo (de WhatsApp) de 

doadoras, a gente se comunica: saindo, coloco a sequência de quem vai ser visitado, 

tem aquela sequência. E aí, elas já ficam no aguardo. [...] através da entrevista que 

nós fazemos, a gente foca a mãe, a doadora, tá. A gente foca, também, o ambiente. A 

gente foca (visão holística), acaba focando tudo porque a partir de que eu vou na 

casa da doadora, quando eu entro no portão eu já faço uma observação geral. Ali eu 

consigo perceber se vai rolar ou não. Essa percepção, eu já tenho e sempre tive esse 

hábito de ter o olhar sensível, o ouvido sensível para todos os trabalhos que eu 

sempre tive na Enfermagem. [...] Bom, eu nos dias que não tenho visita domiciliar, 

aqui dentro eu faço o trabalho de rotina que são preparar e solicitar material, 

observação geral do atendimento de Enfermagem; faço atendimento também, se for 

o caso, de alguma paciente que chega e a enfermeira plantonista no momento estiver 

ocupada; essas preparações de atualizações, não é curso, mas essas atualizações 

praticadas aqui dentro; contato com paciente que tem interesse e procura, faço 

contato por telefone. (E3) 

 

 Tal trabalho de acompanhamento das doadoras é um serviço que exige habilidade, 

senso crítico e iniciativa para manter a continuidade desse atendimento. Não é simplesmente 

passar nas residências e recolher o LHO, mas, um acompanhamento sistemático de cada 

doadora em particular. A consulta de Enfermagem é uma possibilidade constante nessa visita 

domiciliar. No contato com a doadora no ato da coleta presencial, qualquer solicitação, queixa 

ou avaliação do binômio implica uma intervenção da enfermeira. As doadoras e a equipe de 

Enfermagem mantêm contato via grupo de WhatsApp, quer seja por vídeo conferência 
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(chamada de vídeo) quando há alguma dúvida ou emergência, quer seja para organizar a rota 

de coleta. 

Além disso, há necessidade do controle de equipamento, manutenção dos materiais 

necessários para a conservação do LHO, vasilhame adequado para retirada do leite, controle 

da temperatura e organização da rotina de trabalho junto à equipe do BLH. O trabalho na rota 

é delegado, exclusivamente, a uma enfermeira e a técnica de Enfermagem, ambas da rotina. 

Isso facilita o controle do fluxo de doação, serve de parâmetro para a equipe mobilizar 

campanhas para novas doadoras e manutenção dos estoques de LHO destinados aos RN 

internados na UTI Neonatal. 

Essa subcategoria mantém relação com o segundo eixo de discussão desse trabalho e 

será explorado adiante. Aqui, destaca-se como a Enfermagem está envolvida em todos os 

espaços de atuação da equipe do BLH. 

 

 

5.5 O PROCESSO DE CUIDADO COMPARTILHADO EM UMA EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL DO BLH: O CAMPO E O HABITUS 

 

  As características da “teoria geral dos campos” de Bourdieu, considerado um espaço 

social que dialoga com as macroestruturas, possuem regras próprias, estruturado de posições 

ocupadas, uma arena de disputas pela apropriação do capital específico desse campo, que é 

distribuído desproporcionalmente, permite compreender o habitus (sistema de disposições 

incorporadas) presente no BLH. Nesse primeiro momento, busca-se apresentar os resultados a 

partir das categorias encontradas no eixo “cuidado compartilhado pela equipe do BLH”. 

 

5.5.1 O Cuidado Compartilhado na Equipe Multiprofissional do BLH: o Atendimento 

ao Binômio e as Ações de Assistência Integradas à Maternidade/Hospital 

  O trabalho em equipe é uma característica reconhecida como importante pelas 

enfermeiras entrevistadas, fundamental para a especificidade do BLH e a forma que está 

organizado, dado que há uma parceria e cumplicidade nas ações desenvolvidas, conforme se 

vê nas falas abaixo: 

 

Trabalhar na equipe multiprofissional é a gente... está… conseguir interagir uns com 

os outros, e aprender uns com os outros, e respeitar também o espaço trabalho um do 

outro. E a gente conseguisse articular, mas sem invadir. (E4) 
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Nós trabalhamos em conjunto com outras especialidades. É, quando a gente faz 

algum atendimento a gente percebe que a gente precisa desse atendimento 

multidisciplinar, né. A gente avalia, às vezes precisa da fono, é a profissional que a 

gente mais trabalha em parceria, para poder avaliar e vê se o suspeitou pode ter 

procedência. E dentro do BLH a gente trabalha com nutricionista, nossa chefe que é 

bióloga [...]. (E1) 

Olha, eu gosto muito dessa troca (da equipe multidisciplinar). Porque existe um 

respeito, entendeu. Existe realmente um trabalho interdisciplinar, um respeita o 

espaço do outro, respeita a decisão do outro, está sempre tentando se ajudar, tudo 

voltado em prol do binômio, a gente consegue esse trabalho bem sólido, essa 

questão da interdisciplinaridade. (E2) 

 

Nesse contexto, verifica-se que o trabalho ocorre em regime de colaboração em que 

cada profissional sabe exatamente qual é a sua função, sua responsabilidade e em qual 

momento ou demanda faz-se necessária à sua presença. A avaliação clínica de cada caso 

requer a consciência ética e profissional dos agentes para oferecer o melhor tratamento 

possível no BLH. Há uma distribuição do trabalho que segue um fluxo incorporado à 

dinâmica do serviço, em que a equipe mantém a comunicação aberta e, também, disponível 

para atender eventos que surgem na rotina ou emergências que chegam ao BLH. 

As enfermeiras entrevistadas relataram que a capacitação para o serviço é constante e 

exige a articulação da equipe para fomentar esse movimento de educação continuada, 

conforme evidenciado nos excertos a seguir: 

 

É uma parceria bem legal de uma ajuda especializada. A gente dá curso, também, 

para eles, para os profissionais para poder atuar com os pacientes. Mas eles sempre 

recorrem a nós quando precisa de uma especialidade, mais enfática para alguns dos 

pacientes. É uma parceria bem boa entre a fono, o grupo que faz o serviço com a 

gente, em relação à dificuldade de amamentação, a amamentação, para fazer uma 

avaliação nossa que passa para o fono e ela fecha diagnóstico da “linguinha presa”, 

do freno. Deve ser uma visão de parceria, não sei explicar como eles pensam. (E1) 

Então, aí depende da dinâmica. A gente já teve treinamento em que a fono veio até o 

BLH para capacitar nossa equipe, e a gente está iniciando o trabalho aqui do 

Hospital Amigo da Criança, onde a gente fornece treinamento para eles também. [...] 

Então, a gente acha melhor treinar esse setor para que a gente possa trabalhar melhor 

em conjunto. [...] Então, aqui, como eu falei, foi todo mundo treinado e capacitado 

pela rede (rBLH). Todo mundo já realizou os cursos e hoje a nossa coordenação é 

uma bióloga, a gente tem a nutricionista, que é responsável pela qualidade, da 

pasteurização e controle de qualidade e tudo mais. [...] Então, assim, a gente tem 

uma equipe multi na verdade no banco de leite e a gente consegue se completar bem. 

A gente conseguiu fazer funcionar bem, a gente não tem nenhum problema com essa 

questão não. [...] Na verdade, a gente tenta fazer uma continuidade com os outros 

setores, a gente está capacitando para eles consigam dar continuidade, fazer com que 

o bebê já tenha aquele contato pele a pele com a mãe já na sala de parto. [...] Sim, 

então, nas ações coletivas a gente costuma trabalhar muito voltado com a 

fonoaudiologia, com o serviço de nutrição, com os pediatras e com a Enfermagem 

no outro setor. Então, a gente faz muito o trabalho interdisciplinar. Então, a gente 

costuma ter treinamento voltados para, atuando ali nesse núcleo, somando, sem 

invadir o espaço do colega, mas atuando em conjunto em prol desse binômio. (E2) 
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No caso, cada profissional pode colaborar com sua especialidade e experiência no 

BLH. Tanto a enfermeira é convidada a organizar e ministrar cursos e capacitação, quanto os 

outros profissionais exercem essa função de organizar momentos de troca de conhecimento na 

equipe. Quanto mais capacitada e entrosada for a equipe, melhor será a articulação do serviço 

e a atenção ao cuidado com o binômio no BLH e demais setores. O desejo de avançar a 

categoria do HEAPN para “Hospital Amigo da criança” tem mobilizado o grupo a criar 

estratégias para melhorar suas ações na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno
16

. 

Depreende-se das falas das entrevistadas que há uma organização e divisão do 

trabalho. Cada profissional sabe quais são suas funções e exerce-as tanto rotineiramente, ou 

seja, há uma rotina de trabalho a cumprir, quanto por demanda, como pode ser observado nas 

falas a seguir:  

 

A gente trabalha de acordo com o paciente, né. Porque, geralmente, a gente atende... 

se eu pego um paciente, um RN que ele tem uma alteração no frênulo lingual, então 

eu solicito um atendimento da fono, a fono vem e confirma. Como eu te falei, elas 

fizeram um treinamento com a nossa equipe, então, a gente consegue sinalizar se 

tem alguma alteração. Eu sinalizo para ela, ela faz o agendamento com o buco, e ele 

faz o “pique” ali na linguinha do neném. Então, a gente esse ciclo, né, essa 

organização, esse fluxo já é fechado. (E2) 

A coordenadora é bióloga. Temos a nutricionista que é responsável pela 

pasteurização dos leites e, também, é responsável pela qualidade. Nós temos três 

enfermeiras e temos seis técnicas, no caso, são três técnicas de Enfermagem diaristas 

e..., três técnicos diurnos e três noturnos. Temos uma técnica que é rotina que é a 

que fica mais direta comigo. Aqui (médico, pediatra, fonoaudiólogo) não fazem 

parte da nossa equipe que é multi, mas ela interage com a gente dentro da 

necessidade, entendeu. Psicóloga, fonoaudióloga, quando a gente tem uma 

necessidade é só a gente solicitar que vem. Serviço social se solicitar, nós tivemos 

também esse amparo. No caso de uma necessidade de avaliação da pediatria também 

ou de obstetra a gente tem essa facilidade de solicitá-los, entendeu. A pasteurização 

é feita apenas pela nossa nutricionista, o fracionamento que é feito pela 

Enfermagem. A equipe é suficiente. (E3) 

 

Percebe-se uma estrutura gerencial do cuidado, em que a paciente ao dar entrada no 

hospital ou no BLH, a equipe busca uma resposta àquela questão de saúde até encontrar uma 

solução definitiva ou encaminhamentos necessários. O trabalho em equipe fica nítido nas 

falas quando relatam que a comunicação, a acessibilidade e as vias de acionamento do 

cuidado necessário ao binômio foram incorporadas como um habitus nesse campo. Há 

efetivamente, a partir dos excertos, uma articulação das ações de assistência, um trabalho 

                                                 
16

 A Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC – foi idealizada em 1990 pela OMS e UNICEF para 

promover, proteger e apoiar o Aleitamento Materno. O objetivo é mobilizar os colaboradores dos 

estabelecimentos de saúde para que adotem condutas e rotinas que minimizem os elevados índices de desmame 

precoce (lebaronpas/EBSERH, 2019, p. 10). 
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colaborativo que reconhece os saberes de cada profissional e de que forma essa integração 

qualifica o serviço prestado ao binômio no BLH. 

Essa categoria evidencia uma prática comprometida com as políticas públicas de PPA 

ao aleitamento materno, valoriza o trabalho, no caso, o cuidado compartilhado na equipe 

multiprofissional do BLH. Nessa trajetória, a Enfermagem se apresenta como uma profissão 

que assume o cuidado como essência, que mobiliza a arte do cuidar e o rigor científico para 

exercê-lo. Todavia, não o faz sozinho, uma vez que há o apoio recíproco no atendimento ao 

binômio e as ações de assistência integradas do BLH com a maternidade e demais setores do 

hospital HEAPN. 

 

5.5.2 A promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno: a interlocução das ações de 

cuidado no BLH 

 De acordo com o Manual da ANVISA (BRASIL, 2008), o BLH, um serviço 

especializado vinculado a um hospital de atenção materna e/ou infantil, é responsável por 

ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Dentre as suas funções, há a 

execução de atividades de coleta da produção lática da nutriz, seleção, classificação, 

processamento, controle de qualidade e distribuição. Na fala de uma das entrevistadas é 

possível identificar o alcance do trabalho realizado pela Enfermagem que compõe a equipe do 

BLH: 

 

Você quer dizer em relação ao atendimento? [...] E isso são visitas diárias, paciente 

por paciente, enfermaria por enfermaria para poder estar percebendo qualquer tipo 

de dificuldade. [...] Atendimento 24 horas nos diferentes setores, maternidade, 

centro obstétrico. Na neonatologia ele funciona para aquelas mãezinhas que estão 

iniciando uma amamentação lá na NEO, e precisam de orientação com relação a 

isso. A gente sugere, que lá na NEO, quando esses bebês estão liberados para serem 

amamentados, as mães são encaminhadas para nós. E aqui no BLH nós fazemos 

essas orientações sobre massagem, sobre ordenha, como manter essa produção, 

entendeu, para poder manter a oferta do próprio leite ao bebê ou lá, através de sonda, 

ou quando essa criança estiver de alta e poder ter essa noção de como fazer. [...] 

Faço rotas de acordo com os locais, tipo assim, eu tenho rota em Caxias, aí eu vou 

fazer do hospital para o centro de Caxias, entendeu. Eu vou me dedicar a uma coisa 

na sequência, do BLH. No segundo dia eu faço outra rota, ao redor do hospital, 

aonde a gente também atende de acordo com os locais. Na quinta-feira, a gente faz 

para as áreas mais longas. Aí tem Guapimirim, Magé e tem toda essa região que é 

mais distante. A gente tem essa rota no limite de Caxias com São João de Meriti e 

até Guapimirim o atendimento. (E3) 

 

O trabalho de rota exige habilidades na consulta de Enfermagem, na avaliação da 

capacidade de uma paciente ser doadora, no manuseio e conservação do LHO e administração 

dos recursos destinados à execução do serviço. As ações de promoção da amamentação 
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ocorrem inseridas no deslocamento da equipe do BLH para outros espaços externos, tais 

como os alojamentos conjuntos, enfermarias, UTI Neonatal e residências de munícipes 

atendidos na unidade ou doadoras de leite. 

  No caso das ações de proteção, percebe-se que o direito à amamentação também é 

trabalhado com as pacientes e comunidade atendida. Com efeito, as ações de apoio ao 

aleitamento materno ficam em evidência, posto que a atenção às demandas de cuidado e 

assistência ocorre 24 horas por dia, sete dias por semana, segundo excertos abaixo: 

 

Aqui nós somos uma equipe de plantonista e diarista. No caso, eu sou diarista, 

rotina. As outas três enfermeiras são plantonistas. Então, na realidade nós temos 

aqui duas enfermeiras dia e duas técnicas, que é uma técnica rotina também e uma 

técnica plantão. E à noite nós temos uma técnica. [...] Eu agora, na realidade, não 

fico a semana inteira, eu fico quatro dias, por conta da minha carga horária, e faço 

visita três vezes na semana. (E3) 

Trabalhamos de plantão 12 x 60. Funciona sete dias por semana, é direto. Amanhã 

eu estou lá. Eu fiz troca então eu estou lá amanhã e segunda. O feriado todo. (E4) 

O meu trabalho, até que me provem o contrário, eles veem com bons olhos (risos). 

Eu acredito que tem um reconhecimento porque a gente tem um entrosamento muito 

bom. E se o trabalho não estivesse fluindo de forma positiva, eu já teria tido essa 

avaliação e essa resposta [...]. (E3) 

A noite tem portas abertas também. Mas não é uma demanda assim, a demanda 

externa a noite é muito pouco. A gente faz… a noite também é feita a visita 

obrigatoriamente né, no alojamento conjunto e no centro obstétrico a demanda do 

hospital a maior parte as demandas do setor que se tem de dia o fracionamento, a 

noite já não acontece, então é uma coisa a menos. (E4) 

 

A organização do trabalho da Enfermagem no BLH Gilsara do Bonfim Santos 

contempla uma continuidade dos serviços oferecidos pela equipe. Logo, o modelo de 

funcionamento reforça a importância da presença da Enfermagem tanto nas ações rotineiras 

de PPA ao aleitamento materno, quanto nas demandas emergenciais, de acompanhamento e 

atenção prestada à gestante, puérpera, nutriz e lactente na prática do aleitamento materno. 

Entretanto, há obstáculos nesse processo segundo as falas das entrevistadas: 

 

Sim, são suficientes para atender o setor, porém hoje estamos passando por um 

momento delicado na gestão e tem algumas vagas em abertos que ainda não foram 

preenchidas (técnico e rotina). (E1) 

Eu acho que a gente está em constante evolução, a gente está sempre aberto, 

aprimorar um pouco mais. Eu acho que, infelizmente, numa realidade que não é só 

nossa, é a questão da alta rotatividade. É um trabalho muito bom, a gente consegue 

uma aderência boa, infelizmente por forças maiores a gente acaba perdendo, se 

perdendo e tem que reiniciar, reiniciar e acaba ficando meio desgastante. (E2) 

Então, está no período muito complicado. Aquele hospital era estadual, agora quem 

está administrando é a prefeitura de Duque de Caxias. Mas, quando eu entrei era 

estadual e era a OS (Organização Social) IABAS (Instituto de Atenção Básica e 
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Avançada à Saúde) que administrava. Aí deu todo um problema com a IABAS e 

passou para prefeitura de Caxias na metade de julho. (E4) 

 

As constantes mudanças na gestão da unidade hospital interferem na organização do 

trabalho da equipe do BLH. Na ausência de uma técnica de Enfermagem, há necessidade de 

deslocamento de outra funcionária para cobrir o setor, o que interfere na dinâmica da equipe. 

Até mesmo a insegurança da renovação dos contratos, quando uma nova gestão assume o 

HEAPN, gera uma certa instabilidade na equipe de saúde. Mesmo diante do reconhecimento 

da importância da Enfermagem e do serviço prestado à comunidade, o BLH não está imune às 

macropolíticas públicas de saúde, fato que pode afetar a distribuição de recursos e insumos 

para a continuidade das ações de cuidado na equipe multiprofissional. 

É válido afirmar quanto à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, que a 

estruturação da equipe e sua multiprofissionalidade consolidam de maneira eficaz as funções 

do BLH. O efetivo desse BLH possibilita a realização de muitos trabalhos e permite o 

funcionamento por livre demanda “Portas abertas”. Caso fosse expandido esse quantitativo e a 

equipe diversificada, poderia significar aumento da capacidade de resposta às demandas 

rotineiras e de emergência. 

 

5.5.3 O compartilhamento das decisões no BLH: a autonomia da Enfermeira em diálogo 

com a organização da assistência 

 Tomar decisões é sempre um desafio quando se trabalha numa equipe 

multiprofissional. Deve-se respeitar a autonomia dos profissionais, sem perder de vista o 

conjunto das ações prestadas e, no caso dessa pesquisa, do cuidado compartilhado no BLH. 

As falas das entrevistadas indicam que há, minimamente, dois processos de tomada de 

decisão: aqueles do exercício profissional, na condução da assistência e atenção à paciente ou 

binômio; e as decisões voltadas para o trabalho em equipe, a divisão de tarefas e a condução 

administrativa do BLH: 

 

Sim (possuo autonomia nas decisões do BLH). Na verdade, as decisões são tomadas 

em conjunto, né. [...] As decisões são compartilhadas, até no grupo de WhatsApp. 

(E2) 

Eu tenho autonomia em muitas ações, mas eu sempre respeitei muito a hierarquia. 

Então, algumas ações que eu tenha que fazer, alguma decisão que eu tenha que 

tomar, eu sempre tenho o hábito de levar para a coordenação. [...] A gente conversa 

muito, a gente conversa junto e a gente fecha junto. A gente discute alguns pontos, 

aquilo que de repente eu acho no momento, aí ela acha que não deve ser aplicado 

naquele momento ou a gente deve aplicar de outra maneira. A gente está sempre 
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caminhando junto, não tem uma coisa de eu fazer ação sem estar fechada com a 

gente não, entendeu. (E3) 

Tem autonomia de decisão para conduta com relação a paciente. Mas acaba 

passando sempre as situações para a coordenação. [...] A coordenadora que é 

coordena a equipe, questão de escala, tudo o que tiver que ser decidido ali dentro né 

com relação a materiais, a maioria é tudo com ela. Ela é bióloga. (E4) 

 

  Em face à afirmação de que toda enfermeira é gestora da sua prática, ratifica-se a 

perspectiva de que outras profissões não podem coordenar a Enfermagem. Nesse caso, nota-se 

que há uma autonomia nas ações referentes à equipe de Enfermagem em campo, na execução 

da assistência e tomada de decisões conforme saber-fazer pertencente à área. A coordenação 

e, por conseguinte, as decisões administrativas ficam a cargo do responsável técnico do BLH. 

  Outra característica que se infere das falas é a necessidade de escuta de todos os 

envolvidos nas ações de cuidado e controle de qualidade do LHO. A nutricionista, como 

responsável pelo processo de pasteurização, também precisa participar dos encaminhamentos 

dados naquele espaço de trabalho. A ferramenta que tem se mostrado adequada para alcançar 

essa divulgação das decisões é o aplicativo de mensagens WhatsApp®, uma vez que consegue 

atingir a todos os seus integrantes cadastrados no grupo, bem como é possível acompanhar as 

mudanças e desdobramentos das novas ações requeridas. 

A comunicação, a princípio, é a chave para que o compartilhamento das decisões se 

efetive junto à equipe do BLH. Nas falas das entrevistadas, percebe-se que a coordenadora 

exerce uma gestão compartilhada, em que as decisões são tomadas no coletivo: 

 

Então, no grupo onde a gente passa a maior parte das informações 

(compartilhamento das decisões do BLH), onde a coordenadora passa a maior parte 

das informações para gerente que é quando ela consegue falar com todo mundo. É a 

gente também faz algumas reuniões, desde que eu entrei lá acho que eu participei de 

umas duas reuniões. Porque para reunir todo mundo também é complicado né, até 

porque tem muita gente que mora no Rio e ter que ir até lá para fazer reunião é uma 

coisa que fica complicada. Então, a maior parte da nossa comunicação é no grupo, 

como equipe entendeu? (E4) 

Então, a comunicação é muito direta lá, é no dia a dia, se eu identifiquei alguma 

coisa, por exemplo, com relação à vidraria então eu já falo com a nutricionista, ou 

até mesmo que hoje em dia não tem como usa né WhatsApp, a gente já sinaliza de 

repente alguma questão relacionada, quando é fim de semana, ao material. A 

coordenadora, por exemplo, ésuper acessível. Fim de semana qualquer problema 

qualquer coisa ele já manda uma mensagem ela já responde. Temos o grupo do 

BLH. (E4) 

 

Infere-se uma escuta atenta e o exercício profissional quanto ao planejamento e gestão 

da assistência de Enfermagem. Algumas ações administrativas ficam a cargo da coordenação, 

todavia, nada impede que todos da equipe emitam opinião e participem das decisões 

acordadas pelo coletivo do BLH. 
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Nesse viés, o que se percebe nesse compartilhamento das decisões no BLH é uma 

relação hierárquica na gerência do trabalho nesse espaço especializado. A enfermeira é 

gestora da equipe na ação do cuidado, no exercício profissional de Enfermagem e participa à 

coordenação suas decisões ou elucida dúvidas quando necessário. Para além, no processo de 

planejamento do trabalho, na manutenção dos serviços prestados pelo BLH, a Enfermagem 

participa, também colaborando e prestando consultoria para subsidiar as escolhas técnicas 

administrativas do setor. 
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6 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 A Enfermagem, subcampo da área da saúde, constrói em seus agentes, ao longo da 

história e num movimento dinâmico, o habitus. Estes são considerados sistemas de 

disposições duráveis, no entanto, modificam-se com o avançar das descobertas científicas. 

Como pontua Bourdieu (2009, p. 87): 

 

[...] condicionamentos associados a uma classe particular de condições de 

existência produzem habitus, sistemas de disposições duráveis e transponíveis, 

estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou 

seja, como princípios geradores e organizadores de práticas e representações 

(grifos nosso). 

 

 Em outro trabalho, o autor ratifica esse conceito e acrescenta: 

 

[...] que podem ser objetivamente „reguladas‟ e „regulares‟ sem ser o produto da 

obediência a regras, objetivamente adaptado a seu fim sem supor a intenção 

consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e 

coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente 

(BOURDIEU, 1983, p. 60-61). 

 

Em se tratando do cuidado compartilhado na equipe do BLH, esse habitus presente 

nesse campo de lutas, permite que seus agentes atuem para alcançar os objetivos da PPA ao 

aleitamento materno, na manutenção dos estoques de leite humano pasteurizado para atende 

aos bebês internados na UTI Neonatal, no atendimento às demandas externas que chegam ao 

espaço do BLH, no atendimento às mulheres internadas na maternidade, no alojamento 

conjunto ou no pronto socorro. Dito de outra forma, o habitus organiza a prática dos atores 

sociais - nesse espaço especializado - estabelece as representações sobre o trabalho das 

enfermeiras e dos demais membros da equipe multiprofissional. 

Desse modo, entende-se que o habitus é produto da história e, nesse processo, produz 

práticas individuais e coletivas. De acordo com os esquemas engendrados, o habitus garante a 

experiência ativa das experiências passadas que, assentadas em cada organismo, articulada em 

esquemas de percepção, de pensamentos e de ação, “tendem de forma mais segura que todas 

as regras formais e que todas as normas implícitas, a garantir a conformidade das práticas e 

sua constância ao longo do tempo” (BOURDIEU, 2009, p. 90). 

É válido ressaltar que o PE se enquadra perfeitamente nessa característica do habitus, 

uma vez que as enfermeiras no BLH, ou nos diferentes espaços em que atuam integrados à 

rede de cuidados, exercem uma profissão do campo da saúde. Não se trata de um fazer 
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descontextualizado, mas uma assistência produzida no subcampo da Enfermagem, em que 

seus atores sociais praticam um cuidado internalizado fundamentados no campo científico. 

Em se tratando de um espaço especializado, as práticas da equipe multiprofissional 

possibilitam as experiências compartilhadas no atendimento ao binômio que são registradas e 

permitem a continuidade do cuidado, tanto individual quanto coletivo. 

Então, quanto às falas das enfermeiras atuantes no BLH, depreende-se que o habitus 

do julgamento clínico se incorpora às suas ações. E isso também é extensivo à equipe 

multidisciplinar. Pode-se exemplificar, de modo prático, quando há dificuldade na pega do 

bebê e a criança não consegue efetuar a sucção do leite na mama. Consequentemente, o 

habitus desse coletivo invoca a percepção da Enfermagem, da fonoaudióloga, da pediatra, do 

bucomaxilofacial e até da família para avaliar o caso e buscar soluções. É nesse momento que 

a mobilização dos campos científicos revela o seu caráter da homologia. 

De acordo com Mauger (2017, p. 47), os conceitos de autonomia e homologia ocupam 

um lugar central na teoria dos campos. Conforme registra, “as homologias estruturais 

regulam, por um lado, as circulações entre os diferentes campos e o campo do poder e, por 

outro, as trocas e os deslocamentos dos agentes entre os diferentes campos”. E continua: 

 

[...] Tais homologias entre os campos permitem explicar não só solidariedades 

parciais e alianças de fato entre dominados ou entre dominantes de diferentes 

campos, mas também a lógica dos atos daí decorrentes, culminando em um duplo 

resultado: tal como satisfazer, no campo intelectual, seus interesses de intelectual 

sob o pretexto de servir, no campo das classes sociais, aos interesses do proletariado 

(MAUGER, 2017, p. 48). 

 

É o que expressam as ações da Enfermagem e, também, dos outros membros da 

equipe. De posse de um parecer, ou uma avaliação, a Enfermagem mobiliza os conhecimentos 

presentes nos POP, mas na interface com o caso concreto. Ou seja, há necessidade de um 

julgamento e a decisão de executar o protocolo adequando-o à realidade de cada paciente. Isso 

também pode ser considerado um habitus, visto que a observância das normas e regras visa 

garantir a conformidade das práticas e sua constância ao longo do tempo. Até mesmo quando 

se reconhece que a ação deve ser executada por outro profissional da equipe, a exemplo do 

fonoaudiólogo ou bucomaxilofacial, esse processo de perceber, avaliar e agir já se 

internalizou nas práticas de cuidado compartilhadas nessa equipe multiprofissional. 

Outra característica do habitus consiste em “assegurar a sua própria constância e a sua 

própria defesa contra a mudança através da seleção que ele opera entre as informações novas” 

(BOURDIEU, 2009, p. 102). Geralmente a resposta caminha para a rejeição, especialmente 

quando as informações se apresentam fortuita ou forçosamente, confrontando-se com a 



85 

 

informação acumulada. Quando as enfermeiras foram indagadas sobre as suas práticas e como 

operacionalizam o PE, constatou-se que suas ações estão em consonância com as normas do 

BLH, trabalham respaldadas nos protocolos da rBLH e atendem às questões relacionadas ao 

aleitamento materno. 

A expectativa de um agente externo ao campo (por exemplo, a pesquisadora), de 

propor uma aplicação cega de um protocolo de Enfermagem, mesmo que seja uma normativa 

como a Resolução 358/2009, encontrará resistência, pois, como afirma Bourdieu (1996), os 

agentes lutam para manter o modus operandi do BLH. Isso ocorre tendo em vista o não 

entendimento, por parte do sujeito externo, de como esse campo se organiza, como é que 

esses profissionais pensam o fazer no BLH. Mesmo sendo um assunto que perpassa as ações 

de cuidado, bem como a indicação do PE na assistência de Enfermagem, infere-se que houve 

uma rejeição inicial dos seus agentes. Esse estranhamento, a nosso ver, reflete o habitus desse 

campo e, aparentemente, indicava-se uma mudança de comportamento ou substituição das 

informações validades no BLH. Nas palavras de Bourdieu (2001, p. 21): 

 

A lógica especifica de um campo se institui emestado incorporado sob a forma de 

um habitus especifico, ou melhor, de um sentido do jogo, ordinariamente designado 

como um "espirito" ou um "sentido" ("filosófico”; "literário”; "artístico" etc.), que 

praticamente jamais é posto ou imposto de maneira explicita. Pelo fato de operar de 

modo insensível, ou seja, gradual, progressiva e imperceptível, a conversão mais ou 

menos radical (conforme a distância) do habitus originário requerido pela entrada no 

jogo e consequente aquisição do habitus especifico acaba passando despercebida 

quanta ao essencial (Grifos nosso). 

 

Conforme ressalta o sociólogo, “o conceito de habitus tem por função primordial 

lembrar com ênfase que nossas ações possuem mais frequentemente por princípio senso 

prático do que cálculo racional [...]” (BOURDIEU, 2001, p. 78). Desta forma, suscita-se, a 

nosso ver, que o PE e suas etapas, de alguma forma, foram incorporados nesse cotidiano 

como habitus. Tem-se um bom exemplo, quando nos referimos ao registro de entrada da 

paciente: essa coleta de dados pode ser considerada como primeira etapa do PE e que a 

avaliação, sua última etapa, perpassa as ações do cuidado compartilhado desde a solução da 

queixa da paciente até a alta hospitalar. 

No diálogo sobre a dinâmica de trabalho no BLH, indaga-se sobre como se apresenta o 

processo de cuidado e de que forma o Processo de Enfermagem se efetiva nesse espaço 

especializado. As análises em estudo mostram que as ações da Enfermagem são coordenadas, 

fundamentadas nas normas e rotinas da rBLH. As enfermeiras cumprem suas rotinas de 

trabalho e assumem responsabilidades individualizadas, na atenção a diferentes demandas que 

chegam tanto no BLH, quanto nos demais setores vinculados do hospital. 
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O PE, e, por conseguinte as suas etapas ocorrem quando a enfermeira atende a 

paciente, colhe os dados e registra no prontuário, na ficha ou no livro de atendimento; 

investiga e ouve a queixa; no diagnóstico de Enfermagem faz o julgamento clínico do 

problema, dos riscos; planeja as metas a alcançar, além dos prazos esperados; na 

implementação a enfermeira intervêm, orientando o que a usuária deve fazer e os 

procedimentos corretos esperados; e avalia os resultados alcançados. Todas essas ações foram 

incorporadas pelas enfermeiras como um habitus cultivado nesse espaço especializado, um 

sistema de disposições inconscientes. Porém, há necessidade de se revelar esse habitus, 

recompor, torná-lo mais sistemático. Conforme Bourdieu (2001, p. 167): 

 

Eis precisamente a função da noção de habitus que restitui ao agente um poder 

gerador e unificador, construtor e classificador, lembrando ainda que essa 

capacidade de construir a realidade social, ela mesma socialmente construída, não é 

a de um sujeito transcendental, mas a de um corpo socializado, investindo na 

prática dos princípios organizadores socialmente construídos e adquiridos no 

curso de uma experiência social situada e datada (grifos nosso). 

 

Trata-se de um cuidado compartilhado, um coletivo e nesse caso, Bourdieu contribui 

com as análises quanto aos modos de pensar, os modos de agir, os modos de operacionalizar 

esse conjunto de ações do PE. Na equipe multiprofissional no BLH, compreende-se o 

conceito de “habitus como sistema de disposições de ser e de fazer constitui uma 

potencialidade, um desejo de ser que, de certo modo, busca criar as condições de sua 

realização, portanto a impor as condições mais favoráveis ao que ele é [...]” (BOURDIEU, 

2001, p. 182). 

No tocante à capacidade e autonomia na tomada de decisões no exercício profissional 

no BLH, constata-se que as enfermeiras se apropriaram da regra do jogo, como propõe 

Bourdieu (2004a, p. 82): 

 

Percebe-se que não se deve colocar o problema em termos de espontaneidade e 

coação, liberdade e necessidade, indivíduo e social. O habitus como sentido do 

jogo é jogo social incorporado, transformado em natureza. Nada é 

simultaneamente mais livre e mais coagido do que a ação do bom jogador. Ele fica 

naturalmente no lugar em que a bola vai cair, como se a bola o comandasse, mas, 

desse modo, ele comanda a bola. O habitus como social inscrito no corpo, no 

indivíduo biológico, permite produzir a infinidade de atos de jogo que estão 

inscritos no jogo em estado de possibilidade se de exigências objetivas; as coações e 

as exigências do jogo, ainda que não estejam reunidas num código de regras, 

impõem-se àqueles e somente àqueles que, por terem o sentido do jogo, isto é, o 

senso da necessidade imanente do jogo, estão preparados para percebê-las e realizá-

las (grifos nosso). 

 

Nessa analogia do jogo, percebe-se que há uma negociação com a coordenação, em 

que a Enfermagem participa dessa dinâmica social presente no BLH. Quando se trata de 
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decisões referentes ao binômio e a assistência de Enfermagem, percebe-se que se comunica e 

explica os motivos que levaram àquela decisão. Quando há dúvidas ou a necessidade de uma 

segunda opinião, a equipe é acionada nessa rede de cuidados. Como os agentes atuam para a 

manutenção do campo, o habitus de compartilhar as decisões, tanto da parte da equipe quanto 

da gestão do BLH, respeita a regra do jogo presente nesse espaço. 

Em relação ao trabalho realizado com as doadoras de leite humano, o habitus também 

se faz presente nas ações dos agentes envolvidos. Aqui entra em cena a mulher e sua rede de 

apoio. O cuidado é negociado com esse outro coletivo social pela equipe de Enfermagem 

(Enfermeira e técnica de Enfermagem) presente nesse domicílio, uma vez que: 

 

No cuidado domiciliar, então, em que explicitamente há o compartilhamento da 

responsabilidade do cuidado entre trabalhadores e cuidadores (geralmente 

familiares) e que acontece no território dos usuários, os diferentes pontos de vista se 

expressam muito mais claramente. Então no trabalho em saúde sempre há encontros 

e disputas de projeto. Em condições diferentes, dependendo da situação, como 

vimos (FEUERWERKER, 2016, p. 38). 

 

  Perante a concepção de Bourdieu (2004a), o habitus produz estratégias mediante a 

incorporação da necessidade objetiva e, mesmo que seja produto de uma aspiração 

inconsciente, mostram-se objetivamente ajustadas à situação. Assim, as ações de cuidado são 

compartilhadas com a paciente e seus colaboradores, procedimento referendado por 

Feuerwerker (2016, p. 37): 

 

A produção do cuidado implica sempre encontro – entre usuários, entre usuários e 

outras organizações que ampliem suas ferramentas para suportar diferentes dores e 

sofrimentos e também encontros entre usuários e trabalhadores de saúde em 

diferentes instituições. Nesses encontros, pode haver o estabelecimento de relações 

em que há o reconhecimento mútuo de saberes, expectativas, desejos. Ou não. Muito 

comumente os trabalhadores de saúde tomam os usuários como objeto de sua ação. 

Como se, por precisarem de ajuda ou de intervenções técnicas, os usuários estivesse 

se colocando sob a gestão dos trabalhadores. De um modo geral, não é isso que 

acontece. Os usuários têm um papel ativo nesse processo – tanto porque “estão no 

comando de suas vidas” e fazem opções, escolhas, como porque são ativos também 

em seu encontro com os trabalhadores de saúde. 

 

Nesse processo de acompanhamento das doadoras, da rota de recolhimento do LHO, a 

enfermeira responsável mantém um planejamento de todas as etapas. Suas condutas são 

regulares e as pacientes acompanham essa prática sistemática. Com isso, o trabalho da equipe 

do BLH transmite segurança tanto às mães que se dispõem a doar o leite, quanto para os 

bebês internados na UTI Neonatal, visto que o estoque do LHO é mantido adequado à 

demanda. Todo esse processo se constitui um habitus, 
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como sistema de disposições para a prática, é um fundamento objetivo de 

condutas regulares, logo, da regularidade das condutas, e, se é possível prever as 

práticas (neste caso, a sanção associada a uma determinada transgressão), é porque o 

habitus faz com que os agentes que o possuem comportem-se de uma 

determinada maneira em determinadas circunstâncias (BOURDIEU, 2004a, p. 

98, grifos nosso). 

 

Nesse caso, essas condutas são regidas por protocolos da rBLH e a qualidade do LHO 

depende diretamente da observação das regras contidas no manual. Todavia, conforme 

argumenta Bourdieu (2004a), essa tendência para agir de uma maneira regular não se 

restringe a uma regra ou lei explícita, mas “[...] o habitus está intimamente ligado com o 

fluido e o vago. Espontaneidade geradora que se afirma no confronto improvisado com 

situações, constantemente, renovadas [...]” (BOURDIEU, 2004a, p. 98). Nesse sentido, a 

equipe da rota necessita se articular, semanalmente, para atender o fluxo de movimento de 

acompanhar o estado de saúde das doadoras, agendar a retirada do LHO nas residências, às 

vezes efetua a consulta de Enfermagem ao binômio, além de monitorar a qualidade do LHO e 

manter o fluxo médio de doações naquela comunidade. 

É importante reforçar que a consulta de Enfermagem também acontece nesse campo. 

Na instituição onde a pesquisa foi realizada, bem como a partir das falas das entrevistadas, o 

BLH é organizado como ambulatório. Nesse caso, infere-se que a consulta de Enfermagem é 

uma realidade nesse campo. A literatura indica que há uma construção histórica e a 

necessidade conceitual de se diferenciar os ambientes e instituições em que o cuidado de 

Enfermagem ocorre. Dentro de um hospital denomina-se Processo de Enfermagem. 

Em relação à captação de doadoras, as enfermeiras do BLH desenvolveram a 

capacidade técnica de avaliar as possibilidades e intenções subjetivas de cada doadora em 

potencial. E isso também pode ser considerado um habitus, uma vez que: 

 

[...] o habitus, enquanto disposição geral e transponível, realiza uma aplicação 

sistemática e universal, estendida para além dos limites do que foi diretamente 

adquirido, da necessidade inerente às condições de aprendizagem: é o que faz com 

que o conjunto das práticas de um agente – ou do conjunto dos agentes que são o 

produto de condições semelhantes – são sistemáticas por serem o produto da 

aplicação de esquemas idênticos – ou mutuamente convertíveis – e, ao mesmo 

tempo, sistematicamente distintas das práticas constitutivas de um outro estilo de 

vida (BOURDIEU, 2017, p. 163, grifos nosso). 

 

É evidente que os programas de treinamento existentes no BLH, os cursos de 

capacitação para atuar nesse espaço especializado, as atualizações das normas que regem as 

condutas dos agentes presentes nesse campo, permitem a consolidação de práticas de cuidado 

compartilhado na equipe multiprofissional. Desta forma, o exercício do cuidado se diferencia 

para cada agente nesse campo. É o que nos diz Bourdieu (2017, p. 164), ao afirmar que “as 
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condições diferentes de existência produzem habitus diferentes [...] as práticas engendradas 

pelos diferentes habitus apresentam-se como configurações sistemáticas de propriedades 

[...]”. 

Outra discussão que se pode fazer se direciona ao PE e os POP. Para Bourdieu (2004a, 

p. 63), a “[...] relação entre os habitus e os campos fornece a única maneira rigorosa de 

reintroduzir os agentes singulares e suas ações singulares sem cair de novo na anedota sem pé 

nem cabeça da história factual”. Defende-se que o PE é uma ação singular e privativa do 

enfermeiro. Acontece que nesse campo do BLH, ao operar com o conceito de homologia, os 

diferentes (sub) campos são permeáveis, seus agentes estão em permanente diálogo. Sendo 

assim, todas as ações que ocorrem estão inter-relacionadas e isso não é diferente para o PE. 

De acordo com Feuerwerker (2016, p. 41): 

 

Ora, território das ações cuidadoras, informado pelas tecnologias relacionais, é de 

domínio não somente de todos os tipos de trabalhadores que atuam na área da saúde, 

mas inclusive dos usuários e de suas famílias. Assim, produzir atos de saúde 

cuidadores é tarefa a ser compartilhada por todos os trabalhadores de uma unidade 

de saúde. Todos podem acolher, escutar, interessar-se, contribuir para a construção 

de relações de confiança e conforto. E como cada qual faz esse movimento desde um 

determinado ponto de vista, mobilizando saberes específicos adquiridos a partir de 

vivências concretas, o compartilhamento desses olhares certamente amplia e 

enriquece as possibilidades de compreender e comunicar-se com os usuários dos 

serviços de saúde. 

 

É possível afirmar, com base nas falas das entrevistadas, que os cuidados 

compartilhados e o atendimento às demandas do aleitamento materno foram incorporados, o 

que nos remete ao conceito de habitus. De fato, o cuidado estabelece a identidade profissional 

da categoria enfermeiro, responsável pela execução do PE. As suas etapas de diagnóstico e 

planejamento são de competência técnica do enfermeiro. O levantamento de dados, a coleta 

de dados, a implementação das intervenções e a avaliação, especificamente no BLH são ações 

compartilhadas com a equipe. De acordo com esse prisma, coexistem diferentes tipos de 

cuidado, e a enfermeira numa equipe multiprofissional possui um conhecimento técnico e 

científico que sustenta suas práticas de assistência, revelado a partir da execução do PE. Isso 

traz cientificidade para a profissão. Desse modo, 

 

Um profissional de saúde quando vai atuar mobiliza ao mesmo tempo seus saberes e 

modos de agir, definidos em primeiro lugar pela existência de um saber técnico 

muito específico sobre o problema que vai enfrentar, ao qual se superpõe um saber 

territorializado de seu campo profissional de ação, ambos sobrepostos por um 

território mais amplo, que marca a dimensão cuidadora sobre qualquer tipo de ação 

profissional. Na produção de um ato de saúde sempre coexistem os vários núcleos, 
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mas podemos dizer que o modelo assistencial que predomina em nossos serviços é 

centralmente organizado a partir dos problemas específicos e em que se relega a um 

plano irrelevante a dimensão cuidadora (FEUERWERKER, 2016, p. 40-41). 

 

Ao indagar sobre como as ações no BLH são exercidas por seus múltiplos 

profissionais que o compõe, reforçamos a existência do habitus. Os protocolos existentes no 

BLH possuem características que exigem dos agentes uma observância rígida da norma/regra. 

Mas não significa apenas seguir um protocolo, mas como operacionalizam o seu fazer, como 

o pensam e fazem com as experiências trazidas no campo da saúde em outras experiências 

para dentro desse BLH. Conforme entendimento, 

 

Os protocolos, então, são úteis, servem como uma sistematização da abordagem para 

diferentes situações clínicas, mas para fazerem sentido precisam ser pactuados entre 

os trabalhadores dos vários pontos da rede de saúde. Além disso, precisam ser 

tomados somente como um ponto de partida, uma linha de base, para o manejo 

clínico, pois este, necessariamente, precisa levar em conta a singularidade das 

existências/ experiências dos diferentes usuários. Podem também ser parte dos 

arranjos para a produção do cuidado compartilhado em rede, mas sem imaginar que 

o protocolo baste, seja suficiente, para definir automaticamente como cada ator vai 

participar do processo. Ao contrário, como dissemos, o protocolo pode ser tomado 

como ponto de partida para algo que precisa ser construído em cada situação e com 

todos os participantes (BERTUSSI et al., 2016, p. 356). 

 

Vale lembrar que o protocolo é uma das possibilidades de pensar o habitus, todavia, 

não o define. É justamente nesse ponto que se evoca o conceito de campo para entender como 

o BLH está articulado, sua estrutura, de que forma recebe suas equipes e como que esses 

atores sociais fazem, elaboram, pensam e operacionalizam o cuidado. 

A noção de campo visa designar o espaço relativamente autônomo, esse microcosmo 

dotado de suas leis próprias (BOURDIEU, 2004b, p. 20). O sociólogo afirma, ainda que, o 

campo é submetido a leis sociais e jamais escapa às imposições do macrocosmo, por certo, há 

uma autonomia parcial em relação ao macrocosmo. De acordo com Passiani e Arruda (2017, 

p. 71), 

 

[...] a realidade social é formada por três campos principais: o campo político, o 

econômico e o cultural ou da produção simbólica. Cada um desses campos é 

composto por inúmeros outros subcampos, e tanto os campos quanto os subcampos 

[...] exibem „homologias estruturais‟ entre si, isto é, propriedades comuns [...] cada 

subcampo é composto por agentes e instituições sociais específicos [...]”. 

 

O BLH Gilsara do Bonfim Santos (GBS), do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes 

(HEAPN), do município de Duque de Caxias/RJ, retrata justamente essa complexidade dos 

campos político, econômico e cultural. Além do mais, atende uma região considerada 
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periférica da região metropolitana do Rio de Janeiro, acolhe uma população imensa da 

Baixada Fluminense. Aqui se manifesta a dimensão do Illusio – crença nas regras que fundam 

e fundamentam o que acontece no campo. Conforme Lebaron (2017, p. 78), “[...] uma crença 

particular no valor do jogo, uma forma de libido, de energia específica que impede os atores 

econômicos, sejam eles quais forem, a maximizar seu ganho individual”. A extensão dessa 

illusio envolve as políticas públicas, em que o Estado desempenha um papel decisivo. 

Nas palavras de Catani (2017), a operação de análise em termos de campo exige três 

momentos necessários e inter-relacionados: a) verificar a posição do campo em relação ao 

campo do poder; b) estabelecer a estrutura objetiva das relações entre as posições ocupadas – 

por agentes e instituições; e c) analisar os diferentes sistemas de posições que os agentes 

adquiriram mediante a interiorização de um tipo determinado de condições sociais e 

econômicas. 

O primeiro movimento de compreender a posição do campo, bem como as relações de 

poder, entende que o BLH Gilsara do Bonfim Santos é vinculado à Rede Brasileira de Bancos 

de Leite Humano do Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz e tem a missão de 

promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, além de coletar e distribuir leite humano 

com qualidade certificada e contribuir para a diminuição da mortalidade infantil. Funciona no 

HEAPN, situado na Região Metropolitana I do Estado do Rio de Janeiro, classificado como 

Hospital de Grande Porte, com perfil de média e alta complexidade. Trata-se de uma 

instituição do Estado e, mediante parceria público privado (PPP
17

), firmou contrato com a 

Organização Social de Saúde Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, a qual passou a 

administrar o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes e assumiu as funções de gestão, 

operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados à população (SESA/RJ, 2021). 

Conforme registro, no campo político, o BLH GBS foi inaugurado em agosto de 2007 

pelo governo do Estado do RJ, na pessoa do governador Sérgio de Oliveira Cabral Santos 

Filho, em seu primeiro ano de mandato. Desta forma, ratifica-se a perspectiva de Bourdieu 

(2004b, p. 29) quando afirma que: 

 

Qualquer que seja o campo, ele é objeto de luta tanto em sua representação 

quanto em sua realidade. A diferença maior entre um campo e um jogo (que não 

deverá ser esquecida por aqueles que se arma da teoria dos jogos para compreender 

                                                 
17

 “As Parcerias Público-Privadas (PPP) deverão desempenhar um papel cada vez mais relevante nos próximos 

anos, despontando como uma importante alternativa de financiamento de projetos e de infraestrutura no cenário 

de serviços públicos. Mas, para a Saúde Pública, as PPP nem sempre são uma boa alternativa, uma vez que pode 

haver distorção da agenda que define as necessidades da saúde, favorecendo os interesses das empresas" (Fonte: 

https://saudeamanha.fiocruz.br/o-risco-das-parcerias-publico-privadas-na-saude/#.YJrkqLVKjIV).  Para saber 

mais, recomenda-se a leitura do trabalho de Silva et al., 2017. 
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os jogos sociais e, em particular, o jogo econômico) é que o campo é um jogo no 

qual as regras do jogo estão elas próprias postas em jogo [...] (grifos nosso). 

 

Essas regras do jogo estão em constante tensão e são passíveis de mudanças, a 

exemplo da transferência da administração do HEAPN do governo do estado para o município 

de Duque de Caxias, o retorno para o estado e, atualmente, na condução via PPP no seu pouco 

tempo de existência. Todo esse processo de alterações e transferência de responsabilidades 

afeta seus agentes, bem como as macropolíticas. 

Se considerarmos que o governo local representava o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) e a instância federal estava ocupada pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), no caso do Brasil, esse jogo de poder interferia, diretamente, no serviço 

prestado no HEAPN e, consequentemente, no BLH GBS. Mas isso não impediu seus agentes 

de manterem os serviços e suas funções, uma vez que “o habitus dos indivíduos, que são 

disposições adquiridas, maneiras de serem permanentes, duráveis, que podem, em particular, 

levá-los a resistir, a opor-se às forças do campo” (BOURDIEU, 2004b, p. 28). 

 Outro ponto que merece atenção corresponde ao caráter de longa duração das políticas 

públicas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, em que a rBLH atravessa 

décadas e se amplia para além dos limites territoriais brasileiros. Estar inserido em uma 

política pública consolidada, internacionalmente, também é uma variável a considerar, visto 

que seus agentes chegam nesse campo e são convidados a manter essa qualidade dos serviços 

prestados à população, além de contribuir para a manutenção dos baixos índices de 

mortalidade infantil. Desse modo, indica-se uma característica desse campo, a sua autonomia. 

Conforme Bourdieu (2004b, p. 22), “uma das manifestações mais visíveis da autonomia do 

campo é sua capacidade de refratar, retraduzindo sob uma forma específica às pressões ou as 

demandas externas”. 

Referente à estrutura objetiva das relações entre as posições ocupadas por agentes e 

instituições, pontua-se que: 

 

Os campos são os lugares de relações de forças que implicam tendências 

imanentes e probabilidades objetivas. Um campo não se orienta totalmente ao 

acaso. Nem tudo nele é igualmente possível e impossível em cada momento. 

Entre as vantagens sociais daqueles que nasceram num campo, está precisamente o 

fato de ter, por uma espécie de ciência infusa, o domínio das leis imanentes do 

campo leis não escritas que são inscritas na realidade em estado de tendências e de 

ter o que se chama em rugby, mas também na Bolsa, o sentido do jogo 

(BOURDIEU, 2004b, p. 27, grifos nosso). 

 

Nesse sentido, o BLH GBS apresenta uma organização do trabalho regido pelas 

macropolíticas do Sistema Único de Saúde (SUS). A existência de uma equipe 
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multiprofissional e o cuidado compartilhado não são uma prerrogativa apenas do BLH. 

Colabora com essa discussão o trabalho de Mendes (2012, p. 324) quando afirma que “o 

cuidado compartilhado (CUCO) é uma ferramenta de trabalho da Atenção Primária à Saúde 

(APS) voltada à mudança de comportamento, para aumentar a qualidade da atenção à 

população com doenças crônicas”. O autor traz, ainda, a dimensão multiprofissional como um 

fator importantíssimo na consolidação dessa política pública focada nas metas do cuidado. 

Conforme registra, 

 

A dimensão da atenção multiprofissional engloba um atendimento conjunto de 

pessoas com condições crônicas cujas equipes de saúde facilitam o processo de 

atenção à saúde que vão além das necessidades orgânicas de cada indivíduo, 

envolvendo aspectos educacionais, sociais e psicológicos. O CUCO facilita às 

pessoas apropriarem-se de novas informações sobre sua condição crônica, 

compartilharem experiências e estreitarem os laços de amizade entre os 

participantes; e fortalece o vínculo com a equipe multiprofissional, tornando o 

ambiente propício e oportuno para fazer questionamentos sobre a condição de saúde 

dos membros do grupo. O grupo é formado de forma dinâmica, o que permite o 

agregar novos membros a qualquer momento. A dinâmica de funcionamento do 

CUCO parte das dúvidas, questionamentos, situações e/ou experiências vivenciadas 

pelos próprios participantes com sua condição crônica, permitindo discutir sobre o 

mesmo assunto com enfoques diferenciados, mas sempre voltados em fortalecer a 

autonomia e o autocuidado das pessoas, visando ao alcance de metas estabelecidas 

colaborativamente (MENDES, 2012, p. 324). 

 

 Destarte, “cada campo é a institucionalização de um ponto de vista nas coisas e nos 

habitus” (BOURDIEU, 2001, p. 121). Para o sociólogo, um campo corresponde a um sistema 

ou espaço estruturado de posições ocupadas pelos diferentes agentes do campo e suas práticas 

e estratégias só se tornam compreensíveis se forem relacionadas às suas posições no campo. 

No caso do BLH GBS, ocupar a coordenação pode ser considerado um lugar de destaque e, 

por conseguinte, o subcampo representado pela formação acadêmica; ter uma ex-funcionária 

homenageada com o nome do BLH, precedido da sua formação (nutricionista), reforça esse 

caráter do campo; a existência da Enfermagem também não passa despercebida, uma vez que 

a organização do trabalho e a possibilidade de manter uma atendimento aberto às demandas 

internas e externas só se efetiva com a presença da equipe de Enfermagem (enfermeira e 

técnica de Enfermagem). 

Ao refletir sobre o subcampo da Enfermagem, e seus agentes, é importante que as 

ações desenvolvidas e o seu capital simbólico sejam evidenciados. É o caso de trazer à luz as 

teorias de Enfermagem que sustentam esse fazer e saber no BLH. O convite que o campo faz 

é pela ocupação de uma posição convergente, de validação do saber teórico científico 

mobilizado nas ações de cuidado e assistência da enfermeira, quer na consulta de 

Enfermagem no BLH (funcionando como ambulatório), quer nos demais espaços de 
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interlocução: alojamento conjunto, centro obstétrico, UTI Neonatal, no pronto socorro ou nas 

residências das doadoras. De acordo com Bourdieu (2004b, p. 22-23), “todo campo, o campo 

científico, por exemplo, é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou 

transformar esse campo de forças”. 

Em relação à categoria “O Processo de Enfermagem no BLH”, constata-se que o uso 

desse instrumento de trabalho do enfermeiro perpassa as demais ações do cuidado 

compartilhado pela equipe multiprofissional. As etapas do PE mantêm uma inter-relação com 

o trabalho desenvolvido pelos demais agentes desse campo. Destaca-se o processo 

investigativo característico da primeira etapa do PE que subsidia outras ações desse coletivo, 

ressalvadas as particularidades da Enfermagem. Verifica-se uma visão holística do cuidado 

prestado ao binômio como uma perspectiva ampliada de saúde. 

A constatação de um “fazer invisível” da Enfermagem indica que há uma mobilização 

de conhecimentos teórico-científicos no exercício da assistência de Enfermagem, todavia, a 

falta de um registro sistemático pode colaborar com a impressão de uma prática assistemática 

do cuidado no campo do BLH e a Enfermagem trabalha muito para ainda permanecer nessa 

invisibilidade.  Mesmo que sejam amparadas nas normativas e protocolos do BLH, indica-se a 

necessidade de construção de estratégias para compartilhar os saberes que sustentam as ações 

de assistência, com vistas a qualificar ainda mais o trabalho nessa equipe multiprofissional. 

Na categoria “O processo de cuidado compartilhado em uma equipe multiprofissional 

do BLH”, os resultados indicaram que o trabalho em equipe multiprofissional é característica 

marcante da organização do cuidado no BLH, mobiliza colaboração desse coletivo e exige 

formação continuada para a qualificação dos serviços prestados à comunidade. Para tanto, há 

uma articulação da equipe, na qual cada um contribui com o grupo e agrega os saberes que 

compõem suas experiências. As funções são individualizadas para facilitar a distribuição das 

tarefas, mas, ao mesmo tempo, compartilhadas para atender às demandas que chegam ao 

BLH. 

O trabalho da Enfermagem no BLH GBS pode ser considerado essencial para a 

manutenção dos serviços oferecidos pela equipe multiprofissional, mantendo-se o foco das 

enfermeiras nas demandas relacionadas ao aleitamento materno e na educação em saúde. No 

exercício profissional, os dados revelaram que as teorias de Enfermagem subsidiam as ações 

assistenciais da Enfermagem, aproximando-se da Teoria do autocuidado de Dorothea Orem e 

da Teoria das necessidades humanas básicas de Wanda de Aguiar Horta. Entretanto, a 

proposta das Teorias de médio alcance pode se mostrar efetiva nesse campo, especialmente a 

“Teoria Interativa de Amamentação” formulada por Primo e Brandão (2017). 
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Os conceitos de Campo e habitus, mobilizados na discussão e condução das análises 

dos dados, mostraram-se profícuos para compreender o subcampo da Enfermagem e as ações 

dos seus agentes no campo do BLH. As práticas desses atores sociais revelam representações 

e o modus operandi existente nesse espaço, uma relação de disputa pelo capital cultural e 

simbólico, bem como as disputas de forças com o campo da política pública e econômica. O 

julgamento clínico dos agentes no BLH é um habitus incorporado pela equipe 

multidisciplinar, assim como o PE e suas etapas na dinâmica do cuidado compartilhado. 

No que tange aos POP, constata-se que eles dialogam com algumas etapas do PE, 

especialmente a etapa da implementação. Entretanto, não foi possível acessar esse material 

por questões administrativas advindas da coordenação do BLH GBS. Também não foi 

possível acessar os registros no livro de atendimento do BLH para complementar as análises 

sobre as formar de operar com o PE. Nesse sentido, há indicativo de novas pesquisas com 

essa temática, e possíveis fontes documentais, para ampliar a compreensão das ações do 

cuidado compartilhado pela equipe multiprofissional, nesse espaço especializado. 

Os dados também revelaram que a consulta de Enfermagem é potencialmente uma 

prática rotineira no BLH pesquisado. Considerando a perspectiva da organização e 

funcionamento desse espaço como ambulatório, bem como a prática da visita domiciliar junto 

às doadoras de leite humano, novas pesquisas são requeridas para analisar se, e de que forma, 

essa ação se configura na rBLH. Constata-se, ainda, que o exercício do cuidado é particular 

para cada ator social presente nesse campo, mesmo que compartilhem do mesmo campo e 

habitus, as regras do jogo impõem movimentos de disputa pelo poder e reconhecimento dos 

seus agentes. Compreender a consulta de Enfermagem no BLH pode colaborar para aprimorar 

a assistência no campo, revelar o conhecimento técnico e científico que sustenta as práticas de 

assistência. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tese de chegada indica que, no BLH a assistência realizada pelas Enfermeiras 

contribui para consolidar a política pública de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno, na qual as ações do cuidado são compartilhadas por uma equipe multiprofissional. O 

PE é um princípio gerador que estrutura o cuidado em saúde das enfermeiras - em diálogo 

com os demais agentes- unificador do conjunto das práticas exigidas à atenção ao binômio, 

além da manutenção da oferta de LHOP aos bebês da UTI Neonatal. Logo, contribui para a 

manutenção dos baixos índices de mortalidade infantil advindos dessa política pública. 

Identificou-se que as ações de cuidado da Enfermagem existentes no Banco de Leite 

Humano Gilsara do Bonfim Santos em Duque de Caxias/RJ correspondem: ao serviço de rota 

domiciliar, atendimento às doadoras; na atenção às demandas diárias do BLH e outros setores 

do hospital maternidade; fracionamento do LHOP para a UTI Neonatal; Educação em saúde 

individual e coletivo, interrompida pela pandemia da Covid-19; atendimento de urgência e 

emergência relacionado à amamentação; cuidados com puérperas, recém-nascidos; 

orientações da extração do leite da mama; captação, manutenção e avaliação de doadoras de 

leite humano; atendimento por vídeo-chamada; manutenção dos estoques de LHO; e outros. 

Quanto ao Processo de Enfermagem expresso pelas enfermeiras que atuam no Banco 

de Leite Humano Gilsara do Bonfim Santos, a análise expressou que o mesmo é uma ação 

privativa do enfermeiro, entretanto, no espaço do BLH, algumas de suas etapas mantêm uma 

interface com as práticas de outros componentes da equipe multiprofissional. A assistência é 

exercida diretamente pela enfermeira e a técnica de Enfermagem que, no momento da 

intervenção, mobiliza os conhecimentos teórico-científicos da área de acordo com cada caso, 

bem como a demanda específica solicitada. A exemplo da coleta de dados, primeira etapa do 

PE, outros profissionais a utilizam para acompanhar o tratamento e atenção ao binômio, 

inclusive a avaliação, última etapa do PE, no embasamento de decisões coletivas até a alta 

hospitalar ou encerramento do ciclo de cuidados requeridos. 

Os POP guiam as ações desenvolvidas no espaço do BLH e isso se estende a toda à 

rede, como estratégia de cuidado e atenção às necessidades específicas do trabalho com o 

LHO e a atenção à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. As enfermeiras 

incorporaram esse procedimento às suas rotinas de trabalho, uma vez que alguns elementos do 

PE são contemplados, por exemplo: levantamento de problema, de implementação e de 

avaliação. Por outro lado, defende-se que as ações de Enfermagem sejam executadas 

mediante a utilização sistemática do PE. Com isso, pretende-se uma assistência de 
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Enfermagem pautada em critérios teórico-científicos validados pelo subcampo ao qual 

pertencem esses agentes. 

Apenas o Sistema de Classificação CIPE foi mencionado pelas entrevistadas. 

Conforme fundamentação teórica, a quarta geração do PE incorpora a base de dados e 

sistemas de informação ao diagnóstico de Enfermagem, permitindo assim, padronizar as 

linguagens junto à equipe multiprofissional. Nesse sentido, é possível que outros Sistemas de 

Classificação (NANDA, NOC, NIC) também sejam mobilizados como referência para a 

construção e elaboração de protocolos operacionais padrões a serem implementados pela 

equipe do BLH. 

Quanto ao objetivo de compreensão da organização do trabalho de Enfermagem no 

BLH, a partir das ações de cuidado compartilhadas com a equipe multiprofissional, os dados 

revelaram a importância do cuidado compartilhado no BLH. Essa rede envolve as 

enfermeiras, os demais profissionais da equipe, as famílias e a própria usuária do serviço de 

saúde. A perspectiva de “compartilhar as responsabilidades” mobiliza esse coletivo para 

buscar soluções para as demandas do aleitamento materno, bem como ações de educação em 

saúde em prol da emancipação da usuária, assim como sua capacitação para o autocuidado. 

Percebe-se, ainda, que há uma valorização do serviço prestado no BLH, há também a 

existência de uma relação de colaboração e a empatia para com a população que depende da 

disponibilidade de LHOP. 

Para compreensão da organização do trabalho profissional da enfermeira, a partir 

Processo de Enfermagem, quanto às ações do cuidado em um Banco de Leite Humano no 

Estado do Rio de Janeiro/Brasil, numa equipe multiprofissional, os resultados evidenciaram 

que as ações de cuidado são compartilhadas pelos agentes inseridos nos cotidianos do BLH, 

respeitando-se as particularidades de cada profissão. A oferta do leite humano ordenhado de 

qualidade é a missão e principal função da existência do BLH, todavia, com o avanço das 

políticas públicas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, com efeito, novas 

funções foram incorporadas, fato que exigiu a ampliação da equipe, tendo a Enfermagem 

papel importante nesse novo contexto do BLH: oferta do LHOP, PPA do aleitamento materno 

e o cuidado compartilhado no BLH e espaços relacionados. 

Há um trabalho compartilhado no qual as enfermeiras assumem papel  preponderante 

nas ações de assistência, de planejamento, de formação da equipe profissional do 

hospital/maternidade, na consulta de Enfermagem junto às doadoras de LHO, no atendimento 

às demandas emergenciais do BLH e na composição dos saberes e fazeres que reverberam no 
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reconhecimento dessa política pública de PPA ao aleitamento materno a nível nacional e 

internacional. 

Ao utilizar os conceitos de Pierre Bourdieu, remetendo-os para o cuidado 

compartilhado, é possível inferir o habitus nos modos de cuidar, considerando-se, ainda 

aquele específico construído ao longo da história da Enfermagem. Nesse caso, o PE pode ser 

tomado como um “princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias 

características de um grupo de agentes”, ou seja, a Enfermagem e seus habitus no campo do 

BLH. 

A hipótese sobre as ações de cuidado no BLH ser interdependentes e refletirem o 

processo histórico na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, em que o Processo 

de Enfermagem, privativo do enfermeiro, coexiste com as ações do cuidado compartilhado 

pela equipe multiprofissional, mostra-se pertinente. 

  Quanto ao Processo de Enfermagem expresso pelas enfermeiras que atuam no Banco 

de Leite Humano Gilsara do Bonfim Santos, constata-se que atuam a partir do método de 

solução de problema, no qual as enfermeiras atuam mediante observação, mensuração e 

análise de dados. De posse dessas informações, recorrem aos protocolos indicados pela rBLH 

para efetivação dos procedimentos necessários a cada caso requerido. 

  A pandemia provocada pelo SAR-COV-2 impactou diretamente a sociedade mundial. 

No caso do BLH Gilsara do Bonfim Santos, todos os serviços foram mantidos, mediante 

adaptações dos protocolos de segurança, uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e 

distanciamento social. Apenas o trabalho no alojamento conjunto, que envolvia atendimento 

em grupo (educação em saúde) foi suspenso, passando a ser individualizado, quando na 

necessidade de intervenção do BLH. No atual momento da pandemia no Brasil, conforme 

dados do Ministério da Saúde, Painel Coronavírus de 01 de maio de 2021, foram registrados 

406.437 óbitos e 14.725.975 casos confirmados da doença. Desde o início do atual contexto 

pandêmico, a OMS tem recomendado a manutenção da amamentação devido sua importância 

social e salutar, sempre que a mãe desejasse e estivesse em condições de amamentar. 

  Nesta pesquisa, há indicativos de falas das enfermeiras que expressam práticas 

fundamentadas teoricamente no campo da Enfermagem e merecem ser visibilizadas, bem 

como sejam qualificadas como práticas científicas para a profissão de Enfermagem que atua 

no BLH. Subtende-se, assim, a valorização desses profissionais e a necessidade de 

investimentos nesse campo de disputa de poder e lutas, conforme teórico mobilizado. 

Dentre às limitações do estudo, destacam-se: a dificuldade de acesso aos POP, uma 

vez que, conforme a coordenação do BLH GBS, estavam em processo de atualização; 
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adequações na forma da realização das entrevistas, especialmente na disponibilidade de tempo 

e a impossibilidade do encontro presencial. Em relação à pandemia, houve alteração na rotina 

da sociedade e exigiu mudanças no comportamento de todos os envolvidos nessa pesquisa. O 

cenário da saúde pública brasileira não permitiu a imersão no campo de pesquisa, o que 

inviabilizou o emprego outras técnicas de coletas de dados e obtenção de informações 

oriundas do serviço, a exemplo da impossibilidade de acesso aos registros das enfermeiras em 

livro e prontuários no atendimento do BLH, fator limitador da análise documental. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTREVISTA 

1. Entrevista nº:  

2. Data da entrevista:    /      /    

3. Início:                           Término:                                  Duração: 

4. BLH/Maternidade: 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO(A) 

1. Nome: 

2. Idade: _____ anos                                               3. Sexo: (     ) Masculino    (     ) Feminino 

4. Cor autodeclarada: 

4. Naturalidade:  

5. Formação:                                                                     

6. Tempo de formado(a): (   ) 0 a 5 anos    (    ) 6 a 10 anos    (    ) mais de 10 anos 

7. Instituição:(   ) Privada    (    ) Pública   Qual? 

8. Função:                    

9. Setor(es):  

10. Especialidade – qual? 

11. Tempo de conclusão: (   ) 1 a 4 anos    (    ) 5 a 10 anos    (    ) mais de 10 anos 

ATUAÇÃO NO BANCO DE LEITE HUMANO 

1. Há quanto tempo você trabalha no BLH? ___/___ anos e/ou ___/___ meses 

2. Quais ações individuais você realiza no BLH? O que é feito? Como é feito? Por quem é 

feito? Onde é feito? Por que é feito? (Fluxo de todas as atividades diárias, descrevendo quais 

são, como são realizadas, onde ocorrem e o qual tipo de instrumento utiliza para realizá-las). 

2.1. Quais ações coletivas você realiza no BLH? O que é feito? Como é feito? Por quem é 

feito? Onde é feito? Por que é feito? (Fluxo de todas as atividades diárias, descrevendo quais 

são, como são realizadas, onde ocorrem e o qual tipo de instrumento utiliza para realizá-las). 

3. Você possui autonomia de decisão no desenvolvimento de seu trabalho no BLH? 

4. Como está organizado o BLH quanto a pessoal (administrativo e assistencial)?  

4.1 O BLH possui Coordenação de Enfermagem? (   ) S    (    ) N   Quem? 

4.2 Quem é o RT do BLH?  

5. O BLH possui diretrizes assistenciais para a equipe de Enfermagem? Caso sim, quais?  

6. Fale sobre os princípios (fundamentos) que norteiam as diretrizes assistenciais/protocolos 
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de assistência da Enfermagem neste BLH. 

7. Existe algum instrumento que sustente o seu fazer em Enfermagem no BLH? Fale sobre o 

assunto. 

 8. Existe uma estrutura que você organiza/organizou para coletar informações da 

mulher/bebê/família? 

8.1 Como faz o julgamento do(s) problema(s) apresentado(s) pela mulher/bebê/família? 

8.2 Quando de posse de dados de atendimento, como você idealiza as ações para aquele 

indivíduo, família? Existe um plano de cuidados específico que você adota para cada pessoa? 

Se não, como se faz o planejamento? 

8.3 Suas ações são individuais ou necessitam de outros profissionais do BLH?  

8.4 Existe uma verificação/avaliação de suas ações de cuidado prestado? 

9. As pessoas que recebem seu atendimento, sabem ou identificam que você é Enfermeira(o)? 

Como se dá essa percepção? 

ATUAÇÃO NO BLH COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

1. Como é composta a equipe que atua no BLH que trabalha? 

1.1 Essa equipe formada é suficiente para atuar nas demandas do BLH? Explique. 

2. Fale sobre as atividades desempenhadas por outros profissionais do BLH. 

3. Como os outros profissionais veem seu trabalho no BLH? 

4. Como se efetiva a articulação do seu trabalho com os demais profissionais do BLH? 

5. Ocorre o compartilhamento de decisões no BLH, se sim, como se efetiva? 

6. O que é trabalhar em equipe multiprofissional para você? 

7. O que é necessário para melhorar na execução do trabalho em equipe 

multidisciplinar/multiprofissional? 
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APÊNDICE B - Caracterização dos participantes da pesquisa 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 

Título do Projeto: A IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM NO ESPAÇO DO BANCO DE LEITE HUMANO: PESQUISA-AÇÃO 

 Pesquisadores Responsáveis: Valdecyr Herdy Alves e Giovanna Rosario Soanno Marchiori 

Instituição a que pertence os Pesquisadores Responsáveis: Universidade Federal 

Fluminense/Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Doutorado acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde. 

Telefones para contato dos Pesquisadores: Tel.: (21) 2629-9456 – (27) 999024890 

E-mail de contato: herdyalves@yahoo.com.br e giovannasoanno@gmail.com 

 

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem no espaço do Banco de Leite Humano: 

pesquisa-ação”, de responsabilidade da pesquisadora Giovanna Rosario Soanno Marchiori. 

O presente estudo tem como objetivo geral: compreender o processo de Sistematização da 

Assistência de Enfermagem em Bancos de Leite Humano no Estado do Rio de Janeiro. 

Sua participação nessa pesquisa se dará de forma a responder uma entrevista sobre seu 

processo de trabalho no Banco de leite humano, que não gerará gastos financeiros e as 

informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, apresentação de eventos 

e/ou publicação em periódico e/o livros. Posteriormente você será convidado(a) a participar 

de um grupo, durante seu horário de expediente, onde você poderá relatar sua experiência no 

banco de leite humano, para melhoria da qualidade do serviço. Sua participação será 

registrada através de anotações, fotografias e/ou gravação de voz.  

Os riscos relacionados com sua participação nessa pesquisa são mínimos. Caso apresente 

algum problema no decorrer de qualquer etapa da pesquisa que lhe cause sentimentos 

desconfortantes, será prestado apoio psicológico, respeitando esse momento e sua decisão 

quanto à continuidade da sua participação, podendo essa ser interrompida, remarcada ou 

mesmo cancelada. Além, da medida de manter a privacidade da sua participação na coleta de 

dado, com a aplicação da entrevista em uma sala reservada. 

Já os benefícios serão aumentar o conhecimento científico para a área do Aleitamento 

materno, assim como, se espera que os resultados alcançados nessa pesquisa, através de sua 

participação, venham possibilitar reflexões e ações no campo do processo de trabalho no 

Banco de Leite Humano com a Sistematização da assistência de Enfermagem. 

Você receberá uma cópia deste termo 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. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

mailto:herdyalves@yahoo.com.br
mailto:giovannasoanno@gmail.com
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Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. E-mail: 

etica@vm.uff.br - Tel/fax: (21) 26299189. 

 

Eu, ___________________________________________________________, declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

 

__________________________________________ 

       Nome e assinatura do(a) participante  

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE D - Termo de Concessão de Imagem e Voz (TCIV) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

TERMO DE CONCESSÃO DE IMAGEM E VOZ 

 

Título do Projeto: A IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM NO ESPAÇO DO BANCO DE LEITE HUMANO: PESQUISA-AÇÃO 

 Pesquisadores Responsáveis: Valdecyr Herdy Alves e Giovanna Rosario Soanno Marchiori 

Instituição a que pertencem os Pesquisadores Responsáveis: Universidade Federal 

Fluminense/Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Doutorado em Ciências do 

Cuidado em Saúde. 

Telefones para contato dos Pesquisadores: Tel.: (21) 2629-9456 – (27) 999024890 

E-mail de contato: herdyalves@yahoo.com.br e giovannasoanno@gmail.com 

Nome do(a)participante: ______________________________________________________   

Eu acima identificado(a) autorizo, por meio desta, a utilização de minha imagem e voz, por 

tempo indeterminado, no projeto de pesquisa “A implementação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem no espaço do Banco de Leite Humano: pesquisa-ação”, de 

responsabilidade dos pesquisadores Valdecyr Herdy Alves e Giovanna Rosario Soanno 

Marchiori, como também em publicações da mesma. Estou ciente de que esta imagem e voz 

podem ser utilizados ainda em palestras, mostras, aulas ou qualquer forma que os 

pesquisadores julguem necessária, sempre visando o ensino e a prestação de serviço e nunca 

com fins comerciais, o que não gerará gastos financeiros e as informações obtidas serão 

utilizadas somente para fins científicos, apresentação em eventos e/ou publicação em 

periódico e/ou livros. 

 Niterói, _____de _________________de 20____ 

 

                          ______________________________________________________ 

Assinatura do participante 
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mailto:giovannasoanno@gmail.com


116 

 

APÊNDICE E – Solicitação para autorização de pesquisa no HEAPN 
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ANEXO A – Termo de autorização do HEAPN e Secretaria de Educação e Inovação em 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro 
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