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RESUMO 

 
 

Branco, Maria Bertilla Lutterbach Riker. Efeito da “Reflexologia Podal” no 
aleitamento materno: Ensaio Clínico Randomizado. 2021. Tese (Doutorado em 
Ciências do Cuidado em Saúde), Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. 
 
O objeto de estudo que pontua esta tese é a Prática Integrativa Complementar 
denominada Reflexologia Podal, aplicada em mulheres/mães de bebês internados em 
Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal e seus efeitos na vazão do leite materno. 
A separação do binômio mãe-bebê e o impedimento da prática do aleitamento 
materno após o parto são situações que geram estresse e possibilitam a diminuição 
da produção ou manutenção do leite materno nas mulheres/mães. Este estudo foi 
apoiado na Prática Integrativa Complementar: Reflexologia Podal que foi inserida em 
março de 2017 pela Portaria n. 849 na Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares. Teve como objetivos: Elaborar protocolo de intervenção de 
Reflexologia Podal para estímulo de lactação, atribuir protocolo de intervenção às 
mulheres/mães com bebês internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 
segundo grupos; mensurar o volume/vazão de leite materno antes e depois da 
intervenção atribuída em cada grupo; comparar a vazão do leite materno nas 
mulheres/mães, segundo os grupos de intervenção, controle e variáveis de controle. 
Método: Ensaio Clínico Randomizado, utilizando-se um desenho de intervenções com 
medidas repetidas entre dois grupos.  A coleta de dados foi realizada de janeiro de 
2019 a fevereiro de 2020. O cenário do estudo foram 2 Hospitais da rede pública e um 
Hospital Maternidade da rede privada da Região Metropolitana II do Estado do Rio de 
Janeiro vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e com leitos conveniados ao 
SUS. Resultados: Participaram da pesquisa 16 mulheres/mães com bebês internados 
em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, divididas em dois grupos, ode 
Intervenção e o de Controle. O Grupo de Intervenção recebeu 3 intervenções de 
Reflexologia Podal para estímulo de lactação no período de 12 dias, tendo a primeira 
intervenção a partir do terceiro dia, seguindo no sexto e nonos dias. Mensurado leite 
materno colhido pelas próprias com o uso de bomba tira-leite padrão durante todos os 
dias da coleta de dados. Os registros foram anotados sobre o tempo de coleta, volume 
coletado, em um Diário da Participante. Ao final da pesquisa estes dados foram 
tabulados e correlacionados com os dados sócio-obstétricos. Discussão: O estudo 
evidenciou a complexidade que envolve as mulheres/mães  de bebês internados em 
UTIN  gerando perda de 60% seguimento das mulheres cadastradas no estudo;  o 
efeito na vazão do leite materno correlacionados com: as ações das instituições de 
saúde materno infantil frente aos cuidados na lactação destas mulheres, os tipos de 
partos,   os métodos empregados de Reflexologia Podal para melhoria da lactação e 
a evidência do efeito desta intervenção na melhoria da vazão do leite.Conclusões: Os 
estudos apontaram a hipótese 1 como a verdadeira, evidenciando desfecho para 
melhoria da vazão do leite materno dentro do grupo de intervenção e recomenda 
estudos ampliados sobre o tema. 
 
Palavras-chave: Saúde da Mulher, Reflexologia Podal, Aleitamento Materno, 
Prematuridade, Leite Humano, Vitalismo. 
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ABSTRACT 

 
 

Branco, Maria Bertilla Lutterbach Riker. Effectof “Foot Reflexology” on 
breastfeeding: Randomized Clinical Trial. 2021. Thesis (Doctorate in Health 
CareSciences), Aurora de Afonso Costa Nursing School, Universidade Federal 
Fluminense, 2021. 

 
The object of study that punctuates this thesis is the Complementary Integrative Practice called 
Foot Reflexology, applied to women / mothers of babies admitted to the Neonatal Intensive 
Care Unit and its effects on the flow of breast milk. The separation of the mother-baby binomial 
and the impediment of the practice of breastfeeding after delivery are situations that generate 
stress and make it possible to reduce the production or maintenance of breast milk in women 
/ mothers. This study was supported by the Complementary Integrative Practice: Foot 
Reflexology that was inserted in March 2017 by Ordinance no. 849 in the National Policy on 
Integrative and Complementary Practices. Its objectives were: To elaborate an intervention 
protocol for Foot Reflexology to stimulate lactation, to assign an intervention protocol to women 
/ mothers with babies admitted to a Neonatal Intensive Care Unit, according to groups; 
measure the volume / flow of breast milk before and after the intervention assigned to each 
group; to compare the flow of breast milk in women / mothers, according to the intervention, 
control and control variables groups. Method: Randomized Clinical Trial, using an intervention 
design with repeated measures between two groups. Data collection was carried out from 
January 2019 to February 2020. The study scenario was 2 public hospitals and a maternity 
hospital in the private network of Metropolitan Region II of the State of Rio de Janeiro linked 
to the Unified Health System (SUS) ) and with beds associated with SUS. Results: 16 women 
/ mothers with babies admitted to the Neonatal Intensive Care Unit participated in the research, 
divided into two groups, Intervention and Control. The Intervention Group received 3 Foot 
Reflexology interventions to stimulate lactation in the period of 12 days, with the first 
intervention starting on the third day, continuing on the sixth and ninth days. Measured breast 
milk collected by themselves using a standard breast pump during all data collection days. The 
records were recorded about the time of collection, volume collected, in a Participant's Diary. 
At the end of the research, these data were tabulated and correlated with the socio-obstetric 
data. Discussion: The study showed the complexity that involves the women / mothers of 
babies admitted to the NICU, generating a loss of 60% of the follow-up of women registered in 
the study; the effect on the flow of breast milk correlated with: the actions of maternal and child 
health institutions regarding the lactation care of these women, the types of births, the methods 
used in Foot Reflexology to improve lactation and the evidence of the effect of this intervention 
on the improvement of milk flow.Conclusions: Studies pointed to hypothesis 1 as the true one, 
evidencing an outcome for improving the flow of breast milk within the intervention group and 
recommends expanded studies on the topic. 
 
Keywords: Women's Health, Foot Reflexology, Breast Feeding, Prematurity, Human Milk, 
Vitalism.
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RESUMEN 
 

Branco, Maria Bertilla Lutterbach Riker. Efecto de la "Reflexología Podal" sobre la 
lactancia materna: ensayo clínico aleatorizado. 2021. Tesis (Doctorado en 
Ciencias de la Salud), Escuela de Enfermería Aurora de Afonso Costa, Universidade 
Federal Fluminense, 2021. 
 
 

 
El objeto de estudio que puntúa esta tesis es la Práctica Integrativa Complementaria 
denominada Reflexología Podal, aplicada a mujeres / madres de bebés ingresados en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y sus efectos sobre el flujo de la leche materna. 
La separación del binomio madre-bebé y el impedimento de la práctica de la lactancia materna 
después del parto son situaciones que generan estrés y permiten reducir la producción o 
mantenimiento de leche materna en mujeres / madres. Este estudio fue apoyado por la 
Práctica Integrativa Complementaria: Reflexología Podal que fue insertada en marzo de 2017 
por la Ordenanza no. 849 de la Política Nacional de Prácticas Integrativas y Complementarias. 
Sus objetivos fueron: Elaborar un protocolo de intervención de Reflexología Podal para 
estimular la lactancia, asignar un protocolo de intervención a mujeres / madres con bebés 
ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, según grupos; medir el 
volumen / flujo de leche materna antes y después de la intervención asignada a cada grupo; 
comparar el flujo de leche materna en mujeres / madres, según los grupos de variables de 
intervención, control y control. Método: Ensayo clínico aleatorizado, utilizando un diseño de 
intervención con medidas repetidas entre dos grupos. La recolección de datos se realizó de 
enero de 2019 a febrero de 2020. El escenario de estudio fue 2 hospitales públicos y una 
maternidad en la red privada de la II Región Metropolitana del Estado de Rio de Janeiro 
vinculados al Sistema Único de Salud (SUS) y con camas asociadas al SUS. Resultados: 
Participaron de la investigación 16 mujeres / madres con bebés ingresadas en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales, divididas en dos grupos, Intervención y Control. El Grupo de 
Intervención recibió 3 intervenciones de Reflexología Podal para estimular la lactancia en el 
período de 12 días, comenzando la primera intervención el tercer día, continuando el sexto y 
noveno día. Leche materna medida recolectada por ellos mismos usando un extractor de leche 
estándar durante todos los días de recolección de datos. Los registros se registraron sobre el 
momento de la recopilación, el volumen recopilado, en un diario del participante. Al final de la 
investigación, estos datos fueron tabulados y correlacionados con los datos socio-obstétricos. 
Discusión: El estudio mostró la complejidad que envuelven las mujeres / madres de bebés 
ingresados en la UCIN, generando una pérdida del 60% del seguimiento de las mujeres 
registradas en el estudio; el efecto sobre el flujo de la leche materna se correlacionó con: las 
acciones de las instituciones de salud maternoinfantil en cuanto al cuidado durante la lactancia 
de estas mujeres, los tipos de partos, los métodos utilizados en la Reflexología Podal para 
mejorar la lactancia y la evidencia del efecto de esta intervención sobre la mejora del flujo de 
leche. Conclusiones: Estudios apuntaron a la hipótesis 1 como la verdadera, evidenciando un 
resultado para mejorar el flujo de leche materna dentro del grupo de intervención y recomienda 
estudios ampliados sobre el tema. 
 
Palabras clave: Salud de la Mujer, Reflexología Podal, Lactancia Materna, Prematuridad, 
Leche Materna, Vitalismo.
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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

Há mais de 30 anos atuo na área da saúde da mulher e da criança como 

enfermeira especialista em amamentação na Unidade de Tratamento Intensivo 

Neonatal (UTIN) e no Banco de Leite Humano (BLH). 

Fiz o mestrado profissional desenvolvendo uma pesquisa sobre a atuação na 

política de aleitamento materno dos profissionais de saúde nos Bancos de Leite 

Humano do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, participo do Grupo de Pesquisa 

vinculado a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

“Maternidade, Saúde da Mulher e da Criança”, onde posso acompanhar os variados 

estudos desenvolvidos neste grupo e que possibilitam ampliar o meu conhecimento 

dentro das áreas de aleitamento materno, saúde da mulher, neonatologia e Práticas 

Integrativas e Complementares (PICs). 

No BLH onde atuo, a arte de cuidar exige que o enfermeiro seja criativo e 

busque tantos recursos quanto possível para promover a saúde das pacientes. Desta 

forma, tenho abertura para desenvolver várias PICs com apoio de colegas capacitados 

com objetivo de mitigar o estresse das mulheres com problemas na lactação. Em 

diversas oportunidades vivenciadas por mim, pude observar o efeito de tais práticas 

no bem-estar destas mulheres. As PICs podem transformar uma situação turbulenta 

em momentos de serenidade e acolhimento. 

Minha inquietação teve origem na percepção da falta de apoio dos profissionais 

de saúde na manutenção da lactação das mulheres/mães que têm seus bebês 

internados na UTIN, os estresses vivenciados pelas mesmas no período de internação 

deles, ocasionando a redução da produção láctea. 

O que foi determinante para a escolha do tema Aleitamento Materno e 

Reflexologia Podal (RP) foram os apoios encontrados em vários mestres, entre eles o 

prof. Rogério Pires, que atua como professor de massoterapia e RP e do prof. Valdecyr 

Herdy Alves da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa (EEAAC), militante pelos 

direitos da amamentação e do aleitamento materno. Compactuando estas forças foi 

realizado um curso de atualização em RP. Neste curso o foco de intervenção foi na 

lactação e o relaxamento dessas mulheres/mães, interferindo diretamente em suas 

produções lácteas. 

Diante de tantas possibilidades que as PICs proporcionam na perspectiva do 

tema aleitamento materno e saúde da mulher com bebê internado em UTIN, foi 
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cogitado e implementado este estudo. No que diz respeito a algo tão singular que cada 

mulher/mãe vive quando se depara com a internação de um filho em UTIN, encontrei 

um propósito maior, partindo para um estudo clínico e avaliando como o corpo destas 

mulheres respondem aos estímulos da RP através da vazão do leite humano. 

Desta forma os convido à leitura de minha tese de doutorado. 
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2. INTRODUÇÃO 

 
 

Esta tese tem como hipótese que a Prática Integrativa Complementar- 

Reflexologia Podal (PIC-RP) aplicada em mulheres em fase de lactação pode contribuir 

para a melhoria das condições de vazão de leite humano. Esta prática aplicada em 

mulheres com baixa produção láctea tem sido apresentada como estratégia de mitigar 

os efeitos deletérios dos hormônios estressores e de estímulo para a produção láctea. 

Parte do pressuposto de que a RP tem efeito na produção láctea na mulher em 

fase de lactação, com vistas à promoção da saúde da mulher e a promoção do 

aleitamento materno, com o intuito de beneficiar o binômio mãe-bebê no favorecimento 

de uma prática de segurança alimentar para o bebê. A RP é uma PIC que promove o 

bem-estar geral da mulher e ao mesmo tempo melhora as condições de vazão do leite 

humano. 

Neste contexto, o objeto deste estudo foi a PIC-RP para efeitos na vazão de 

leite humano. 

O aleitamento materno é considerado um dos pilares fundamentais para a 

promoção da saúde das crianças em todo o mundo, garantindo quantidade, qualidade 

e regularidade nutricional quando realizado de forma exclusiva até os 6 meses e de 

forma complementar até os 2 anos de vida (OMS-Unicef, 2018). Contribui para a 

redução dos índices da morbimortalidade infantil, diminui a probabilidade de processos 

alérgicos e gastrintestinais nos primeiros meses de vida, proporciona melhores 

indicadores de desenvolvimento cognitivo e psicomotor, favorece o adequado 

desenvolvimento de estruturas da face, entre outros benefícios (Nascimento e Issler, 

2003). 

Para a mãe, o aleitamento materno reduz a probabilidade de ocorrência de 

câncer de mama, proporciona maior espaçamento entre os partos e uma involução 

uterina mais rápida e diminuição do sangramento pós-parto (Giugliane e Victora, 2000). 

Idealmente, os bebês devem ser amamentados dentro de 1 hora após o nascimento, 

dando prosseguimento exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida e complementar 

até os 2 anos de idade ou mais (OMS-Unicef, 2018). 

Bebês nascidos prematuramente ou em condições especiais necessitam de 

internação em uma UTIN e são os que mais precisam do suporte imunológico e 
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nutricional proporcionados pelo leite materno (Unicef, 2013). Uma alimentação 

adequada aos bebês e crianças pequenas pode aumentar suas chances de 

sobrevivência e promover crescimento e desenvolvimento ideais, especialmente 

àqueles que estão na janela crítica, considerada desde o nascimento até os 2 anos de 

idade. 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) são considerados prematuros ou 

pré-termos os nascimentos antes das 37 semanas de gestação. No mundo, as taxas 

de nascimentos de prematuros têm aumentando significativamente, causando 

preocupação aos profissionais da saúde da área materno-infantil e fazendo com que 

as políticas de saúde sejam revistas (WHO, 2018). Exceto em países ricos, como os 

Estados Unidos da América (EUA), nos últimos anos a taxa de nascimento prematuro 

tem decrescido discretamente (Purisch e Gyamfi-Bannerman, 2017). 

No Brasil, no ano de 2016, 11,5% dos nascimentos foram prematuros; destes, 

74% foram considerados prematuros tardios (nascidos com 34 a 36 semanas), 

mostrando que nenhum avanço nas políticas de saúde tem contribuído efetivamente 

para evitar este índice de nascimento. Este dado representa quase duas vezes a média 

de nascimentos de prematuros nos países europeus. Entre causas diversas, muitos 

nascimentos decorrem de prematuridade iatrogênica, ou seja, de uma avaliação 

incorreta da idade gestacional ou quando o concepto é retirado sem indicação em 

mulheres com cesarianas agendadas (Fiocruz, 2016). 

As condições fisiológicas e clínicas do recém-nascido prematuro agravam as 

dificuldades no aleitamento materno, uma vez que a sua imaturidade cerebral leva-o a 

ter dificuldade de permanecer alerta durante o aleitamento. Consequentemente, ele 

deixa de ter reflexos orais ou os têm incompletos, resultando em sucção ineficaz e falta 

de coordenação entre a deglutição e a respiração (Gubert et al., 2012; Vargas et al., 

2014; Zulin et al., 2015). Portanto, quanto maior o tempo de internação do prematuro, 

menor é a probabilidade de se conseguir aleitamento materno exclusivo, seja por 

dificuldades apresentadas pelas mulheres/mães em manter a lactação ao longo do 

tempo ou pelas próprias condições do recém-nascido. 

Vários fatores levam ao desmame precoce e este perpassa variáveis como 

percepção de baixa produção do leite materno, estresse materno, introdução de 

fórmulas lácteas, podendo, além disso, ser agravadas pela ausência de profissionais 

capacitados para o suporte do aleitamento materno, principalmente para mães de 
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bebês prematuros (Araújo et al., 2008). Diversos autores consideram que a 

hipogalactia é a maior causa do desmame precoce, atingindo comumente 

mulheres/mães de prematuros que, além de não poderem amamentar seus filhos, nem 

sempre recebem apoio profissional e social adequado para a manutenção da produção 

láctea durante o período em que são acometidas por este transtorno (Gaíva e 

Medeiros, 2006). 

Para Hill et al. (2005a), volume menor que 500ml/dia de leite humano depois da 

segunda semana de puerpério é considerado baixa produção láctea, cuja ocorrência 

pode resultar de níveis elevados de estresse materno. Nesse sentido, Zulin et al. (2015) 

e Vargas et al. (2014) destacam que a ausência do contato precoce mãe versus filho e 

o início tardio da amamentação são fatores que geram nessas mulheres sentimentos 

de incapacidade e estresse emocional, contribuindo para diminuir a lactação. 

Os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros que atuam em UTIN têm 

a responsabilidade de estimular e orientar as mães que estão com seus filhos 

internados para a manutenção da lactação. Os enfermeiros são responsáveis pelo 

gerenciamento do cuidado, sendo ele um facilitador, oferecendo às nutrizes 

orientações para o apoio e incentivo à prática da amamentação, como também para a 

manutenção da lactação, em seu domicílio. Então, a promoção de orientações para a 

garantia de habilidades no processo do aleitamento materno torna-se importante para 

a saúde do recém-nascido (Baptista et al., 2015). 

Muitos estudos (Bettiol et al., 2018) têm demonstrado o quanto as 

mulheres/mães têm recorrido a alguma forma de PIC objetivando melhorar ou prevenir 

a baixa produção láctea, tendo neste recurso facilidade de acesso por não estar 

condicionado a indicações de profissionais de saúde. Dentre estas práticas,uma das 

mais conhecidas e adotadas é a fitoterapia, como forma de contornar o insucesso do 

aleitamento materno, prática que também pode favorecer o surgimento de outras 

formas de riscos quando usada indiscriminadamente (Sim et al, 2013). 

Ressalta-se, todavia, que existem outras PICs que poderiam contribuir para 

melhorar as condições de produção láctea na mulher, por seus princípios serem menos 

invasivos e considerados mais seguros para o atendimento às lactantes (Demirci et al., 

2016). Entre essas, está a RP que foi experimentada por uma equipe de pesquisadores 

no Irã em lactantes com baixa produção láctea e identificaram melhoria dessa 
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produção após sua aplicação uma vez ao dia, por 7 dias consecutivos (Mirzaie et al., 

2018). 

A RP é uma terapia complementar na qual a massagem profunda manual é 

aplicada às zonas reflexas específicas nas mãos, ouvidos e principalmente nos pés. 

Na RP, os pés, mãos e ouvidos são aceitos como projeções do corpo, com replicações 

somáticas de todos os órgãos, glândulas e músculos em áreas específicas ou zonas 

reflexas. A RP baseia-se na hipótese de que os arcos reflexos a partir de zonas 

específicas nos pés estão relacionados aos órgãos internos do corpo. A reflexoterapia 

tem sido usada para aliviar os sintomas em várias doenças humanas. Esta terapia 

reduz a dor, o estresse psicológico (Mahdavipour et al., 2019; Silva et al., 2020) e é 

eficaz na redução dos sintomas de fadiga (Embong et al., 2015). Especula-se que os 

mecanismos pelos quais a RP afeta as funções do corpo se devem pela mediação do 

equilíbrio entre as divisões simpática e parassimpática do sistema nervoso autônomo 

e também à estimulação da liberação de mediadores que atuam em locais distantes 

para regular a fisiologia (Leite e Zângaro, 2006). 

A RP tem se mostrado excelente alternativa de tratamento coadjuvante para as 

funções cognitivas humanas, assim como doenças cerebrais com déficit cognitivo 

como autismo, doença de Parkison, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, 

artrite reumatóide, doenças cardiovasculares, geniturinárias, dor lombar além de estar 

diretamente favorecendo as pessoas com ansiedade, dor e até mesmo diabetes de 

Mellitus (Machado et al., 2013; Dalal et al., 2014). 

Os estudos desenvolvidos sobre a RP no aleitamento materno envolve técnicas 

que geram estímulos para a produção de leite em regiões correspondentes aos órgãos 

responsáveis pela sua produção como manejo para relaxamento da usuária que, de 

maneira geral faz parte da técnica de RP. Desta forma, a RP passa a contemplar 

sabiamente a necessidade ampla desta lactante com baixa produção láctea. 

Considera-se que, em sua maioria, as PICs são utilizadas como recurso não- 

farmacológico, pouco invasivo e de baixo custo. Porém, poucos estudos têm sido 

desenvolvidos com a RP e o aleitamento materno no mundo ocidental e alguns estudos 

desenvolvidos em países como Irã e Índia identificaram eficácia para melhoria da 

produção de leite humano (Tipping e Mackereth, 2000; Danasu, 2015; Machhi et al., 

2018; Eshgizadeh et al., 2018; Çankaya e Ratwisch, 2020). Porém, guardadas as 

discrepâncias culturais entre o mundo ocidental e o oriental, estes estudos 
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demonstraram divergências nos métodos de aplicação da RP e concluem de maneira 

quase unânime que a reflexologia tem influência na produção láctea na mulher. 

Pode-se observar que muitas lacunas são perceptíveis nos estudos 

identificados até o momento. Os temas RP e Aleitamento Materno são em essência 

passíveis de influências diversas, e se faz necessário ampliarmos a lente e 

observarmos melhor como a mulher em fase de lactação expressa seus efeitos. 

 
2.1 Pergunta da pesquisa 

Qual o efeito da RP, quando aplicada em mulheres/mães de bebês internados 

em UTIN, e pode favorecer na vazão de leitehumano? 

 
2.2 Objetivos do estudo 

 

• Elaborar protocolo de intervenção de Reflexologia Podal para estímulo de 

lactação. 

• Testar protocolo de intervenção às mulheres/mães com bebês internados em 

UTIN, segundo grupos. 

• Mensurar a vazão do leite materno antes e depois da intervenção atribuída em 

cada grupo. 

• Comparar a vazão do leite materno nas mulheres/mães, segundo os grupos de 

intervenção, controle e variáveis de confusão. 

 
2.3 Hipótese do estudo 

• H-0 - A RP não tem efeito nas mulheres/mães de bebês internados em UTIN, no 

que concerne à vazão do leite materno. 

• H-1 - A RP tem efeito nas mulheres/mães de bebês internados em UTIN, no que 

concerne à vazão do leite materno. 

 
2.4 Justificativa para o desenvolvimento do estudo 

O processo histórico do reconhecimento formal das PICs dentro das políticas 

públicas de saúde no Brasil data desde setembro de 1978 com a Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada pela Organização Mundial 

da Saúde em Alma-Ata, na República do Cazaquistão, e expressava a “necessidade 

de ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham nos campos da 
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saúde e do desenvolvimento e da comunidade mundial para promover a saúde de 

todos os povos do mundo”. A partir deste momento, a OMS passa a recomendar a 

integração dos Estados-membros da medicina tradicional e a medicina complementar 

alternativa nos sistemas de saúde (Brasil, 2006). 

Há registro de práticas da Medicina Tradicional e Complementar (MTC) no 

Sistema Único de Saúde (SUS) na década de 1980, sendo intensificada ao longo dos 

anos e culminando em 2006 com a implantação da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC). Essa política inicialmente legitimou as 

práticas de homeopatia, fitoterapia, medicina tradicional chinesa/acupuntura e 

medicina antroposófica. Hoje, nos cenários de assistência primária através da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) as PICs têm maior adesão desta política. No 

entanto, há sinais de avanço e expansão tanto no reconhecimento de outras PICs 

como nos cenários da saúde (Souza e Tesser, 2017). 

No ano de 2017 a RP foi incorporada à PNPIC (Brasil, 2018). Porém, na área 

da saúde da mulher poucos escritos são apresentados correlacionando a prática 

da RP com o aleitamento materno, o que evidencia a necessidade de avançar com 

estudos que comprovem sua eficácia em termos científicos, se seus benefícios são 

reais, afim de que seja possível a sua implementação no campo referido. Assim, tornar 

claro a compreensão apurada da temática como instrumento para subsidiar ações de 

apoio às mulheres/mães e suas famílias que vivenciam esse momento crítico de 

vulnerabilidade emocional relacionado ao aleitamento do seu bebê (Anjos et al., 2012; 

Siebel et al., 2014). 

Reforçando o exposto, o tema proposto está inserido na Sub-agenda de Saúde 

n. 8, relacionada à saúde da mulher, da Agenda de Prioridade de Pesquisa em Saúde 

(APPS) que ressalta a necessidade de desenvolvimento de pesquisas nesta área que 

tem foco no Cuidado de Enfermagem à Saúde da Mulher. 

Este estudo, por tratar-se de uma PIC-RP também está atrelado ao campo da 

PNPIC. Esta política envolve abordagens que buscam estimular os mecanismos 

naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 

eficazeseguras,desenvolvimento e vínculo terapêutico e na integração do ser humanoc 

om o meio ambiente e a sociedade (Brasil, 2006). Além disso, a PIC-RP é considerada 

tratamento complementar não invasivo, tendo nesta opção a partilha de decisão do 

usuário junto ao aplicador e a adequação conforme a necessidade singular de cada 

um. Para a sua aplicação é importante que o profissional da saúde esteja preparado 
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para lidar com a mulher/mãe no período de lactação, orientando-a quanto ao 

aleitamento materno e meios que propiciem maior relaxamento, conforto e alívio do 

estresse. 

Assim como a PIC-RP, estão pautadas as diretrizes gerais para a 

implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) (Brasil, 2004), que 

preconiza ampliação do diálogo entre os profissionais e a população, estimula práticas 

resolutivas, racionais e eliminação de ações intervencionistas desnecessárias, além de 

diferentes práticas terapêuticas. 

É importante destacar que este estudo também está vinculado à Política 

Nacional de Aleitamento Materno (PNAM) por tratar-se de estratégia para estimular a 

lactação em mulheres/mães impedidas da prática do aleitamento materno pela 

internação de seus filhos em UTIN. Esta política tem como objetivo ações de promoção, 

proteção a apoio ao aleitamento materno, e neste sentido a RP está inserida dentro 

das ações de apoio (Brasil, 2017). 

Dessa forma faz-se necessário a abordagem da PIC-RP no sentido da 

ampliação do cuidado à saúde das mulheres/mães, atuando nos processos para mitigar 

situações estressantes e melhorar as condições de lactação para o favorecimento da 

prática do aleitamento materno. 

 
Figura 1: Interseção das Políticas Públicas de Saúde. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 
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2.5 Contribuições do estudo 

Como produto deste estudo espera-se contribuir para: 

- Criação de protocolo de intervenção a partir da RP para estímulo de lactação em 

mulheres em fase de lactação com baixa produção. 

- Ampliação da bibliografia sobre o tema RP e o aleitamento materno. 

- Ampliar os espaços para atendimento da saúde da mulher visando os cuidados não 

invasivos. 

- Ampliar discussão sobre as condições de cuidado às mulheres em fase de lactação, 

impedidas de amamentar e com filhos internados. 

- Estimular aos serviços de saúde materno-infantil a criação de espaços para a prática 

da RP. 

- Capacitação em RP de profissionais de saúde que atuam na área materno-infantil. 

- Estimular desenvolvimento de pesquisas na área da saúde da mulher e na RP. 

- Estimular a prática do aleitamento materno principalmente em bebês prematuros. 

Este estudo foi desenvolvido em vários cenários, com populações de mulheres 

de níveis socioeconômico e cultural distintos, o que ressaltou diferenças de condições 

de acesso às unidades de internação de seus filhos. Este dado evidenciou a 

necessidade de políticas sociais que facilitem no translado destas mulheres/mães de 

casa à unidade de internação de seus filhos ou em alojamento, enquanto seus filhos 

estão internados, próximo a estas unidades. 

Este estudo está vinculado ao Grupo de Pesquisa Maternidade: Saúde da 

Mulher e da Criança, da EEACC – Universidade Federal Fluminense (UFF) onde 

ocorrem debates e sub-grupos de estudos dentro das PICs. 

 
2.6 Relevância do estudo 

Este estudo vem ao encontro de políticas de saúde pública no Brasil que buscam 

melhorar as condições de saúde materno-infantil, ressaltando a segurança alimentar 

das crianças, em especial neonatais e prematuros. A recuperação das condições de 

lactação através de RP nas mulheres/mães para esta população possibilita melhores 

condições de vida através do aleitamento materno. 

A PIC-RP é uma prática que se viabiliza nos cenários mais simplificados da 

saúde, podendo exercer papel fundamental e determinante para solucionar problemas 

relacionados à saúde. Além disso, no Brasil não há relatos de pesquisa semelhante 
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que envolva a saúde da mulher através da RP e o aleitamento materno, evidenciando 

seu ineditismo. 

A medicina tradicional, com olhar newtoniano, não abarca de forma tão ampla 

as necessidades pontuadas pela sociedade conteporânea que solicita mais que 

medicamentos como suporte para cuidados da saúde. Caminhamos para mudança dos 

conceitos, onde a percepção de nós mesmos exige ruptura do paradigma 

tecnocentrista e o entendimento do bem-estar através da visão do homem como um 

todo. A RP proporciona esta visão geral do ser, seus desequilíbrios e sua prática 

abarca o indivíduo, tornando-o protagonista do seu cuidado. 

Este estudo possibilita o rompimento de fronteiras no cuidado da saúde que 

virtualmente é estabelecido pelas políticas de saúde e é tão pouco aplicado 

efetivamente como a PNPIC. Também é crucial para impulsionar novas abordagens 

dentro da área da RP e da saúde da mulher. 

Até hoje, poucos estudos semelhantes foram abordados em países como a 

Índia, a Turquia e o Irã, (Danasu, 2015; Mohammadpour et al., 2018; Mirzaie et al., 

2018; Eshgizadeh et al., 2018; Machhi e Tiwri, 2019; Çankaya e Ratwisch, 2020) o que 

evidencia a natureza cultural bem diversa e métodos de abordagem também diferentes 

uns dos outros, tornando inviável as comparações dos estudos. Porém, foram estudos 

que em sua maioria apontaram como estratégia para se trabalhar as condições de 

lactação em mulheres consideradas com hipolactia. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

Para apresentação da revisão de literatura optei pelo modelo de revisão scoping 

review pois é uma ferramenta ideal para determinar a cobertura de um corpo de 

literatura sobre um determinado tópico e dar uma indicação clara do volume de 

literatura e estudos disponíveis, bem como uma visão ampla geral de seus focos 

(Armstrong et al., 2011). Este modelo de revisão visa mapear rapidamente os 

conceitos-chave de uma área de pesquisa, fontes e tipos de evidências disponíveis 

(Mays et al., 2001). O processo de realização de uma scoping review passa por 5 

etapas, são elas: identificar a questão da pesquisa, identificação de estudos 

relevantes, seleção dos estudos, mapeamento dos dados, além de agrupar, resumir e 

relatar os resultados da revisão. 

Inicialmente conciliando os tópicos-chave de População, Conceito e Contexto 

(PCC), que é uma mnemônica que auxilia identificar os tópicos-chave: População, 

Conceito e Contexto com os objetivos do estudo; a questão da pesquisa se constituiu 

como: de que modo a RP pode contribuir para o aleitamento materno? 

Nesta revisão foram realizadas buscas desde janeiro de 2017 e atualizadas em 

janeiro de 2020 nas seguintes bases de dados: PubMed Central (U. S. National 

Institutes of Health), SCOPUS (Elsevier), LILACS (Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde), MEDLINE (Complete – U.S. National 

Library of Medicine), Conchrane Library, CINAHL (Cumulated Index to Nursing and 

Allied Health Literature). Foram selecionados os seguintes descritores: Aleitamento 

Materno e RP ou Reflexologia nas bases de dados: MeSH (Medical Subject Headings) 

e Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) – em várias tentativas de combinações, 

até serem encontrados artigos científicos que abordassem a RP aplicada em mães 

em período de lactação. Os idiomas da pesquisa foram: inglês, português e espanhol, 

sem restrição de datas de publicação. Como estratégias de busca foram utilizados 

operadores booleanos AND para rastreamento das palavras-chave/descritores/Mesh: 

aleitamento materno AND reflexologia, breastfeeding AND reflexology; aleitamento 

materno AND RP, breastfeeding AND foot reflexology. 
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Quadro 1: Os estudos selecionados 
 

Identificação Artigo Autoria País e Ano 

de   
publicação 

A1 Investigating the Effect of Reflexology on the 
Breast Milk Volume of PretermInfants' 
Mothers. 

Mohammadpo 
ur A, Valiani M, 
Sadeghnia A, 
Talakoup S 

Irã /2018 
Pubmed 

A2 Effect of reflexological foot massage on the 
volume of breast milk of mothers with 
premature babies: a randomized controlled 
study 

Mirzaie P, 
Charandabi 
SMA, 
Goljarian S, 
Mirghafourvan 
d M, Hoseinie 
MB. 

Irã/ 2018 
Web of 
Science 
Pubmed 

A3 Eficácia da estimulação da zona reflexa na 
iniciação e manutenção da lactação entre 
mães com falha de lactação na SMVMCH, 
Kalitheerthalkuppam, Puducherry 

Danasu R. Índia/ 2015 
Selecionad 
o por 
referência 
de outro 
artigo (A1) 

A4 A concept analysis: the effect of reflexology on 
homeostasis to establish and maintain 
lactation 

Tipping L e 
Mackereth PA. 

Inglaterra/ 
2000 
Medline e 
Pubmed 

A5 The Effect of Reflexology on Lactation and 
Postpartum comfort in Caesarean-Delivery 
Primiparous Mothers: A Randomized 
Controlled Study 

Çankaya S e 
Ratwisch G. 

Turquia/202 
0 
Selecionad 
o por 
referência 
de outro 
artigo 

A6 Effect of foot reflexology 
on lactation - A literature review 

Machhi N 
eTiwri A. 

Índia/ 2019 
Selecionad 
o por 
referência 
de outro 
artigo 

A7 Effect of reflex zone stimulation on lactation 
among post-caesarean mothers. 

Chitra L. Índia/ 2014 
Dissertação 
de 
mestrado. 
Selecionad 
o por 
referência 
de outro 
artigo 

 
A seleção dos estudos seguiu os seguintes critérios de inclusão: título ou 

resumo que identificasse o objeto de estudo e se este fazia referência de proximidade 

ao objeto de estudo através das palavras-chave RP ou reflexologia e o descritor 
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aleitamento materno. Foram lidos os resumos dos textos selecionados, a fim de 

identificar proximidade com o objeto de estudo; o descarte dos textos que não 

atenderam ao objeto ora proposto; a realização de leitura dos textos selecionados, na 

íntegra; o descarte de artigos que não estivessem disponíveis nos idiomas português, 

espanhol ou inglês. Foram somados aos estudos selecionados, os estudos 

apresentados nas revisões de literatura que corresponderam aos critérios de inclusão, 

apesar de não se apresentarem nas bases de dados requeridas. 

Foi utilizada análise temática do material. Desta forma, foram seguidas as 3 

etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados obtidos e 

interpretação (Mays et al., 2001). 

Para melhor apresentação os artigos foram identificados com a letra A e 

numeração de acordo com a ordem de apresentação. 

Encontrados 327 artigos e apenas 3 foram escolhidos para leitura completa nas 

bases de dados do Portal Capes, acrescidos 5 artigos fontes de referências dos artigos 

apresentados por serem considerados relevantes à questão proposta nesta scoping 

review. Porém, um destes artigos teve apenas o resumo disponível para leitura, sendo 

descartado. Desta forma, finalizado com 7 artigos, destes foram identificados: 3 

Ensaios Clínicos Randomizados (ECR), 1 Revisão de Literatura (RL) e 2 artigos com 

abordagem qualitativa. A origem dos artigos por ordem de maior número de 

publicações: Irã, Índia, Turquia e Inglaterra. As publicações variaram do ano de 2000 

a 2020, tendo no ano de 2018 o maior número de publicações. 

Apesar da diversidade dos cenários, os objetivos dos estudos apresentados 

variaram entre a avaliação do volume de leite materno produzido pelas mulheres/mães 

com queixa de falha de produção de leite e o bem-estar destas participantes. 

Outra relevante informação é que os estudos apontam que os fatores 

estressores são condicionantes para a piora das condições de lactação das mulheres. 

Na produção de leite materno é necessária a liberação de prolactina para se ligar com 

as células alveolares. Em situação de estresse materno pode ocorrer liberação de 

mecanismos neuroquímicos que soltam peptídeos que, por sua vez impedem a ligação 

da prolactina à célula alveolar, resultando na supressão da lactação (Leite e Zângaro, 

2006). 

Para a realização da RP, antes de tudo é necessário o preparo da cliente para 

receber o estímulo com interação entre o praticante e a cliente, de tal forma que 

favoreça a técnica de relaxamento (Gillarders, 2008). As intervenções promotoras da 
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melhoria de produção de leite materno e bem-estar das mulheres também sugerem 

que o relaxamento está intrínseco à ocorrência da produção do leite materno edo bem- 

estar. 

 
3.1 O tempo e espaçamento da RP aplicados para estímulo de lactação 

As aplicações de RP podem ser espaçadas por horas, podendo haver respostas 

por até semanas após uma aplicação. Quanto maior a gravidade e a cronicidade dos 

casos provavelmente maior será o número de intervenções para que se encontre a 

cura ou equilíbrio do sujeito (Gillarders, 2008). Nos estudos apresentados não há 

consenso do tempo mínimo e máximo entre os espaçamentos das intervenções para 

verificação de seus efeitos. No que diz respeito à lactação e RP, os estudos com 

desfecho positivo mostraram espaçamentos variados de 8 horas entre as aplicações 

durante 3 dias até 48 horas entre as intervenções efetivas durante 7 dias. 

 
Quadro 2: Apresentação do tempo de intervenção nos estudos correlacionados. 

 

Estudo Tempo de aplicação de 
RP 

Frequência Desfecho 

A1 40 minutos 1 vez ao dia por 6 
dias 

Aumento na produção de leite 
materno nos 4 primeiros dias, 
início da apojadura mais cedo e 
aumento na taxa de secreção 
láctea. 

A2 20 minutos 3 vezes por 
profissional 
capacitado em 7 
dias no total 

Houve aumento significativo na 
produção de leite no quarto e 
sétimos dias no Grupo de 
Intervenção. 

A3 Não relata o tempo 
usado para cada 
intervenção 

Não relata Eficácia da estimulação da zona 
reflexa para iniciar e manter a 
lactação. 

A4 3 estudos de casos com 
o uso de RP 

1 vez em cada caso Melhora das condições das 
mulheres  no  processo  da 
lactação. 

A5 30 minutos 3 vezes ao dia por 
3 dias 

Houve descida do leite mais 
rapidamente e melhora do 
relaxamento das mães no período 
de pós-parto e conforto no Grupo 
de Intervenção comparado com o 
Grupo Controle. 

A6 Revisão de 9 estudos 
sobre RP e lactação 

Não identificado Os estudos desenvolvidos com as 
mães lactantes majoritariamente 
demonstraram desfecho positivo 
para aumento da produção de 
leite materno 
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A7 10 minutos 1 vez ao dia por 3 
dias 

Descida do leite mais cedo 
comparado ao Grupo Controle e 
promoção do aleitamento 
materno. 

 
 

 

3.2 Os protocolos de intervenção aplicados em cada estudo 

 
 

Quadro 3: Protocolo de intervenção dos estudos 
 

Estudo Protocolo de intervenção 

A1 Lavagem dos pés com água morna, colocada em posição confortável, 
começando pela panturrilha até o tornozelo e passando pela sola dos pés 
e finalmente para os dedos das mãos. O tornozelo foi girado para ambos 
os lados com objetivo de relaxar. Posteriormente, foi aplicada pressão 
contínua no rim. A pressão foi feita de forma rotacional, seguido do ponto 
pituitário e no dorso do pé entre o segundo e terceiros metatarsos com 
movimentos rotacionais no sentido horário. 

A2 A massagem na planta dos pés foi realizada por 5 minutos e os outros 5 
minutos foram para massagem e pressão dos pontos relacionados a mama 
(área dorsal do dedo médio e entre o polegar e o dedo anular), pituitária 
(polegar médio na área plantar do pé) e plexo solar (no centro da planta do 
pé na linha divisória entre a região toráxica e abdominal). 

A3 Estímulo por zona reflexa. 

A4 Não foi relatado. 

A5 A RP foi realizada com uso de lubrificante. Os movimentos de aquecimento 
e relaxamento foram realizados no pé direito por 2 minutos. Logo após, 
foram pressionados os pontos de reflexos do cérebro, glândulas pituitária, 
tireóide, paratireóide, diafragma, pulmões, glândulas adrenais, fígado, 
tórax, gânglios linfáticos superiores e inferiores por 8 minutos, para 
exterminar os efeitos negativos da anestesia e exaustão. 
Logo após, a RP foi realizada no pé esquerdo para aumentar o conforto e 
a lactação das mães, com estímulo da glândula pituitária (2 minutos), 
glândulas tireóide e paratireóide (2 minutos), pulmões (2 minutos), tórax e 
linfa superior nódulos (2 minutos), nódulos linfáticos inferiores (2 minutos), 
glândulas adrenais e fígado (2 minutos), intestinos grosso e delgado (2 
minutos) e plexo solar (1 minutos), totalizando 15 minutos. A pressão foi 
aplicada nos pontos reflexos da bexiga, ovários e trompas de falópio por5 
minutos. 

A6 Não foi relatado. 

A7 A aplicação e estimulação da zona de reflexo nos dedos dos pés por 10 
minutos: 

• relaxamento da mãe deitada ou semi-sentada, apoiando o pé com 
uma das mãos realizando a massagem dos pés ao calcanhar. 

• Estímulo dos pontos meridianos nos dedos dos pés no sentido 
horário e anti-horário. 

• Caminho com o polegar da base do dedão até o topo e de cima para 
baixo, em todos os dedos do pé até a parte externa do dedo mínimo. 

• Pressão no ponto da pituitária, e com a junta dos dedos do 
pesquisador em outros dedos do pé trabalhado. 
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Os estudos apresentaram protocolos individualizados, apesar dos desfechos 

demonstrarem melhoria da lactação ou produção do leite materno. A técnica da Eunice 

Ingham de RP por zonoterapia é bem conhecida e difundida principalmente no mundo 

ocidental e foi apresentada nos estudos A1, A3 e A7. Nela o corpo é dividido em 10 

zonas longitudinais iguais, de energia, sendo que 5 delas corresponderiam à metade 

esquerda do corpo e as outras 5, à metade direita, imaginando o traçado de uma linha 

divisória central e longitudinal, que iria do alto da cabeça e desceria por todo o corpo. 

Essas dez zonas terminariam nas solas dos pés e nas palmas das mãos (Leite e 

Zângaro, 2006). Em outra abordagem os protocolos de intervenção seguiram 

princípios vitalistas e da fisiologia humana (Conceição et al., 2017) no modelo 

newtoniano, o que explica a escolha dos pontos estimulados, que foram demonstrados 

nos estudos A2 e A5. Nos demais estudos não foram identificados os protocolos de 

intervenção provenientes de pesquisa de revisão de literatura ou qualitativa com 

intervenção não descrita. 

 
3.3 Recursos usados para avaliação dos estudos 

Múltiplos recursos foram utilizados para avaliação dos resultados dos estudos, 

entre esses a autoavaliação das participantes das pesquisas determinaram seus 

desfechos, indo na contramão dos estudos clínicos com dados quantitativos, 

mensuráveis para análise estatísticas rígidas e consideradas confiáveis. 

O estudo A1 avaliou por 6 dias o volume de leite coletado por 15 minutos, às 

11 horas da manhã, seguido de uma intervenção de RP por 40 minutos, mais 60 

minutos de intervalo e uma nova coleta de leite por 15 minutos. Todos estes valores 

foram anotados. O Grupo Controle (GC) fez medições durante 6 dias no mesmo 

horário e estes foram registrados. Ao final foram realizados testes estatísticos com 

todos os dados encontrados. 

O estudo A2 avaliou os 2 grupos com a realização da RP, sendo que o grupo 

de intervenção passou por estímulos específicos para lactação e o GC não. As coletas 

dos dados foram realizadas por 6 dias consecutivos, os volumes dos 2 grupos foram 

registrados e ao final realizados os testes estatísticos. 

Os estudos A3, A4 e A6 não descreveram as formas de avaliação dos 

resultados. Já o estudo A5 avaliou os dados que foram coletados antes, com a 

utilização da escala LATCH que tem como objetivo documentar a avaliação do 

aleitamento materno e é baseado em 5 componentes de avaliação do aleitamento 
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materno. Cada componente recebe um escore numérico de 0 a 2, representando a 

mesma forma do Boletim de Apgar para uma pontuação máxima de 10 pontos 

(Anderson, 2017) identificando pelas participantes da pesquisa em que momento se 

deu a apojadura nos 3 dias de intervenção. Após a intervenção ocorrida por 3 dias 

consecutivos foi realizado outro questionário de avaliação de conforto no pós-parto 

que analisa o bem-estar físico, psicoespiritual e sociocultural. Desta forma, os dados 

passaram por testes estatísticos para avaliação dos desfechos. 

O estudo A7 usou como instrumento de avaliação a Escala LATCH para efeito 

das intervenções e após as coletas dos dados eles foram tratados estatisticamente. 

A maioria dos estudos apresentados usou recursos de avaliação dos 

experimentos que demonstram desfechos positivos da lactação, seja pelo aumento do 

volume de leite materno ou pela antecipação da descida do leite. Porém, nem todos 

os estudos apresentaram de forma clara o desenho do estudo, deixando dúvidas 

quanto a validade deles. 

 
3.4 Estudos qualitativos 

De certa maneira, através dos estudos qualitativosfoi dado voz às mulheres que 

participaram destes estudos. O estudo A4 cita 3 “estudos de casos” em que as 

participantes apresentaram algum nível de problema de saúde mental no puerpério. O 

primeiro caso se passa com uma puérpera que até o quarto dia ainda não havia 

“descido” o leite e, 5 minutos após a RP aplicada sobre a pituitária, ocorreu apojadura. 

O sucesso desta intervenção foi justificado pela síndrome de blue e o relaxamento 

produzido pela reflexologia. O segundo estudo de caso correlacionou os níveis de 

estresses causados pela internação do filho na UTIN com a diminuição acentuada da 

produção láctea, em que a reflexologia entrou como chave para o aumento desta 

produção. O terceiro caso apresentado cita que a RP aplicada à puérpera com o seu 

filho internado na UTIN, ao final de um mês desiste de manter a lactação. Neste estudo 

os autores sugerem novas pesquisas comparativas entre a RP e o uso do 

medicamento metaclopramida, e ressaltam que a RP tem nuances anedóticas. 

O estudo A3 foi uma pesquisa desenvolvida com o uso de uma escala de 

avaliação LATCH durante 5 dias de intervenção consecutivos, sendo 1 vez ao dia. Ao 

final a avaliação das respostas nas escalas demonstraram melhoria da lactação. Esta 

pesquisa, apesar de se dizer qualitativa não respondeu a muitas perguntas para 

melhor entendimento do processo de coleta de dados e avaliação deles. 
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São vários estudos que dizem respeito àsPICs que sugerem a comparação com 

medicamentos, o que evidencia a insuficiência de dados na RP aplicadas à mulher em 

fase de lactação (Anderson, 2017) e ressalta a falta de credibilidade da prática e 

desconfiança de seus efeitos. 

Esta scoping review pode apresentar o mapeamento dos achados referentes 

aos estudos encontrados nas bases de dados e os demais advindos de outras fontes. 

Foi tratada a questão da RP ressaltando que na maioria dos estudos quantitativos 

foram apresentados desfechos positivos para melhoria da lactação seja no volume ou 

na sua antecipação. Porém, houve outros que abordaram o assunto de forma cética, 

questionando se realmente a RP pode promover o bem-estar na puérpera ou se ela 

está pronta para deslanchar sob o efeito do relaxamento promovido pela própria 

técnica. 

Foi pontuada a falta de consenso sobre o tempo estimado e espaçamento 

necessário, máximo e mínimo, para as aplicações de RP o que poderia ser 

considerado uma fragilidade dos estudos. Além da diversidade dos métodos de 

pesquisa encontrados e o número de participantes em cada pesquisa, os protocolos 

de intervenção são achados que evidenciam falta de uniformidade nas pesquisas, ou 

seja, são questionamentos importantes que consubstanciam e direcionam para a 

necessidade de implementação de estudos robustos e que possam responder a todas 

as dúvidas prementes que permanecem. Indubitavelmente a RP é uma prática que 

merece espaço e maiores investigações da sua aplicação na área do aleitamento 

materno. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

4.1 Fisiologia da Lactação 

A descrição a seguir atende as premissas do Acordo firmado no Manual 

Internacional para Consultores de Lactação (Manel et al., 2011). 

A mama é um órgão sujeito a crescimento, diferenciação e lactação, como 

resposta a uma complexa interação de hormônios e estímulos. As fases de mudanças 

na mama, durante a gravidez e a lactação, são as seguintes: Mamogênese, que dá 

início à proliferação celular; Lactogênese I, que dá o início à atividade secretora e 

acumulação de colostro a partir da 10ª até a 12ª semana de gestação; Lactogênese II, 

que, após a expulsão da placenta, permite o aumento da produção de leite; 

Lactogênese III, fase de produção de leite consolidada (também denominada 

Galactopoese). 

A produção de leite está sob o controle endócrino ou hormonal, antes da 

expulsão da placenta, passando ao controle autócrino durante a LactogêneseII. 

A Mamogênese é o desenvolvimento da mama durante a gravidez. No início do 

primeiro trimestre, há uma proliferação de células epiteliais mamárias e o 

desenvolvimento dos ductos e das ramificações, começando a formação lobular. Os 

ductos desenvolvem-se no tecido adiposo envolvente e os terminais dos ductos 

diferenciam-se em alvéolos. Nesse momento, ocorre aumento do fluxo sanguíneo nas 

mamas, de água intersticial e concentração de eletrólitos e, também, do diâmetro do 

lúmem dos vasos sanguíneos mamários, formando-se novos capilares à volta dos 

lóbulos. Durante o último trimestre, as células secretoras enchem-se de gotas de 

gordura e os alvéolos dilatam-se com o colostro. Apesar de as células mamárias 

serem capazes de segregar proteínas de leite na metade do período gestacional, estas 

são mantidas sob controle pelos elevados níveis de esteróides, em particular a 

progesterona. A maioriados produtos segregados durante a gravidez regressa ao 

plasma através das junções de fuga (espaços entre as células alveolaresmamárias). 

 
4.1.1 O controle hormonal das mamas durante a gravidez 

A produção de leite é conduzida pelos hormônios do sistema de controle 

endócrino,o lactogênio placentário,a prolactinaea gonadotropina coriônica, que estão 

associados ao crescimento acelerado das mamas. É necessário o 17-beta-estradiol 

para o crescimento mamário e a proliferação epitelial durante a gravidez. Os 
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glucacorticóides fomentam a formação dos lóbulos durante a gravidez. O estrogênio, 

estando aumentado durante a gravidez, estimula o desenvolvimento ductal. 

A ação da prolactina será necessária para o crescimento completo da glândula 

mamária e ao ser secretada através da glândula pituitária anterior, estimula os pontos 

receptores de prolactina situados na superfície das células alveolares para dar início 

à secreção do leite. A Lactogênese II ocorre mais cedo se a mulher tiver amamentado 

antes, provavelmente devido ao número acrescido de pontos receptores de prolactina. 

Este hormônio eleva-se durante o sono e ao longo da gravidez. Se a mulher não 

amamenta, a prolactina desce para níveis pré-gravidez, 2 semanas após o parto. Os 

efeitos da prolactina sobre a secreção de leite são impedidos pelos níveis elevados de 

progesterona. O fator inibidor da prolactina é segregado pelo hipotálamo para 

controlar negativamente os efeitos da prolactina. 

A progesterona também aumenta durante a gravidez, estimulando o 

crescimento lóbulo-alveolar e inibindo a atividade secretora da mama. A formação 

lobular ocorre em resposta à progesterona, sensibilizando as células mamárias para 

os efeitos da insulina e dos fatores de crescimento. Pode estar envolvida na 

preparação final das glândulas mamárias para grandes produções de leite. 

A Lactogênese I ocorre no período pré-natal, entre a décima-sexta e a décima- 

oitava semanas de gestação, dando início à atividade celular secretora de produção 

de leite. Inicialmente,as mamas têm capacidade para sintetizar componentes únicos 

do leite, mas acredita-se que o lactogênio placentário humano é o responsável por 

essa sintetização. Os hormônios da tireóide aumentam a receptividade das células 

mamárias à prolactina e podem melhorar o desempenho dalactação. 

São necessários 3 hormônios para iniciar a lactação: a prolactina, a insulina e 

a hidrocortisona. Além desses, os hormônios metabólicos de apoio incluem insulina, 

cortisol, hormônios da tireóide-paratireóide e o hormônio do crescimento. A secreção 

anteparto, ou colostro, apresenta um teor crescente de lactose, caseína e alfa- 

albumina e o leite está disponível para o lactente desde o parto. 

 
4.1.2 O controle autócrino na produção do leite humano 

A Lactogênese II é o início da secreção de leite em grandes quantidades, que 

ocorre entre 30 e 72 horas após a expulsão da placenta. Geralmente, as mulheres só 

começam a sentir um aumento do volume da mama, 50 a 73 horas após o parto, 

momento em que se dá o controle autócrino. Após a expulsão da placenta, ocorre um 
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declínio abrupto nos níveis de lactogênio placentário humano, estrogênio e 

progesterona. Considera-se que o declínio dos níveis de progesterona está na origem 

da Lactogênese II, uma vez que a progesterona é um inibidor da prolactina. Este 

declínio de progesterona acontece na presença de hormônios lactogênicos, como a 

prolactina e os glucocorticóides, para uma atividade lactogênica plena. Verifica-se um 

aumento do citrato e da alfa-lactalbumina no início da Lactogênese II. 

A Lactogênese II pode ser atrasada por vários fatores, como cargas de fluidos 

maternos no parto, estado de saúde materna, presença de diabetes mellitus tipo 1, 

tudo contribuindo para que ocorra um desequilíbrio temporário nas quantidades de 

insulina necessárias à homeostase da glicose e o início da lactação e expulsão de 

fragmentos de placenta retidos. 

A prolactina na Lactogênese II aumenta acentuadamente após a expulsão da 

placenta, oscilando consoante a frequência, a intensidade e a duração da estimulação 

do mamilo. Os níveis de prolactina diminuem cerca de 50% na primeira semana após 

o parto. No leite materno maduro foram detectados níveis de prolactina até 40 

semanas após o parto. A amamentação frequente na fase inicial da lactação estimula 

o desenvolvimento de pontos receptores de prolactina na glândula mamária. A teoria 

afirma que o fator de controle na produção de leite materno é o número de pontos 

receptores de prolactina, e não a quantidade de prolactina no sangue em circulação. 

Apesar de a prolactina ser necessária à secreção do leite, seus níveis não estão 

diretamente relacionados com o volume de leite produzido; logo, a função da 

prolactina épermissiva. 

 

4.1.3 A manutenção da lactação 

A Lactogênese III (ou Galactopoese) é a manutenção da lactação. O fator de inibição 

da lactação (FIL) é uma pequena proteína no soro do leite, cuja função é inibidora da 

produção do leite quando a mama está cheia. A velocidade em que se processa a 

síntese do leite diminui quando o leite acumula-se na mama; a presença do FIL é 

maior. O inverso ocorre quando é retirado o leite da mama e aumenta a  velocidade da 

síntese do leite. 

A  capacidade  para  continuar  a  produzir  leite  depende,  agora, do controle 

 autócrino (extração do leite) que, por sua vez, depende do hipotálamo. Teoricamente, 

uma extração de leite mais frequente leva à maior produção de leite. O conteúdo 

calórico do colostro tem valor energético médio de 67 kcal/dl e o do leite maduro em 
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média de 75 kcal/dl, variando muito ao longo de cada mamada e do dia, devido às 

alterações no teor de gordura. A quantidade de gordura no leite humano varia durante 

cada mamada, consoante o tempo decorrido desde a última vez em que o lactente 

mamou. O teor de gordura no leite humano é influenciado por vários fatores, incluindo 

o metabolismo materno, o peso e a dieta das mulheres/mães, bem como a frequência 

das mamadas. 

 Segundo Hill et al. (2005a) uma produção de leite materno com menos de 

500ml/dia no 14º dia de pós-parto é indício de uma produção de leite inadequada a 

longo prazo. Neste estudo, a manutenção da lactação será classificada de acordo com 

os volumes crescentes, à medida em que as intervenções ocorrerem nas coletas. Por 

ser um estudo do tipo antes e depois, os volumes de leite produzidos por essas 

mães/mulheres serão medidos antes das aplicações da intervenção proposta e após 

essa intervenção, dando espaço de tempo de 2 horas entre as coletas. Cada 

mãe/mulher que participar dos grupos de intervenção estará em condições diferentes 

(história de amamentação anterior) das outras. A involução acontece quando o 

sistema de produção de leite na mama já não está sendo utilizada, enquanto a 

involução total varia de mulher para mulher, dentro de 40 dias aproximadamente, após 

o fim da amamentação. 

A liberação do leite tem influência neuroendócrina e se dá com estimulação 

direta dos neurônios sensitivos na aréola e impulsos do córtex cerebral; mas, ouvidos 

e olhos também podem provocar a liberação de ocitocina, mediante estímulo 

exteroceptivo (como ouvir o bebê chorar). A liberação da ocitocina ocorre pela 

glândula pituitária posterior. O reflexo de ejeção de leite tem como finalidades: 

aumentar a pressão mamária intra ductal e mantê-la em níveis suficientes para 

ultrapassar a resistência ao fluxo de leite para o exterior da mama. Na ocorrência da 

secreção de ocitocina nas mulheres/mães, sobrevém um efeito calmante que reduz a 

pressão arterial, os níveis de cortisol, a ansiedade e os comportamentos maternais e 

de criação de laços. A estimulação do mamilo provoca a liberação de ocitocina. 

Qualquer tipo de estresse físico ou psicológico é capaz de gerar respostas 

hormonais do organismo pela ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Essas 

respostas podem ser detectadas e mensuradas por meio da dosagem de cortisol 

circulante, que aumenta em até 20 vezes após a exposição a um estímulo estressor 

(Curcio, 2001). 
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Figura 2: Produção da ocitocina. Um reflexo somatopsíquico (Rego JD, 2006,pág. 48). 

 

4.1.4 Volume de leite humano 

 
A definição de parto prematuro é o nascimento de um bebê com menos de 37 

semanas de gestação contadas a partir do primeiro dia do último período menstrual. 

Esta definição não mudou desde 1950, quando a OMS diferenciou bebês prematuros 

dos bebês nascidos com baixo peso, ou seja, nascidos a termo com peso abaixo de 

2.5kg. A denominação “prematuro tardio” foi dada para os bebês que nascem entre 

34 e 36 semanas e seis dias completos de gestação (Costa, 2015). 

 Prematuros amamentados exclusivamente no período de alta hospitalar tem 2,2 

vezes mais probabilidade de serem reinternados devido à lactogênese tardia na mãe 

e à imaturidade neurológica do recém-nascido que, por sua vez, comprometem a 

disposição para sucção, coordenação de deglutição e respiração (Meier, 2007). 

Segundo Meier (2007), uma mãe saudável produz aproximadamente 30ml de 

leite nas primeiras 24horas após o parto; se a lactação progride normalmente, o bebê 

tem acesso a 100ml de leite em 48 horas, o que pode aumentar para cerca de 700ml 

no final da primeira semana. As mulheres/mães com lactogênese tardia levariam, em 

média, 7 a 10 dias para o estabelecimento de uma Lactogênese II, comparadas às 

mãesde bebês a termo. 

Vários fatores como, por exemplo, a remoção insuficiente do leite das mamas 

das mães de bebês prematuros podem provocar insuficiência de leite. Desta forma, é 

recomendado que, o mais precocemente possível, seja iniciada a retirada do leite da 

mama após o parto, de maneira a manter uma frequência de, pelo menos, 8 vezes ao 

dia, para que os níveis de prolactina circulante sejam mantidos (Hill et al., 2005; Héon 
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et al., 2014). 

Com base em estudo realizado por Hill et al. (2005a) em que os autores 

compararam o volume de leite produzido por mães de bebês prematuros e a termo, 

ficou evidenciado que os volumes de leite produzidos por mães que amamentavam 

seus filhos em condições de idade gestacional a termo, tiveram melhor produção que 

aquelas (mães de prematuros) que não amamentavam, porém, realizavam o 

esvaziamento das mamas regularmente. Estipula-se que o volume de leite em mães 

de prematuros, a partir da 2ª semana de pós-parto, com produção equivalente a 

500ml, é considerado adequado, sendo abaixo deste indicador considerado volume 

insuficiente (Hill et al., 2005b). 

Hill et al. (2005b) citam os mediadores primários e secundários, denominados 

filtros ou modificadores que agem para produzir variações individuais que ajudam a 

explicar por que indivíduos parecem experimentar muitos potenciais estressores, sem 

ter qualquer consequência aparente, enquanto outros reagem aos mesmos 

marcadamente. Ela define mediadores primários (linhas de base e existentes antes e 

no nascimento) e secundários (variável no tempo). Desta forma, propõem os autores 

um modelo que explica as influências na produção láctea na mulher/mãe, partindo do 

pressuposto de que o nascimento de um filho é um evento que requer ajustes e 

adaptações em sua nova fase de vida. Para melhor entendimento, apresenta-se a 

Figura 3. 
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4.1.5 Vazão do leite materno 

A definição do vazão de acordo com a E-Civil (2020): 

Vazão é o volume de determinado fluido que passa por uma determinada seção 

de um conduto livre ou forçado, por uma unidade de tempo. Ou seja, vazão é a rapidez 

com a qual um volume escoa. Vazão corresponde à taxa de escoamento, ou seja, a 

quantidade de material transportado através de uma tubulação, por unidade de tempo. 

Q= V/T 

Q= vazão 

V= Volume 

T= tempo 

A vazão é o indicador usado neste estudo para avaliar o efeito da intervenção 

sobre as produções de leite materno nas mulheres/mães que participaram da 

pesquisa. Trabalhamos com as unidades de mililitro/minuto. 

 
Figura 4: Mulher coletando leite humano no BLH-Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP)-UFF. 

 
 

Fonte: acervo da própria autora 
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4.2 Aleitamento Materno 

A OMS, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Ministério da 

Saúde (MS) do governo brasileiro recomendam que a amamentação seja exclusiva nos 

primeiros 6 meses de vida e complementada até 2 anos de idade ou mais, com a 

introdução de alimentos sólidos/semissólidos de qualidade e em tempo oportuno, o que 

resulta em inúmeros benefícios para a saúde das crianças em todas as etapas da vida 

(Brasil, 2015, p.5). 

São inúmeros os benefícios comprovados do aleitamento materno para a 

criança, a mãe e a sociedade como um todo. Quanto ao valor nutricional, garante 

quantidade, regularidade e qualidade; além de proteção imunológica e menor risco de 

contaminação, contribuindo para a redução da morbimortalidade infantil por diarreia e 

infecção respiratória. Também diminui a possibilidade de desenvolver problemas 

ortodônticos e riscos de doenças cardiovasculares na vida adulta. Há evidências de que 

a amamentação está associada ao melhor desempenho em testes de inteligência, 

repercutindo em maiores níveis de escolaridade e maior renda na idade adulta.  

Para a mãe, o aleitamento protege contra hemorragias no pós-parto, promove a 

involução uterina, atua como contraceptivo aumentando o tempo entre gestações, 

diminui o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer (de mama e ovário, em 

especial) e diabetes tipo II (VIctoria, 2016, Guigliane, 2000 apud Brasil, 2017). Além 

disso, o leite materno é um “alimento natural e renovável”, possuindo sustentabilidade 

ambiental, produzido e entregue diretamenteao lactente sem causar poluição, sem 

embalagens desnecessárias nem desperdícios. Dessa forma, a amamentação promove 

benefícios de ordem econômica (Brasil, 2017, p.13). 

Os tipos de aleitamento materno, de acordo com a OMS, são classificados em: 

• Aleitamento exclusivo – quando a criança recebe somente leite materno, direto da 

mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte; 

• Aleitamento materno predominante – quando a criança recebe, além do leite 

materno, água ou bebidas à base deágua; 

• Aleitamento materno – quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou 

ordenhado) independente de receber ou não outrosalimentos; 

• Aleitamento materno complementado – quando a criança recebe, além de leite 

materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-lo 

e não substitui-lo; 
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• Aleitamento materno misto ou parcial – quando a criança recebe leite materno e 

outros tipos de leite. (Who, 2007, p.4). 

No Brasil, a PNAM segue as recomendações da OMS, com orientações de 

práticas alimentares para a primeira infância. Para este feito, são necessárias ações 

integradas para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno nas instâncias da 

educação para saúde, na política pública de saúde e na capacitação dos profissionais 

para atuarem nestas esferas de atenção à saúde da mulher e da criança. Assim, como 

citado por Almeida e Novak (2004, p.119-125), “a amamentação, além de 

biologicamente determinada, é socioculturalmente condicionada, tratando-se, portanto, 

de um ato impregnado de ideologias e determinantes que resultam das condições 

concretas devida”. 

A importância e os benefícios do leite humano são bem estabelecidos para 

crianças a termo e para prematuros, entretanto, taxas de amamentação são menores 

em prematuros. A sobrevida inicial do prematuro dependente de assistência hospitalar 

e do suporte nutricional adequado (Lamounier, 2016), reforça a necessidade de se 

manter a produção do leite materno, por ser este considerado mais que fonte de 

alimento e tratamento para recém-nascidos prematuros. 

Muitas vezes, as demandas que circundam o nascimento dão primazia aos 

cuidados de alto risco; tornam-se impeditivos para a prática do aleitamento materno 

que, somados ao impacto da separação do binômio, geram estresse para ambos. Os 

profissionais de saúde que atuam em BLH expressam evidente preocupação em apoiar 

as nutrizes de bebês que estão temporariamente sem condições de sugar o seio 

materno, favorecendo o cuidado do manejo clínico da amamentação para a 

manutenção da lactação (Branco et al., 2016). 
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Figura 5: Mãe amamentando gêmeos no BLH-HUAP-UFF 
 

 

Fonte: acervo da própria autora 

 
 
 

4.3 A Prática Integrativa selecionada para o desenvolvimento do estudo 

 
A PIC escolhida para o desenvolvimento deste estudo, qual seja, a RP, foi 

norteada pela prática que promove, de forma não medicamentosa e segura, o 

relaxamento físico e mental das mulheres/mães de bebês internados em UTIN. Tem 

como base o entendimento de uma prática de saúde com princípios da teoria do 

vitalismo, onde a inserção das ações da natureza tem capacidade de conduzir para 

auto-cura através dos estímulos proporcionados pela técnica aplicada. 
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Figura 6: Mapa de RP 

Fonte: Google. Diponível em: 
https://3.bp.blogspot.com/_4faE9w84Y0E/S7k3F3aYiHI/AAAAAAAAABw/g1Fte8xs55c/s1600/mapas- 
reflexologia-podal.gi 

 

4.3.1 Um pouco da história da RP 

A RP enquanto prática de saúde é identificada em várias sociedades e culturas 

diferentes no mundo. No Egito, Mesopotâmia (Iraque) e China são alguns locais onde 

foram encontrados seus indícios, assim como na Pérsia, na Índia, e até mesmo entre 

as sociedades indígenas da América do Norte. Há muitas discussões sobre a sua 

origem e há correntes em defesa de que a reflexologia está vinculada com a prática 

chinesa de acupuntura, desde há mais de 5.000 anos (Stephenson e Dalton, 2003). 

Durante o século XVI, foram publicados livros sobre Zone Therapy sendo um 

escrito pelo Dr. Adamus e A'tatis e outro pelo Dr. Ball em Leipzig, na Alemanha. A 

redescoberta de alguma forma de tratamento sistemático do pé é credenciada pelo Dr. 

William Fitzgerald, que a chamou de Zone Therapy e atraiu a atenção do mundo da 

medicina entre 1915 e 1917. Em 1917, o Dr. Fitzgerald escreveu "Terapia de Zona ou 

Alívio da Dor no Lar". Dois anos depois, eles ampliaram este livro e o publicaram sob o 

segundo título "Terapia de Zona ou Curando Dor e Doença". O Dr. Fitzgerald descobre 

acidentalmente que exercendo pressões em locais como a margem muco-cutinosa 

(onde a pele se junta à membrana mucosa) do nariz, produzia uma resposta anestésica 

como se uma solução de cocaína tivesse sido aplicada. Além disso, essa pressão 

exercida sobre qualquer eminência óssea das mãos, pés ou sobre as articulações 

produz as mesmas características que resultam no alívio da dor e a condição que 
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produzia a dor era geralmente mais aliviada. Isso o levou a 'mapear' essas várias áreas 

e suas conexões associadas e a observar as condições influenciadas por elas. 

Chamando esta descoberta de “terapia de zona”. 

Porém,foi a fisioterapeuta Eunice Ingham (1889-1974) que estendeu o trabalho 

do Dr. Fitzgerald e cuidadosamente mapeou os pés com todos os órgãos e glândulas 

correspondentes do corpo. Nos primeiros anos, ela trabalhou com médicos para provar 

suas descobertas e demonstrar a eles que a reflexologia era uma ferramenta de 

diagnóstico útil. 

A reflexologia foi difundida no mundo com várias técnicas em locais diferentes. 

Aqui no Brasil desde 1994, e foi criado em São Paulo a Associação Brasileira de 

Reflexologia de Terapias Associadas por um grupo de estudiosos de reflexoterapia que 

resolveram difundir esta prática. Desde então, esta prática tem tomado vulto tanto no 

campo acadêmico quanto no campo da prática aqui no Brasil (Associação Brasileira de 

Reflexologia e Terapias Associadas, 2020). 

 
Figura 7 - O corpo dividido em 10 zonas de reflexo 

Fonte: https://warmiwasi.files.wordpress.com/2011/12/rp_historia1.gif 
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4.3.2 O princípio filosófico do vitalismo e a RP aplicada 

Neste estudo optou-se por aplicar o método da RP baseado na neurofisiologia 

humana de Guyton e Hall (2017), articulado com os princípios filosóficos do vitalismo. 

O modelo vitalista tem como princípio o entendimento do homem como um todo, 

onde os aspectos funcionais de seu equilíbrio e desequilíbrio de corpo, alma e mente 

advém da força vital. Este modelo correlaciona o fluxo de energia vital a partir do 

protoplasma onde se desencadeia todo o fluxo da energia vital e emerge para todo o 

corpo (Boyd, 1994). 

O vitalismo é a doutrina que afirma a necessidade de um princípio irredutível ao 

domínio físico-químico para explicar os fenômenos vitais (Abreu, 2018). Contrário a 

isso, em vigência atual, o modelo cartesiano-newtoniano busca o entendimento do todo 

a partir da fragmentação, o que muito desaponta quando é necessário o desvelar de 

fenômenos biológicos que estão para além do físico. 

As escrituras das grandes religiões asiáticas, das primitivas religiões europeias 

e das diversas religiões pré-colombianas do hemisfério ocidental, por exemplo, afirmam 

que há algo além do corpo físico do ser humano (Abreu, 2018). No vitalismo os 

fenômenos vitais estão sempre associados ao homem e a natureza física, mental e 

cósmica. 

Todos os sistemas de tratamento natural são baseados em um princípio 

fundamental; de que o organismo humano possui a habilidade natural de ajustar-se, 

regular-se e se curar. Para todas as questões relacionadas à vida, existe um “fluxo”, 

uma força imutável, um elemento espiritual questionável, parte do grande Princípio 

Universal do qual o homem é apenas uma parte (Boyd, 1994; Treiger,1987). 

Este condicionante também chamado de energia cósmica é universal e gera vida, 

tendo nas sociedades expressões como: na tradição espiritual indiana, essa energia é 

denominada de prana; no taoísmo, é o qi; na cabala, é a luz astral; para os japoneses, 

é o ki; para os polinésios, é o mana; para os indígenas norte-americanos, é o orendo, 

por exemplo. Historicamente alguns mestres vitalistas do século XIX expuseram seus 

pensamentos e conceitos de saúde como diz o Prof. Dr. W.H. Cook de Ciência e Prática 

da Medicina, no “Physio-medical Institute” em Cincinatti-EUA, definindo a saúde dentro 

dos princípios do vitalismo. “É o estado padrão fisiológico ou normal na qual todas as 

estruturas do corpo estão sob o controle da Força Vital, conforme manifestado por essa 

perfeita descarga de funções” (Boyd, 1994). 

Este mesmo professor define a força vital como: 
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[...] a força de energia ordenando o movimento da matéria no nível 
orgânico... todos os processos funcionais, mesmoque executados 
com imperfeição, são devidos à força vital. Eles são ações 
pertencentes à vitalidade e não podem ser produzidos por 
nenhuma outra força; sua imperfeição é uma consequência da 
condição alterada das estruturas. É essencial ter sempre em 
mente esse princípio, porque ele nos deixa claro o fato de que a 
doença é uma condição e não uma ação e possibilita uma 
discriminação entre as operações de vida e as de morte... Não se 
pode confundir uma consequência com uma causa. (Boyd, 1994. 
P. 12). 

 
Já no Teorema de J.M. Thurston, o vitalismo trata a doença como uma saída 

forçada das atividades vitais do padrão normal de integridade funcional, devido a 

invasão de substâncias, forças ou influências externas prejudiciais nas células e tecidos 

orgânicos. As deturpações funcionais são a consequência dos efeitos secundários que 

seguem aos distúrbios primários da ação vital no bioplasma da célula. A Força Vital é 

sempre integrante, resistente e reconstrutiva e segue os fenômenos em condições de 

doença e consequentes aberrações funcionais, apesar de violenta, ela mantém sua 

integridade de propósitos (Boyd, 1994). 

No século XIX os conceitos usados para saúde e doença demonstram um 

formato genérico comparado com a complexa conceituação no pensamento cartesiano- 

newtoniano. 

A ruptura do fluxo de energia no elemento material ou imaterial gera 

desequilíbrios, promovendo as doenças e a capacidade vital de ser e ordenar está 

intrínseca em cada um, como corrobora Teixeira (2002). 

Aceitava-se uma natureza imaterial no homem, unida 
substancialmente ao corpo físico, que regulava, instintivamente, 
todas as funções fisiológicas do organismo e, ao sedesequilibrar, 
permitia o desenvolvimento das doenças orgânicas. Além dessa 
constituição energética, aceitava-se a existência de outras 
entidades imateriais superiores (psyché, thumos, alma, nous, etc.) 
relacionadas às emoções, à inteligência e à essência espiritual 
humana, com ascendência sobre outras, norteando os 
diagnósticos e as terapêuticas exercidas pelas mesmas (Teixeira, 
2002). 

 
Na história do vitalismo no Ocidente, cabe destacar Hipócrates 

(aproximadamente  de  460  a  370  a.C.),  Rhazes  (865-925),  Avicena  (980-1037), 

Paracelso (1493-1541), Jacob Boehme (1575-1624), Van Helmont (1577-1644), 

George Ernst Stahl (1660-1734), Emmanuel Swedenborg (1688-1772), Paul Joseph 

Barthez (1734-1806) e  a  Escola  de  Montpelier, Franz Anton  Mesmer  (1734-1815), 
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Karlvon Reichenbach (1788-1869), Samuel Hahnemann (1755-1843), o qual 

fundamentou a homeopatia, Edward Bach (1886-1936), sistematizador da terapia floral 

e Rudolf Steiner (1861-1925) e Ita Wegman (1876-1943), que vão fundamentar a 

medicina antroposófica (Abreu, 2015). 

Nos dias atuais há uma gama de racionalidades médicas que se ajustam aos 

princípios do modelo vitalista e dentre estas estão as PICs e seguem na mesma lógica. 

Desta forma na articulação do vitalismo X neurofisiologia no modelo newtoniano 

espera-se que as intervenções idealizadas forneçam entendimento de um fenômeno 

singular onde cada participante poderá expressar com seus potenciais aos estímulos 

fornecidos durante o processo das intervenções. 
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Figura 8: Fluxo de energia no ser humano 

Fonte: acervo da autora 
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4.3.3 Mecanismo de ação da reflexologia 

O sistema nervoso é o sistema “elétrico” do corpo e o seu sistema é um dos 

mais complexos. Todas as partes do corpo são controladas por mensagens enviadas 

através das viasneurais. O sistema nervoso é dividido em 3 partes:o sistema nervoso 

central (SNC), o sistema nervoso periférico (SNP) e o sistema nervoso autônomo 

(SNA) (Guyton e Hall, 2017). 

Acredita-se que os impulsos nervosos pela pressão sobre os pontos 

“reflexológicos” possam estar ligados ao sistema nervoso autônomo. O sistema 

nervoso autônomo controla os atos involuntários dos órgãos internos, músculos e 

glândulas. Esse sistema dividiu-se em duas partes: simpático e parassimpático. Essas 

partes produzem efeitos opostos sobre o organismo. Ambos enviam impulsos fracos 

para os órgãos e glândulas para manter a atividade normal. Em situação estressante, 

porém, os impulsos do sistema simpático tornam-se mais fortes e os órgãos e as 

glândulas reagem a essa situação (Guyton e Hall, 2017). 

O sistema parassimpático assume o controle após o término da estafa e faz o 

corpo voltar ao normal. A estimulação das áreas reflexas afeta os órgãos internos 

através de uma simples ação reflexa. Um reflexo é uma resposta inconsciente e 

involuntária a um estímulo. 

Algumas ações reflexas são muito simples e comuns, como a reação da pupila 

dos olhos à luz e o reflexo patelar. Para que uma ação reflexa ocorra é preciso que 

haja primeiro um estímulo. No caso da reflexologia o estímulo é proporcionado pela 

pressão aplicada às áreas reflexas. Isso ativa o impulso nervoso eletroquímico que é 

conduzido até o sistema nervoso central por meio de um neurônio sensorial (aferente). 

Essa mensagem é recebida pelo gânglio, e então, transmitida através de um neurônio 

motor (eferente) que provoca uma resposta. Os caminhos neurais são ao mesmo 

tempo tecidos vivos e condutores elétricos, podendo ser afetados ou poluídos por 

muitos fatores. Quando os caminhos neurais são prejudicados, a função nervosa é 

impedida, as mensagens são transmitidas com lentidão ou de maneira não confiável, 

e os processos corporais ocorrem em níveis abaixo do ideal, como ocorre em caso de 

lesão espinhal ou amputação de algum membro, por exemplos (Sobrinho, 2003). 

A reflexologia, ao estimular milhões de terminações nervosas nos pés, estimula 

a desobstrução e purificação das vias neurais. Outra condição importante na 

reflexologia é a preocupação com a circulação, pois se acredita que a circulação é 

vida e estagnação é morte. Pois, se houver alguma estagnação no corpo, por menor 
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que seja o efeito, logo se tornam evidentes na forma de dores e desconfortos. Todos 

os tecidos do corpo dependem de um suprimento adequado de sangue para funcionar 

adequadamente e a reflexologia contribui para a circulação do sangue. 

Assim como atua no sistema neural e circulatório, a reflexologia age também 

no sistema endócrino ou químico, fazendo com que o mesmo atue regulando todo o 

sangue e equilibrando o corpo (Abramc, 2010; SMS/RJ - Gerência de Medicina 

Complementar, 2005). 

A RP é uma forma especial de massagem que faz uso dos polegares e, em 

alguns casos, também dos outros dedos para massagear as áreas reflexas 

situadasnos pés (Leite e Zângaro, 2006). Trata-se de técnica empregada há séculos 

por diversas culturas, e ainda hoje utilizada para reequilibrar o corpo, reduzir tensões, 

atingir o relaxamento e melhorar a circulação sanguínea por intermédio da pressão 

nas zonas reflexas dos pés, assim como para aliviar o sofrimento psíquico advindo da 

depressão, da ansiedade e da angústia. A técnica fundamenta-se na percepção 

prática da existência de pontos corpóreos que, estimulados adequadamente, levarão 

reflexos enérgicos a partes específicas do organismo, vinculados ao funcionamento 

de órgãos e, principalmente, do sistema nervoso (Saraiva, 2015). 

As contra-indicações para a prática de RP são para indivíduos com: 

• Inflamações agudas no sistema venoso e linfático, já que existe o perigo de que 

um trombo possa soltar-se e desencadear uma embolia num outroponto. 

• Órgãos ou tecidos transplantados. 

• Psicoses ou alteraçõesmentais. 

• Febre alta e doençasinfecciosas. 

• Doenças reumáticas agudas que se relacionam com ospés. 

• Síndrome de dor regional complexa nopé. 

• Gravidez de risco (Kolster e Marquardt, 2007). 

A RP demonstra potencial para o atendimento à saúde de indivíduos mais 

vulneráveis que se encontram em riscos elevados para a utilização de terapias 

invasivas. Nesta prática está contido diagnóstico dos pés e manobras de relaxamento 

antes da implementação das intervenções, objetivando o equilíbrio do indivíduo. 

Ressalta a decisão conjunta do indivíduo e o praticante favorecendo a formação de 

elo de confiança entre ambos, além de ser uma prática de baixo custo favorecendo 

sua instituição. 
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Figura 9: RP 

Fonte: acervo da própria autora 
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5. MÉTODO 

5.1 Desenho do estudo 

Para o desenvolvimento desta pesquisa optou-se pelo ECR por tratar- se da 

avaliação de uma intervenção e seus efeitos na vazão do leite materno em mulheres 

em período puerperal e que ainda não iniciaram a amamentação. 

Os elementos básicos para o delineamento de estudo experimental são: a 

intervenção a ser testada; o controle (grupo de participantes que não recebe a 

intervenção ou recebe outro tratamento a ser comparado); e a randomização 

(alocação aleatória dos participantes em grupo controle e grupo intervenção) (Hulley 

et al., 2015). 

Os experimentos são os modelos de pesquisa mais potentes para testar 

hipóteses de relações de causa e efeito. Os modelos experimentais são considerados 

o “padrão ouro” para estudos de intervenção, pois geram dados da mais alta 

qualidade, considerando-se os efeitos da abordagem terapêutica (Polit e Beck, 2011). 

Desta forma, trata-se de um ECR, empregando-se 2 intervenções. A taxa de alocação 

utilizada será de 1:1 para os grupos: 

• Grupo de RP, com estímulo de pontos específicos para lactação (GRP) que 

representa o grupo de intervenção; 

• GC. 

 

5.2 Local de estudo 

O estudo foi desenvolvido no município de Niterói no Estado do Rio de Janeiro 

em 3 unidades hospitalares de atendimento materno-infantil e UTIN. Estas instituições 

têm características próprias de fluxo de entrada dos pais com bebês internados, sendo 

2 do setor público do SUS e 1 do setor privado o que possibilitou abrangência de 

populações diferentes dos estratos sócio-econômicos. 

• O hospital estadual é uma unidade de atendimento de emergência geral e de 

atendimento para alto-risco obstétrico, funciona 24 horas por dia com portas abertas. 

Tem o 3º e 2º andares destinados ao atendimento à saúde obstétrica e neonatal. Nesta 

unidade os atendimentos/intervenções foram realizados na sala de aleitamento 

materno que fica localizado no mesmo andar de atendimento obstétrico. A UTIN fica 

localizada no andar inferior e ocupa um espaço amplo, climatizado, com disposição 

das Unidades de Cuidado Intensivo (UCI-leito) de forma circular de tal forma que se 

possa ter acesso visual e físico rápido de cada unidade e uma cadeira para acomodar 
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a responsável do bebê. Consta oficialmente 7 leitos de UTIN com o 8º leito extra, 

porém, em média ficam internados 12 recém- nascidos. 

• O hospital universitário é uma unidade de referência de atendimento de média e 

alta complexidade, possui atendimento obstétrico de alto risco referenciado por 

sistema regulatório próprio. A unidade de obstetrícia e neonatal estão localizadas no 

8º andar e o local de atendimento/intervenção ocorreram no andar térreo na sala de 

atendimento do BLH. A UTIN dispõe de 8 leitos separados por uma divisória em 2 

espaços idênticos com ambiente climatizado, janelas vedadas com vidro amplo para 

visualização externa. Cada UCI-leito dispõe de uma cadeira comum para acomodar a 

responsável do bebê. 

As 2 unidades da rede pública têm fluxo de atendimento aos pais (ou 

responsáveis) de forma contínua, não havendo restrição às visitas durante 24 

horas/dia, nem periodicidade de frequência e/ou permanência na UTIN como visitante, 

desde que apenas um dos pais (ou responsável) permaneça no local de internação. 

Estes hospitais, apesar de não terem o título de Hospital Amigo da Criança, 

desenvolvem suas atividades visando obtê-lo. Portanto, o aleitamento materno é uma 

preocupação constante de toda a equipe de saúde que atua na área da Saúde da 

Mulher e da Criança. 

Os pais (responsáveis) dos bebês internados nestas UTINs são assistidos pela 

equipe multiprofissional constituída por neonatologistas enfermeiros e médicos, 

psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e 

assistente social. 

• O hospital maternidade da rede privada ocupa espaço de um prédio de 4 

andares de maternidade, atendendo a convênios de planos de saúde privado e SUS. 

Dispõe de 50 leitos neonatais constituídos de UCI-leito ou incubadoras com uma 

cadeira para um dos pais ou responsável em cada leito. A UTIN fica localizada no 3º 

andar, as visitas dos pais ou responsáveis são reguladas de acordo com o fluxo de 

trabalho de rotina na unidade e não é permitida a permanência de acompanhantes 

nas 24 horas. Possui uma sala de aleitamento materno que funciona 8 horas por dia, 

onde são realizadas as extrações de leite por bomba elétrica pelas próprias mães sob 

supervisão de uma enfermeira. Preconizam a introdução do aleitamento materno 

ainda no ambiente da UTIN. Os atendimentos/intervenções foram realizados no andar 

térreo na Sala de Cardiotocógrafo por ter maior disponibilidade e ter mobiliário 

pertinente ao estudo. Todos os ambientes desta unidade são climatizados. 
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Nesta UTIN são realizados atendimentos por equipe multiprofissional: 

enfermeiros, médicos, nutricionista, assistente social, fonoaudiologista e psicólogo. A 

equipe da UTIN estimula a participação dos pais responsáveis no acompanhamento 

do estado de saúde dos filhos, para tanto repassando diariamente informações 

relevantes da evolução de cada um. 

Nos espaços destinados aos atendimentos/intervenções das 3 unidades foram 

utilizados um mesmo modelo de cadeira do tipo “Papai” que reclina o suficiente para 

expor os pés em altura necessária para a RP, favorecendo as intervenções realizadas 

nos GRPs. Todo o fluxo de entrada e saída dos ambientes destinados a esses 

atendimentos nos momentos de abordagens com as participantes, foram controlados 

para não haver interrupções. 

 
5.3 População e amostra 

Participaram do estudo 40 mulheres/mães com recém-nascidos admitidos em 

UTINs de 3 hospitais, sendo 2 da rede pública e 1 da rede privada, todos localizados 

na Região Metropolitana II do Rio de Janeiro, localizados em Niterói. São vinculados 

ao SUS, os hospitais públicos e o privado, que é uma maternidade, com convênio de 

leitos contratados pelo SUS. Apenas 16 mulheres/mães chegaram até ao final da 

pesquisa. Todas foram convidadas pessoalmente pela pesquisadora ou pela aluna 

auxiliar da pesquisa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) 

a participar do estudo, durante as visitas periódicas de rotina feitas nas UTINs ou nas 

enfermarias de obstetrícia das unidades. 

Essas participantes não poderiam ter iniciado a amamentação e tiveram como 

condição inicial estarem no 10º ou a partir do 10º dia até o 20º dia de pós-parto. Elas 

teriam que frequentar diariamente as UTINs nos dias pré-combinados e estarem em 

concordância com o modelo de pesquisa: coletar o leite materno no mínimo 6 vezes 

ao dia por 12 dias consecutivos, participar das intervenções programadas de acordo 

com os grupos randomizados. Importante ressaltar que estas participantes eram 

puérperas com mais de 10 dias de pós-parto, em sua maioria receberam alta 

hospitalar antes da alta hospitalar de seus filhos, sendo necessário então, o traslado 

de casa até o hospital para o acompanhamento diário do filho internado. 

 
Amostras, em geral, o tamanho da amostra depende de: 

- Nível de significância aceitável; 
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- Poder do teste; 

- Tamanho do efeito. 

 
 

O nível de significância é definido como a probabilidade de rejeitar a hipótese 

nula, dada que ela é verdadeira. Usualmente, são utilizados os valores 1%, 5% ou 

10%. 

O poder do teste é definido como a probabilidade de rejeitar a hipótese nula dada 

que ela é falsa. Em outras palavras, a probabilidade de tomar a decisão correta, 

quando a hipótese nula é falsa. 

Tamanho do efeito é definido como a magnitude da diferença das médias do GC 

e do grupo intervenção. Geralmente, o valor do tamanho do efeito é desconhecido, e 

precisa ser determinado a partir de estudos prévios ou amostras preliminares. 

Para realizar o cálculo do tamanho de amostra utilizamos um nível de 

significância de 5% e um poder de 90%. Para determinar o tamanho do efeito, 

utilizamos como amostra preliminar as observações da vazão no 5º dia de coleta, e 

observamos um tamanho de efeito igual a 1.61. 

Com base nesses valores, o tamanho de amostra necessário para cada grupo 

(controle e intervenção) foi de 7.4 indivíduos. 

 
5.4 Critério de elegibilidade 

Os critérios de inclusão das participantes foram: 

Inicialmente a participação no estudo dependeu de serem mulheres/mães que 

tivessem manifestado interesse na pesquisa e conhecimento prévio do período do 

tempo (número de dias) de coleta de dados. Além de: 

• Estar ou a partir do 10º dia de parto e não tenha iniciado amamentação. 

• A partir dos 18 anos. 

• Estar saudável. 

Os critérios de exclusão das participantes foram: 

• Ter implantado silicone. 

• Ter sofrido mamoplastia. 

• Ter doença prévia de mama que interfira na produção láctea. 

• Fazer uso de medicamento que contraindique o aleitamento materno, seguindo 

os critérios do Manual: “Uso de drogas e Amamentação” (BRASIL-MS,2010) 

• Fazer uso de algum tipo degalactogogo. 
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• Fumar mais de 10 cigarros pordia. 

• Ser portadora de doença trombótica em membros inferiores. 

• Ter doença de pele em membros inferiores. 

• Ser portadora de transtornos mentais (falta de autonomia, depressão e 

ansiedade) (Hirdes, 2009). 

• Ser usuária de drogas psicoativas legais e/ou ilegais (Brasil, 2010). 

• Ter seu filho recém-nascido com morteaparente (APGAR 0-1). 

• Ser portadora de doenças transmissíveis que contraindiquem o aleitamento 

materno. 

Critérios de descontinuidade: 

• Iniciar amamentação durante o período de coleta de dados. 

• Morte da participante ou do seu filho. 

• Abandono da coleta de dados. 

• Não realizar as coletas de leites e medições no tempo solicitado. 

• Não realizar as intervenções nos dias programados. 

 

5.5 Elaboração de Protocolo de intervenção pela Relexologia Podal  

  Para as intervenções a pesquisadora teve formação em RP e participou de um 

curso de atualização de RP. Teve como Professor, Rogério Pires, vinculado a Associação 

Brasileira de Massoterapia Clínica (Abramc), convidado pelo grupo de pesquisa: 

Maternidade, saúde da mulher e da criança da UFF, nele  foi elaborado de um protocolo 

de intervenção específico de estímulo de lactação, como é apresentado no Apêndice F. 

Este curso teve carga horária de 180 horas. Todas as intervenções de RP foram realizadas 

pela pesquisadora. 

 

 

5.6 Execução da pesquisa 
 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora principal auxiliada por uma 

aluna auxiliar de pesquisa do PIBIC vinculada ao Grupo de Pesquisa Maternidade: 

Saúde da Mulher e da Criança da UFF. Os dados foram colhidos de 15 de janeiro de 

2019 a 17 de fevereiro de 2020.  

Percebida a necessidade de 1 auxiliar na pesquisa nas UTINs selecionadas, a 

referida aluna do PIBIC foi treinada para realização dos cadastros e seleção prévia 

das participantes durante as suas visitas aos cenários de coletas de dados com 
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objetivo de captar e monitorar as participantes. Ela foi devidamente credenciada em 

cada unidade,nos cenários para ter acesso às mulheres/mães e as unidades de 

internação destas e de seus filhos durante o período de coleta de dados. Ela atuou 

realizando os contatos com as participantes e no monitoramento do estado de saúde 

de seus filhos realizando visitas frequentes (3 vezes por semana) e contatos por 

telefone. Este controle se fez necessário para a continuidade da coleta de dados junto 

a estas mulheres/mães, visto o tempo de coleta de dados ocorrerem por 12 dias 

consecutivos após a inserção destas participantes na pesquisa. A pesquisadora 

realizou todas as intervenções propostas no estudo, enquanto a aluna PIBIC 

monitorou e controlou a inserção das participantes no estudo. Uma vez por semana, 

tanto a pesquisadora quanto a aluna PIBIC se reuniam e discutiam sobre as 

participantes na pesquisa quanto aos agendamentos de intervenções. 

É importante ressaltar a necessidade do acompanhamento de cada dupla, mãe 

e bebê, durante os 12 dias de coleta de dados, pois havia grande risco de ser iniciada 

a amamentação ou piora do quadro clínico e falecimento do bebê antes do término da 

coleta de dados, o que impossibilitaria a permanência destas mulheres como 

participantes do estudo. 

 
5.7 Variáveis da pesquisa 

Variáveis de Desfecho ou Dependentes 

O desfecho esperado foi o aumento da vazão (volume/tempo) de leite materno 

comparado com a vazão das primeiras 48 horas antes de iniciarem as intervenções 

com as últimas 48 horas após a última intervenção (no 12º dia). Considerando a 

inserção das participantes no estudo partir do 10º dia pós-parto e limitados até o 20º 

dia pós-parto (na pesquisa entraram até o 14º dia). A intervenção principal é a RP para 

Estímulo de Lactação no GRP. 

No GC o desfecho esperado foi a manutenção do volume da vazão do leite das 

primeiras 48 horas comparadas com as últimas 48 horas. 

Diariamente, foi feita listagem de mulheres cujos filhos estavam internados 

desde o nascimento nas UTINs referidas no estudo. Todas as que foram incluídas 

nessas listas, foram convidadas a comparecer nos locais referidos para os 

atendimentos/intervenções, a fim de serem alocadas nos grupos e no 10º dia de pós- 

parto, submetidas à checagem, segundo os critérios de elegibilidade (ver 4.3). A 

alocação das participantes (randomização) em um dos 2 grupos, ocorreram através 
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de sorteio aleatório por bolinhas de bingo numeradas e estas, a partir do momento 

que foram retiradas eram eliminadas do recipiente de plástico opaco que permaneceu 

tampado. Os sorteios dos números foram realizados por um profissional que 

trabalhasse na unidade onde estaria ocorrendo a coleta de dados e que não tivesse 

vínculo com a equipe de pesquisa. 

A coleta de dados ocorreram durante 12 dias consecutivos com medições de 

no mínimo 6 coletas diárias de leite materno e realizando seus registros a cada 

momento. Esta orientação foi feita para os dois grupos, GRP e GC. O que diferenciou 

o GRP para o GC foram as intervenções que ocorreram no 3º, 6º e 9º dia no GRP. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GC 

Atividades do 1º dia de coleta de dados: 

• Apresentação à participante do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) para sua assinatura (APÊNDICE A), seguida da realização da coleta dos 

dados sociodemográfico-obstétricos (APÊNDICE B). 

• Orientação quanto a técnica usada para coleta de retirada de leite materno no 

domicílio, seu armazenamento e transporte no caso da participante do hospital 

universitário, retornar com o leite para o BLH onde poderia ser utilizado o leite, desde 

que fosse entregue resguardando o controle de qualidade na coleta, armazenamento 

e a rede de frio durante todo o traslado. As participantes das unidades sem BLH foram 

orientadas a apenas registrarem suas coletas de acordo com as indicações do DIÁRIO 

DA PARTICIPANTE APÊNDICE D). 

• Manuseio da Bomba Manual Tira Leite da marca Bomba Harmony Medela 005 

(APÊNDICE E) que foi usada durante a coleta do leite materno no período da coleta 

de dados. 

• Preenchimento do DIÁRIO DA PARTICIPANTE (APÊNDICE D) com registros 

de todas as coletas, tempo gasto para cada coleta e volume coletado em cada 

momento decoleta. 

A participante do GC foi atendida de acordo com o protocolo de “Atendimento 

Padrão às Mães com os Bebês Internados em UTIN” (APÊNDICE C). 

• Finalizando o primeiro dia: orientações para a coleta do leite no domicílio, seu 

correto armazenamento e transporte para o BLH (APÊNDICE F). 

 
 Atividades do 2º ao 11º dia de coleta dedados: 
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A participante procedeu à coleta, registro no DIÁRIO DA PARTICIPANTE 

(APÊNDICE D) e armazenamento do leite materno em seu domicílio. As participantes 

da unidade com BLH foram orientadas a encaminhar as coletas congeladas e em rede 

de frio para uso do próprio filho internado ou doado para o BLH. As demais 

participantes foram orientadas a armazenar congelados até o 15º dia em rede de frio 

e em caso do não ser consumido pelo próprio filho ou doado para um BLH, 

desprezado. 

 
Atividades do 12º dia: 

A participante fez os últimos registros e entregou todo o material usado na pesquisa 

(Bomba Manual Tira Leite da marca Medela e O DIÁRIO DA PARTICIPANTE 

(APÊNDICE D) à pesquisadora. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRP: 

Atividades do 1º dia de coleta de dados: 

• Apresentação à participante do TCLE para sua assinatura (APÊNDICE A), 

seguida da realizaçãoda coleta dos dados socio demográfico-obstétricos 

(APÊNDICE B). 

• Orientação quanto a técnica usada para coleta de retirada de leite materno no 

domicílio, seu armazenamento e transporte no caso da participante do hospital 

universitário, retornar com o leite para o BLH onde poderia ser utilizado o leite, 

desde que fosse entregue resguardando a rede de frio durante todo o traslado. As 

participantes das unidades sem BLH foram orientadas a apenas registrarem suas 

coletas de acordo com as indicações do DIÁRIO DA PARTICIPANTE (APÊNDICE 

D). 

• Manuseio da Bomba Manual Tira Leite da marca Medela (APÊNDICE E) que foi 

usada durante a coleta do leite materno no período da coleta de dados. 

• Preenchimento do DIÁRIO DA PARTICIPANTE (APÊNDICE D) com registros 

de todas as coletas, tempo gasto para cada coleta e volume coletado em cada 

momento de coleta. 

Atividades do 2º dia: 

• A participante procedeu a coleta, registro no DIÁRIO DA PARTICIPANTE 

(APÊNDICE D) e armazenamento do leite materno em seu domicílio. As 

participantes da unidade com BLH foram orientadas a encaminhar as coletas 
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congeladas e em rede de frio para uso do próprio filho internado ou doado para o 

BLH. As demais participantes foram orientadas a armazenar congelados até o 15º 

dia em rede de frio e em caso do não ser consumido pelo próprio filho ou doado para um 

BLH, desprezado. 

Atividades do 3º dia de coleta de dados: 

• Aparticipante do GRP retornou a unidade de internação de seu filho e na sala 

onde ficou designado para o atendimento/intervenção foi realizada a intervenção 

(APÊNDICE F) . Mantendo a coleta diária do leite materno e registro deles. 

Atividades do 4º e 5º dia foram iguais as do 2º dia. 

Atividades do 6º dia foram iguais do 3º dia. 

Atividades do 7º e 8º dia foram iguais as do 2º dia. 

Atividades do 9º dia iguais as do 3º dia. 

Atividadesdo 10º e 11º dias iguais as do 2º dia. 

 
 

Atividades do 12º dia: 

• Aparticipante fez os últimos registros e entregou todo o material usado na 

pesquisa (BombaManual Tira Leite da marca Medela e O DIÁRIO DA 

PARTICIPANTE (APÊNDICE D) à pesquisadora. 

• Variáveis qualitativas associadas. 

 
 

Quadro 4 - Variáveis de controle, segundo as categorias de descrição (dados 

sociodemográfico-obstétricos) 

 CATEGORIAS 

Idade Anos completos 

Escolaridade Em anos de estudo concluído 

Ocupação Trabalha e não trabalha 

Renda familiar Em salários mínimos (da época) 

Cor autorreferida Branca, preta, amarela, parda 

Estado civil Solteira, casada, viúva, separada 
judicialmente/divorciada, união estável, ignorado 

Idade gestacional Em semanas 

Número de gestações Referido pela parturiente 

Número de partos anteriores Referido pela parturiente 

Número de consultas pré-natal Número 

Número de filhos amamentados Quantidade de filhos amamentados 

Tempo máximo de 
amamentação anterior a atual 
gestação 

Tempo em meses 

Fonte: a própria autora, baseado em dados da Declaração de Nascido Vivo (DNV), Brasil 2009. 
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5.8 Randomização 

A distribuição do número de participantes por grupo ocorreu por sorteio de 

bolinhas numeradas (jogo de bingo) que foram armazenadas dentro de um recipiente 

plástico opaco com tampa. A numeração das bolinhas foi de 01 a 40 de forma a 

equiparar números pares e ímpares. Os números pares formaram o GC e os números 

ímpares formaram o GRP. A randomização ocorreu dentro das UTINs por profissionais 

isentos de envolvimento com a pesquisa ou com os participantes. Após o sorteio as 

bolinhas foram retiradas do recipente opaco e armazenadas em um outro recipiente 

transparente de forma a não serem confundidas para os sorteios subsequentes. 

 
Figura 10: Fluxograma da coleta de dados. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora 
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5.9 Aspectos éticos 

 
Este estudo foi desenvolvido a partir de aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do HUAP da UFF, conforme Parecer n. 2.992.129 CAAE: 

81175317.7.0000.5243, de 31 de outubro de 2018. A pesquisa seguiu as 

recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e do 

MS que, em parceria, propõem diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos, fundamentadas no Código de Nuremberg, de 1947, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, na Declaração Universal sobre 

Bioética e Direitos Humanos, de 2005, além de documentos afins. Sendo assim, foram 

cumpridas as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 

bem como da legislação brasileira correlata. As candidatas convidadas a participarem 

do desenvolvimento do estudo assinaram o TCLE (APÊNDICE A) previsto na 

Resolução acima referida. 
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6. RESULTADOS 

O processo de captação das participantes do estudo e a coleta de dados 

representam importante etapa de uma pesquisa, pois os aspectos referentes aos 

procedimentos, técnicas e instrumentos empregados estão relacionados com a 

acurácia e a precisão dos resultados. Assim, apresentar os resultados que refletem o 

processo de validação de uma pesquisa, passa pela apresentação inicial do 

fluxograma que identifica quantitativamente os participantes para sustentar os 

resultados e dar base para a análise de cada etapa do estudo, potencializando os 

resultados e a hipótese defendida. 

 
Figura 11: Fluxograma da pesquisa. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 
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Inicialmente a pesquisa foi realizada em apenas um hospital universitário 

público da região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro que é referência para 

atendimento obstétrico de alto risco, e onde há serviços de BLH e de UTIN. Após 6 

meses de muitas dificuldades para captar participantes, pois os critérios de 

elegibilidade da pesquisa e a permanência longa dos pacientes internados na UTIN 

restringiram a população encontrada, foi necessário, desta forma, buscar outros 

cenários de atendimento obstétrico e neonatal de alto risco. A maternidade privada e 

o hospital geral estadual puderam complementar o estudo alavancando com a 

participação de maior número de mulheres/mães que atenderam os critérios de 

elegibilidade. 

Entrou no estudo um total de 40 participantes, destas restaram apenas 16 

participantes que conseguiram chegar ao final da coleta de dados. Foram 

randomizados 20 participantes para cada grupo. Dos 20 randomizados para o GRP, 

apenas 9 passaram por todo o processo da coleta de dados e 3 sessões de RP por 

participante. Não deram seguimento 5 participantes que iniciaram aleitamento 

materno antes do término da coleta de dados (12 dias), 5 abandonaram a pesquisa 

por razões diversas e no início da análise foi excluído 1 amostra por insuficiência de 

volume de leite coletado. No GC foram randomizados 20 participantes e destes 

apenas 7 chegaram na fase de análise, 2 participantes tiveram a iniciação do 

aleitamento materno, 11 participantes abandonaram a pesquisa por razões diversas. 

Finalizando a fase de análise com 9 do GRP e 7 do GC. Desta forma 60% do grupo 

elegível perdeu seguimento em algum momento da coleta de dados como mostra a 

Figura n. 11. 

 
 

6.1 Estatísticas descritivas 

A amostra inicialmente analisada neste trabalho foi de tamanho 17, porém uma 

participante foi descartada devido ao baixo volume de leite retirado. Assim, foi 

considerada uma amostra de tamanho 16, sendo que foi dividida em 7 elementos no 

GC e 9 elementos no Grupo de Intervenção. 
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Tabela n. 1: Inserção das participantes na pesquisa de acordo com os 

cenários/unidades de atendimento e perda de seguimento. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

 
 

Instituição N. de 
participantes 

Perda de seguimento Total para a 
fase de 
análise 

Abandono da 
pesquisa 

Aleitamento 
materno 

Dados 
coletados 

insuficientes 

hospital 
universitário 
(público) 

8 6 0 1 3 

hospital geral 
estadual 
(público) 

16 6 4 0 3 

maternidade 
(privada/SUS) 

16 3 4 0 11 

total 40 15 8 1 16 

 

Os 3 cenários do estudo apresentaram adesões das participantes de maneiras 

distintas podendo ser observado a inserção de amostras equivalentes nos cenários da 

unidade privada e o hospital geral estadual, enquanto no hospital universitário foi 

representado pela metade das participantes comparadas a estas unidades. 

 
Estatísticas Amostrais 

Segundo Polit e Beck (2011) ao usar uma amostra para estimar características 

de uma população é importante que esta seja representativa e a amostragem 

randômica é o melhor meio de garantir isso. 

 
6.2 As variáveis de controle ou independentes 

A variável independente é o fator que permanecerá inalterado pelo 

experimento. Trata-se do fator que é controlado pelo experimentador. O pesquisador 

busca compreender como ou por que as coisas variam e como mudanças de uma 

variável se relacionam com mudanças em outra. As variáveis independentes são 

presumidas (Polit e Beck, 2011). Estas variáveis qualitativas formaram o perfil da 

participante no estudo e foi baseado nosdados levantados na DNV. 
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Tabela 2: A idade das participantes no estudo. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 
 

 
Faixa etária em anos 

18 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 43 

 
N. de articipantes/percentual 

2 
(12,5%) 

2 
(12,5%) 

5 
(31,25%) 

5 
(31,25%) 

2 
(12,5%) 

 
Observa-se que há maior concentração de mulheres/mães com idades entre 

31 a 40 anos. 

 
Tabela 3: Tempo em número de dias de pós-parto em que a participante entrou 

na pesquisa. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

 
 

 
N. dia 

 
10º dia 

 
11ºdia 

 
13ºdia 

 
14ºdia 

Quant. 
participantes 

 

9 
 

3 
 

2 
 

2 

 
Cada participante que terminou a coleta de dados não amamentou antes da 

sua inserção na pesquisa e durante, desta forma no mínimo demoraram 22 dias 

podendo chegar até 26 dias, como é apontado nesta última tabela. 

A próxima tabela mostra a distribuição por grupo com relação ao tempo de 

inserção da participante na pesquisa, apontando para a equidade de distribuição das 

amostras nos grupos. 

Tabela 4: Distribuição dos participantes do GC e do GRP no tempo em número 

de dias de pós-parto em que a participante entrou na pesquisa. Niterói, RJ, Brasil, 

2020. 

 

 
N. dia 

 
10º dia 

 
11ºdia 

 
13ºdia 

 
14ºdia 

Quant. Participantes 
GC 

 
4 

 
2 

 
1 

 
0 

Quant./Participantes 
GRP 

 
5 

 
1 

 
1 

 
2 
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Tabela 5: Distribuição dos participantes nos GC e de GRP de acordo com a cor 

da pele autorreferida, estado civil declarado e nível de escolaridade. Niterói, RJ, Brasil, 

2020. 

 

Cor 

Preta Branca Parda 

Total: 6 (37,5%) Total: 7 (43,75%) Total: 3 (18,75%) 

GC:0 (0%) 
GRP: 2(12,5) 

GC: 4 (25%) 
GRP: 4 (25%) 

GC: 3 (18,75%) 
GRP: 3 (18,75%) 

Estado Civil 

Casada Solteira 

Total: 12 (75%) Total: 4 (25%) 

GC: 5 (31,25%) 
GRP: 5 (31,25%) 

GC: 2 (12,5%) 
GRP: 4 (25%) 

Ensino 

Fund. Incompleto Médio Superior Pós 

Total: 1 (6,25%) Total 8 (50%) Total: 6 (37,5%) Total: 1 (6,25%) 

GC:0 (0%) 
GRP:2 (12,5%) 

GC:3 (18,75) 
GRP:4 (25%) 

GC:3 (18,75%) 
GRP:3 (18,75%) 

GC:1 (6,25%) 
GRP:0 (0%) 

 
Esta amostra apresenta uma população de mulheres/mães em sua maioria 

autodeclarada de cor branca, casada, e com ensino médio. 

 
Tabela 6: Renda familiar das participantes do estudo. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

 

Unidade 

 
 

Renda 
Familiar em 
salário mínimo 

maternidade privada 
(n. de participantes) 

hospital geral 
estadual (n. de 
participantes) 

hospital universitário 
(n. de participantes) 

0 1 (6,25%)   

1  2 (12,5%) 1 (6,25%) 

2 1 (6,25%) 2 (12,5%) 1 (6,25%) 

3 2 (12,5%)   

6 1 (6,25%)   

7 1 (6,25%)   

9 1 (6,25%)   

10 2 (12,5%)   

16 1 (6,25%)   
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Este dado ressalta as diferenças dos níveis socioeconômicos do fluxo da 

população que transita nos serviços públicos e privado dos cenários da pesquisa. 

 
Tabela 7: Tipo de parto. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

 

Unidade 
Tipo de parto 

maternidade privada hospital geral 
estadual 

hospital universitário 

Parto normal 1 3 1 

Parto Cesáreo 9 1 1 

 
 

 GC GRP Total 

Parto Normal 2 (12,5%) 3 (18,75%) 5 (31,25%) 

Parto Cesáreo 5 (31,25%) 6 (37,5%) 11 (68,75%) 

 

O tipo de parto mostra que as amostras foram distribuídas de maneira 

equilibrada nos grupos e chama a atenção para o número de partos cesáreos que 

foram 11 e 5 partos normal. 

 
Tabela 8: Local de nascimento e UTIN de internação dos filhos das 

mulheres/mães participantes do estudo. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

 
 

Local de Nascimento 

Domicílio HEAL HMSF Alcântara HUAP 

1 (6,25%) 5 (31,25%) 8 (50%) 1 (6,25%) 1 (6,25%) 

GC:1 (6,25%) 
GRP:0 (0%) 

GC:1 (6,25%) 
GRP:4(25%) 

GC:5(31,25%) 
GRP:3(18,75%) 

GC:0 (0%) 
GRP:1 (6,25%) 

GC:0 (0%) 
GRP:1 
(6,25%) 

UTIN 

HEAL HMSF HUAP 

3 (18,75%) 10 (62,5%) 3 (18,75%) 

GC:1(6,25%) 
GRP:2 (12,5%) 

GC:5 (31,25%) 
GRP:5(31,25%) 

GC:1(6,25%) 
GRP:2 (12,5%) 

 

A tabela acima mostra que os bebês nasceram em uma unidade de saúde de 

atenção obstétrica, mas nem todos permaneceram na mesma unidade de nascimento. 
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Tabela 9: Número de gestações anteriores, números de abortos, número de 

filhos vivos sem contar com o último nascimento. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

 
 

Gestações Anteriores  

0 1 2  3 

9 (56,25%) 5 (31,25%) 1 (6,25%) 1 (6,25%) 

GC:3 (18,75%) 
GRP:5(31,25%) 

GC:3(18,75%) 
GRP:1(6,25%) 

GC:0 (0%) 
GRP:1(6,25%) 

GC:0 (0%) 
GRP:3(18,75%) 

Abortos Anteriores 

0 1 2 

13(81,25%) 2 (12,5%) 1 (6,25%) 

GC: 6 (37,5%) 
GRP:7 (43,75%) 

GC:1 (6,25 %) GC: 0 (0%) 

GRP:1(6,25%) GRP:1(6,25%) 

Filhos Vivos 

0 1 2 

10 (62,5%) 4 (25%) 2(12,5%) 

GC:4 (25%) 
GRP: 5 (31,25%) 

GC:3 (18,75%) 
GRP:2(12,5%) 

GC: 0 (0%) 
GRP:2 (12,5%) 

 
 

 
Tabela 10: Idade gestacional (IG) no parto. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

 

 
Unidade 

 
IG (semanas) 

maternidade 
privada 

hospital geral 
estadual 

hospital 
universitário 

Total 

26 1   1 

27 1 2  3 

28 3   3 

29 2   2 

30 2  2 4 

31   1 1 

33  1  1 

35 1   1 
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Tabela 11: Número de filhos amamentados e tempo maior de amamentação 

das participantes no estudo. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

 

Filhos amamentados 

0 1 2 

10 (62,5%) 5 (31,25%) 1 (6,25%) 

GC:4 (25%) 
GRP: 6 (37,5%) 

GC:3 (18,75%) 
GRP: 2(12,5%) 

GC:0 (0%) 
GRP: 1(6,25%) 

Maior Tempo Amamentando (em meses) 

0 2 5 12 24 72 

10 
(62,5%) 

1 (6,25%) 1 
(6,25%) 

1 
(6,25%) 

2 
(12,5%) 

1 
(6,25%) 

GC:4 
(25%) 
GRP: 6 
(37,5%) 

GC:0 
GRP: 1 
(6,25%) 

GC:1 
(6,25%) 
GRP:0 
(0%) 

GC:0 
(0%) 
GRP:1 
(6,25%) 

GC:1 
(6,25%) 
GRP: 1 
(6,25%) 

GC:0 (0%) 
GRP:1 
(6,25%) 

 
Como demonstrado numericamente nesta última tabela, mais da metade das 

participantes do estudo não haviam passado pela experiência gestacional e de 

amamentação anterior. 

 
Figura 12: Números de gestações e amamentações anteriores das 

participantes do estudo. Niterói, RJ, brasil, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 gestações 

anteriores = 1 

 N. de abortos 
= 0  

 

1 gestação=5 

participantes N. de bebês amamentados= 4 

N. de abortos = 1 

participante 

 
 

N. de 

participantes 

mulíparas = 7 Uma com n. de filhos 

amamentados = 2 (tempo 

máximo de amamentação = 

24meses). 

 
Tempo de 

amamentação 

em meses 

2 meses = 1 

5meses=1 

12 meses = 1 

24 meses = 1 

 

Número de 

participantes 

primíparas= 9 
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Fonte: Elaborado pela própria autora 

 
 

6.3 A estatística da produção de leite 

Os resultados de testes de hipótese. A análise foi realizada no software R. Na 

tabela 10 são apresentadas as estatísticas referentes ao volume de leite retirado. 

Para coleta destes dados cada participante registrou no DIÁRIO DA 

PARTICIPANTE (APÊNDICE D) todas as coletas de leite materno com registros dos 

horários, volumes e tempo de coleta durante os 12 dias. Elas usaram o mesmo modelo 

de bomba tira-leite manual da marca Medelano domicílio; nos horários de visitação de 

seus filhos nas UTINs, retiraram o leite à beira do leito do filho internado, ou no BLH, 

ou na Sala de Apoio ao Aleitamento Materno da unidade. Desta forma, os registros 

foram tratados para os testes estatísticos como serão demonstrados. 

Na tabela 12, o 1º quartil é o ponto que separa os 25% menores volumes, a 

mediana é o ponto que separa os 50% menores, e o 3º quartil os 75%, ou seja, 

separam os grupos em “fatias” de 25%. 

 
Tabela 12 – Estatísticas da Produção de Leite coletados nos 12 dias da 

pesquisa pelas participantes. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 
 

Grupo Volume Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Média D. Padrão 

Conjunto 
Total 

Total 6 103,8 190 303,8 1160 263,3 233,83 

Médio 0,039 1,159 2,016 3,478 11,176 2,388 1,655 

 

Intervenção 
Total 6 85 120 430 840 241,9 215,98 

Médio 0,039 0,625 1,478 3,836 11,176 2,230 1,971 

 

Controle 
Total 35 155 208 252,5 1160 291 253,87 

Médio 0,950 1,824 2,211 3,052 6,500 2,593 1,098 

3 gestações 

anteriores = 1 

N. de filhos 

amamentados = 1 (tempo 

máximo de 

amamentação 72 meses) 

N. de abortos = 2 
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Observando os valores da tabela 11, observa-se que o conjunto Intervenção 

possui menores valores que o GC, o que fica claro no Gráfico 1, onde são 

apresentados os boxplots de cada um dos dias. Pode-se observar que há uma maior 

variação dos dados no GRP do que no GC. 

Os procedimentos com os grupos foram baseados no protocolo padrão de 

atendimento do “Atendimento Padrão às Mães com os Bebês Internados em UTIN” 

(APÊNDICE C), onde as orientações básicas de estímulo de lactação por 

esvaziamento das mamas devem ser realizadas pelo menos 6 vezes ao dia, podendo 

a mulher/mãe coletar o leite seguindo os protocolos de rigor de coleta, armazenamento 

e transporte do leite em rede de frio até ao BLH de destino para doação ou ser tratado 

para consumo do próprio filho internado. 

O GRP passou por 3 intervenções de RP para estímulo de lactação em 

intervalos de 3 dias: no 3º, 6º e 9º dias de coleta de dados. O gráfico apresentado 

abaixo evidenciadiscrepância da dispersão dos volumes de leite colhidos no GRP. 

 
Gráfico n. 1: Boxplot comparativo dia a dia. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

Gráfico 1 - Boxplot comparativo dia a dia 

 
 
 
 

Em virtude desta diferença, optou-se por observar a diferença entre as médias 

diárias do GC e do Grupo de Intervenção. Os resultados são apresentados na tabela 

12. 
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Tabela 13 – Diferença entre média das Vazões Médias diárias. Niterói, RJ, 

Brasil, 2020. 
 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

-0,093 -1,208 -0,387 -0,129 

Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

-0,626 0,114 -0,644 -0,261 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 

-0,592 -0,054 0,384 -0,838 

 
 

Observando-se os valores encontrados, pode-se ver que apenas nos dias 6 e 

11 o valor da média do Grupo Intervenção foi maior que o valor da média do GC. 

 
6.4 Hipóteses do estudo 

O interesse da pesquisa é verificar se o procedimento realizado surtiu efeito na 

produção de leite das mulheres participantes. 

A fim de se realizar testes de diferença de média, verificou-se primeiramente se 

os dados seguem uma distribuição normal. Para tal, utilizou-se dois testes: o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (KS) e o teste de Shapiro-Wilks. Os testes de Shapiro-Wilks e 

KS verificaram normalidade em todas as variáveis estudadas. 

Para a realização do teste de hipótese, foi comparado os dias que antecederam 

a intervenção com os dias posteriores, foi comparado os dias 2 e 11, 1 e 11, 2 e 5, 2 e 

8 do GRP e separadamente os dados dos dias 2, 6 e 11 dos 2 grupos, submetendo- os 

aos testes estatísticos de Shapiro-Wilks e KS. Os dados são apresentados na tabela 

13. 

 
Tabela 14 – Teste de Normalidade. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

 

 

Grupo Variável Teste p-valor Resultado 

 

Intervenção 
 

Diferença dos dias 2 e 11 
Shapiro-Wilks 0,8975 Aceita 

KS 0,9701 Aceito 

 

Intervenção 
 

Diferença dos dias 1 e 11 
Shapiro-Wilks 0,4696 Aceita 

KS 0,5784 Aceita 

 

Intervenção 
 

Diferença dos dias 2 e 5 
Shapiro-Wilks 0,9073 Aceita 

KS 0,9432 Aceita 
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Intervenção 
 

Diferença dos dias 2 e 8 
Shapiro-Wilks 0,3701 Aceita 

KS 0,9565 Aceito 

 

Intervenção 
 

Dia 2 
Shapiro-Wilks 0,0379 Aceita 

KS 0,5779 Aceita 

 

Controle 
 

Dia 2 
Shapiro-Wilks 0,9265 Aceita 

KS 0,9376 Aceita 

 

Intervenção 
 

Dia 11 
Shapiro-Wilks 0,1457 Aceita 

KS 0,7788 Aceita 

 

Controle 
 

Dia 11 
Shapiro-Wilks 0,9124 Aceita 

KS 0,9974 Aceito 

 

Intervenção 
 

Dia 6 
Shapiro-Wilks 0,2297 Aceita 

KS 0,6645 Aceita 

 

Controle 
 

Dia 6 
Shapiro-Wilks 0,9362 Aceita 

KS 0,9994 Aceito 

 

Como o teste de Shapiro-Wilks apresentou normalidade, optou-se pelo teste t 

para diferença de média. Para os casos dentro do mesmo grupo, utilizou-se o teste t 

pareado, e entre os grupos, optou-se pelo teste t não-pareado. 

Desta forma foram apresentados os resultados dos testes dentro de cada 

Grupo do estudo. 

 

Tabela 15 – Testes de médias dentro do GRP (intervenção). Niterói, RJ, Brasil, 

2020. 
 

Grupo Variáveis p-valor Resultado 

Intervenção Dias 2 e 11 <0,01 
Médias 
diferentes 

 
Intervenção 

 
Dia 1 e11 

 
0,03228 

Médias 
diferentes para 
nível de 5% 

 
Intervenção 

 
Dias 2 e 5 

 
0,03856 

Médias 
diferentes para 
nível de 5% 

Intervenção Dias 2 e 8 0,0903 Médias iguais 

Intervenção Dias 1 e 5 0,1720 Médias Iguais 

Intervenção Dias 1 e 8 0,2039 Médias iguais 

 

Dentro do Grupo de Intervenção, realizamos o teste t pareado para comparar a 

vazão média dos dias pré-intervenção e a vazão média pós-intervenção. As hipóteses 
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utilizadas foram: hipótese nula, as médias são iguais, versus hipótese alternativa, 

média pós intervernção é maior que a média pré-intervenção. 

Para os dias pré-intervenção, utilizamos os dias 1 e 2, e para os dias pós- 

intervenção utilizamos o dia 5 (48horas pós 1ª intervenção), dia 8 (48 horas pós 

2ªintervenção) e o dia 11 (48 horas pós 3ª intervenção). Para um nível de significância 

de 5%, os testes mostraram que existe uma diferença significativa entre o pré e pós- 

intervenção, nos dias 5 e 11, já para o dia 8 não encontramos evidência de que as 

médias são diferentes. 

 
Tabela 16: Resultados dos testes dentro do GC. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

 

 

Grupo Variáveis p-valor Resultado 

Controle Dias 2 e 11 0,8086 Médias iguais 

Controle Dia 1 e11 0,9722 Médias iguais 

Controle Dias 2 e 5 0,7700 Médias iguais 

Controle Dias 1 e 5 0,1805 Médias iguais 

Controle Dias 2 e 8 0,5353 Médias iguais 

Controle Dias 1 e 8 0,8681 Médias iguais 

 
Dentro do GC, realizamos o teste t pareado para verificar se houve qualquer 

tipo de alteração na vazão média ao longo do tempo. As hipóteses utilizadas foram: 

hipótese nula, as médias são iguais, versus hipótese alternativa, as médias são 

diferentes. Os testes mostraram que não houve alteração significativa da vazão média 

ao longo do tempo. 

 
A Tabela 15 apresenta os resultados dos testes realizados para comparar a 

média da vazão dos grupos GC e GRP. As hipóteses dos testes são: hipótese nula, 

as médias são iguais, versus hipótese alternativa, a média do Grupo de Intervenção é 

maior do que a do GC. 
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Tabela 17– Testes de médias entre os grupos GC e GRP. Niterói, RJ, Brasil, 

2020. 
 

Dia 2 0,1471 Médias iguais 

Dia11 0,2430 Médias iguais 

Dia 6 0,4498 Médias iguais 

 

Para o dia 2, o teste mostra evidência de que não há diferenças entre as 

médias, o que é esperado já que não ocorreram intervenções. Para os dias 6 e 11, os 

testes mostram que não há diferença significativa entre as médias do grupo GC e 

GRP. 
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7. DISCUSSÃO 

A discussão é o momento em que os dados encontrados nos resultados são 

analisados à luz dos objetivos, isto é, se correspondem aos resultados esperados 

pelas hipóteses ou questões de pesquisa. 

O objeto deste estudo foi a PIC-RP para efeitos na vazão de leite materno. Um 

dos conceitos usados foi formulado para a vazão do leite materno e definida como o 

volume de leite extraído da mama da mulher dividido pelo tempo em que ocorreu sua 

extração. As expressões ou ordenhas das mamas neste estudo foram feitas por um 

artefato chamado bomba tira-leite manual da marca Medela, evitando técnicas 

diferentes de coleta de leite materno. 

A maneira pela qual uma mulher retira o leite das mamas pode ter influência na 

vazão do leite como mostra os estudos de Pessoto (Pessoto, 2009). As técnicas de 

extração do leite materno quando acrescidas de outras formas de suporte adicionais, 

têm evidenciado a melhoria na vazão e na caloria do leite materno extraído, como 

mostram os estudos de musicoterapia aplicadas às mães de bebês prematuros. (Keith, 

Weaver e Vogel, 2012). 

Aqui, trabalhou-se com mulheres/mães que não iniciaram o aleitamento 

materno no tempo de 22 a 26 dias do pós-parto. Portanto, fisiologicamente a produção 

láctea nestas mulheres apresentaram-se de alguma forma diminuída comparado ao 

momento do apogeu da produção, na fase da Lactogênese II iniciada entre 30 a 40 

horas após o parto (Mannel, Martens e Walker, 2011). 

Na comparação dos resultados obtidos dos dois grupos, o GRP e o GC, 

identificamos diferenças na vazão do leite materno evidenciando que a RP contribui 

para a melhoria da vazão do leite materno. 

Mediante ao que foi investigado e os resultados obtidos foi identificado os 

seguintes achados. 

 
7.1 A perda de seguimento na coleta de dados e sua relação com a vazão do 

leite materno 

O perfil das 16 participantes do estudo seria uma realidade próxima da amostra 

das 60% participantes que abandonaram a pesquisa. Seguindo este raciocínio, na 

tabela de resultados da renda familiar são identificados valores abaixo de 3 salários 

mínimos nas unidades públicas; enquanto na unidade privada houve relatos 
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de até 16 salários mínimos (ver tabela n.6) e maior adesão ao estudo pelas 

participantes (ver tabela n.1). 

A renda familiar é um dado que apresentou as diferenças das populações que 

frequentam a unidade privada comparada com as unidades públicas. Estas 

discrepâncias socioeconômicas evidenciaram as dificuldades enfrentadas pelas 

participantes do setor público na assiduidade de visitas ao filho internado nas UTINs. 

Embora as mulheres/mães inicialmente tenham demonstrado interesse em participar 

do estudo, para a maioria nem sempre foi possível a sua permanência (ver as tabelas 

n.1 e n.6). Este pode ser um fator negativo de influência para a prática do aleitamento 

materno, manutenção da lactação, vazão do leite materno e adesão às boas práticas 

de saúde que são demonstradas e construídas de forma única com cada binômio mãe- 

bebê. 

Portanto, este fator, o econômico, contribui para menores chances da 

continuidade do aprendizado no cuidado de mãe com seus filhos e até na formação 

de laços afetivos que são essenciais para a saúde e a prevenção de doenças (Véras 

e Traverso-Yépez, 2010). 

Acrescido o estresse parental provocado pela internação do filho em uma UTIN, 

que é uma das muitas razões que dificultam a efetiva formação de vínculo com o seu 

filho, dado observado quando mais prematuro, baixo peso e maior a gravidade do 

bebê internado (Fróesa et al., 2019). 

Ainda dentro da falta de seguimento da presente pesquisa, foi identificado e 

expresso pelas mulheres/mães quando cadastradas na pesquisa, que a produção de 

leite materno estava muito diminuída, o que está diretamente relacionado com a vazão 

do leite materno. Todas as participantes tiveram seus filhos com idade gestacional 

inferior a 35 semanas, sendo a maioria com 30 semanas (ver tabela 10). Isto teve 

influência direta com todos os níveis de produção de leite materno, visto as condições 

tanto fisiológicas dos partos prematuros quanto as condições estressantes nas quais 

estas mulheres/mães vivenciaram este momento. Ressalta-se ainda que a inserção 

destas participantes na pesquisa ocorreu a partir do 10º dia de pós-parto, implicando 

na presença delas nos espaços das unidades de internação dos seus filhos para a 

coleta de dados (ver tabela 3). 

Nesta lógica, a perda de seguimento destacou alguns determinantes do perfil 

das mães de bebês prematuros. Este mesmo retrato de mulheres se apresentou em 

consonância com o estudo realizado no nordeste brasileiro, em que o baixo nível 
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socioeconômico é um fator de risco para o nascimento de bebês prematuros, além 

das prevalências semelhantes para baixo nível de escolaridade. Estes fatores 

dificultam o acesso à informação de saúde e à prestação de cuidado eficaz. 

Considera-se também que as condições nutricionais inadequadas da gestante, antes 

e durante a gravidez, podem comprometer o desenvolvimento e crescimento fetal, 

bem como a sua evolução (Teixeira et al., 2018). O que está diretamente relacionado 

com o fator socioeconômico, em sistema cíclico, compromete a produção láctea da 

mulher/mãe com bebê internado em uma UTIN e por consequência a vazão do leite 

materno. 

Neste estudo, foi identificado que a percepção da insuficiência de leite materno 

pelas nutrizes, o estresse da internação de seus filhos em uma UTIN, o tempo de 

coleta de dados e fatores econômicos, foram indicativos de fragilidades para o 

seguimento no estudo, evidenciando principalmente a vulnerabilidade social que 

permeiaesta população de mulheres/mães. 

Ressalta-se que a fisiologia da lactação na mulher está atrelada aos indicativos 

apresentados para perda de seguimento por parte da amostra na pesquisa. 

Reforçando que as mulheres/mães logo após o parto, tendo seus filhos submetidos à 

internação em uma UTIN, necessitam de suporte para a manutenção da lactação e 

vazão do leite materno. 

Além disso, a análise dos dados socioeconômicos e obstétricos apresentados 

perfilam uma população de mulheres/mães comprometidas/desejosas da prática do 

aleitamento materno, indo contra os desafios que comprometem a manutenção da 

lactação e melhoria da vazão do leite materno. 

A vazão do leite materno está para além da produção do leite, pois, em si sofre 

interferências das questões econômicas, sociais, ambientais, fisiológicas e 

emocionais que atravessam o seu fluxo facilitando ou inibindo. 

 
7.2 a manutenção da lactação e vazão do leite materno nas mães de bebês 

internados nas UTINs 

A vazão do leite materno está condicionada a vários indicadores como é 

identificado pelo modelo de Hill e Aldag (Hill et al., 2005) e estão associados aos 

fatores econômicos e ambientais como o tipo de apoio recebido pela nutriz, estresse, 

convivência com o pai do bebê, nível educacional, tempo gestacional no parto e etnia. 
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A iniciação de coleta de leite materno dentro da 1ª hora logo após o parto pode 

favorecer à antecipação da fase Lactogênese II, melhorando ovolume e a vazão do 

leite materno na mulher (Parker et al., 2015). 

As orientações oferecidas às participantes do estudo dos 2 Grupos para coleta 

do leite materno foram baseadas no Procedimento Operacional Padrão (POP) do BLH- 

HUAP-UFF - COLETA DE LEITE MATERNO NO BANCO DE LEITE MATERNO PARA 

AS MÃES DE BEBÊS INTERNADOS EM UTIN, que preconiza que o esvaziamento 

das mamas deva correr logo após o parto. Este instrumento também estimula a 

mulher/mãe que está com o filho internado em uma UTIN, a realizar o esvaziamento 

das mamas pelo menos 6 vezes ao dia. O esvaziamento frequente das mamas 

favorecerá à manutenção da lactação e melhorará as condições de produção da láctea 

da mãe para a iniciação da amamentação. 

Para o estudo presente o nome dado ao protocolo da pesquisa foi 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PADRÃO (Apêncice C). Este protocolo foi uma 

adequação do POP-BLH-UFF e teve vista na manutenção da lactação das mães com 

bebês internados na UTIN, a coleta e mensuração do leite materno colhido. Além 

disso, possibilitou procedimentos de segurança para que o leite colhido, armazenado 

em rede de frio e transportado até o BLH, pudesse ser utilizado de maneira segura ao 

filho-bebê internado. 

Baseado nestas orientações, no que tange ao apoio das unidades de 

atendimento materno infantil estadual e privado, mostraram ineficiência quanto ao 

preparo destas mulheres no cuidado com a manutenção da lactação. Apesar de 

teoricamente preconizarem a prática do aleitamento materno, terem espaços definidos 

como o local adequado para coleta e armazenamento do leite materno, as 

participantes enfrentaram muitas resistências e dificuldades. Entre as dificuldades, 

está a restrição de seu funcionamento que deveria estimular a mulher/mãe a realizar 

as coletas, nos tempos definidos e de forma livre em horário integral. O acesso livre 

da mulher/mãe aos espaços reservados para coletas e armazenamento de leite 

materno, também devem oferecer apoio e promover o aleitamento materno, o que 

gera como benefício a melhoria da vazão do leite materno nestas mulheres. 

Estas lacunas nas assistências dadas pela unidade estadual e privada se 

similarizam com estudos fenomenológicos feitos por Serra e Scochi (2004), com mães 

de bebês prematuros internados em uma UTIN de hospital universitário em Cuiabá- 

MT e explica as ocorrências como essa no cotidiano. 
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As recomendações muitas vezes esbarram nas dificuldades que 
a mãe do prematuro enfrenta para manter a produção de leite ao 
permanecer com o filho o dia todo, ou parte desse, na UTIN, 
durante vários dias ou várias semanas. Percebemos que, 
frequentemente, os profissionais da unidade neonatal não 
propiciam ou estimulam que a mãe realize a ordenha mamária, 
enquanto permanece junto ao filho (Serra e Scochi, 2004). 

 
Nestes momentos os fatores estressores que comprometem o aleitamento 

materno estão presentes e não colaboram para sua manutenção, nem tão pouco na 

melhoria da vazão do leite materno. Sobrepondo a tudo isso, a desinformação e a falta 

de apoio para atendimento a estas mulheres/mães fecham o ciclo inviabilizando ou 

dificultando muito esta prática. 

Os estressores internos na amamentação são a percepção 
contrária da mulher; as condições biológicas inadequadas da 
mulher e da criança; a imagem corporal e o papel de mãe 
conflituoso. Os estressores externos são: o espaço inadequado; 
os sistemas organizacionais ausentes ou ineficazes à proteção, 
promoção e apoio; a autoridade familiar e social contrária à 
amamentação (Primo e Brandão, 2017). 

 
Neste estudo, apesar das defasagens das unidades de atendimento materno 

infantil, a população das participantes do estudo pôde desfrutar de orientações, 

mesmo que tardias, para as boas práticas de estímulo de lactação. 

O apoio da instituição de internação do filho é fundamental para a melhoria das 

condições de lactação e da vazão do leite da mulher que permanece por longo tempo 

e necessita de acolhimento e respaldo profissional para sua manutenção. Além 

dessas ações, outras que possam promover o bem-estar destas mulheres como a RP 

que é uma intervenção que se inicia objetivando o relaxamento do usuário para 

depois, desenvolver estímulos específicos as quais a intervenção tem por finalidade. 

Desta forma, é creditado a corresponsabilidade das unidades de saúde materno 

infantil à manutenção da lactação e vazão do leite das mulheres/mães de 

prematuros sem condições de serem aleitados temporariamente. 

 
 

7.3 Os fatores idade das mulheres/mães e a idade gestacional do parto com a 

vazão do leite materno 

A idade das participantes variou entre 18 a 43 anos de idade e 64,5% de toda 

a amostra apresentada, entre 31 e 40 anos e apenas uma participante com idade 

inferior a 20 anos, o que representa 6,25% (ver tabela n. 2). Considerando o fator 
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idade, 50% das participantes foram consideradas de risco obstétrico. Portanto, esta 

parcela da amostra no fator idade estava propensa ao parto prematuro, o que é 

reforçado pelo pressuposto de que os extremos das idades das gestantes primíparas 

com idade abaixo de 20 e superior a 35 anos são de maior risco para parto prematuro 

(Costa e Gotlieb, 1998). 

Neste estudo a predominância da idade gestacional nos nascimentos foi de 

menos de 30 semanas, variando de 26 a 35 semanas (ver tabela 10). 

Os partos prematuros têm como consequência a fase da Lactogênese II tardia 

e menor produção de volume de leite e vazão. Existe esta associação, por todas as 

dificuldades de se colocar o recém-nascido no seio materno, pelas complicações 

clínicas iniciais e pela imaturidade do próprio recém-nascido pré-termo, o qual 

frequentemente recebe alta hospitalar antes da idade de termo. O que reforça ainda 

mais as dificuldades de se manter a lactação, volume de leite humano e sua vazão 

(Méio et al., 2018). 

As condições de parto prematuro, entre 22 e as 34 semanas, a mamogênese 

poderá ou não estar suficientemente completa para lactação total. Além disso, o 

hormônio lactogênico placentário tem influência no desenvolvimento da glândula 

mamária. Para a mulher a interrupção da gestação prematuramente não contribui para 

a lactação e condições de vazão fisiológicas plenas (Mannel et al., 2001). 

Os partos prematuros sabiamente são reconhecidos como fator de alto risco de 

internação do concepto em uma UTIN e maiores chances do início da prática da 

amamentação ser demorada. As condições clínicas e fisiológicas dos prematuros têm 

condicionantes para que a prática da amamentação possa ocorrer de forma eficaz e 

de menor risco. A deglutição do feto está madura por volta da 11ª semana de 

gestação, a sucção por volta da 32ª semana e coordenação de sucção, respiração e 

deglutição por volta da 34ª semana gestacional (Silva e Almeida, 2015). 

Além disso, as mães de bebês prematuros enfrentam desafios únicos, 

decorrentes da situação da prematuridade para além do estresse inerente a um 

acontecimento que envolve um resultado incerto (Mannel et al., 2001). Estes fatores 

não contribuem para a prática do aleitamento materno poissão afetados pelo tempo 

que, quanto mais demorado o seu início, menores são as chances de sucesso, 

dificultam ainda mais as condições de produção láctea e de vazão do leite materno. 

Ressalta-se que a sucção do bebê no seio materno, a amamentação, é o melhor 

estímulo para a produção e vazão do leite materno, pois em si mesmo estão todas as 
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formas de estímulos neuronais necessários para a liberação dos hormônios 

produtores e excretores do leite. 

Acrescido que a constituição do leite da mãe de bebê prematuro tem maior 

concentração de calorias, proteínas, nitrogênio, sódio, cloreto, potássio, ferro 

emagnésio e deficiência em cálcio e fósforo, o que leva à necessidade de suplementar 

estes recém-nascidos e de certa forma, “incapacitar” estas mulheres/mães a 

atenderem, em plenitude, as necessidades nutricionais do seu filho (Mannel et al., 

2001). À medida que o desestímulo para a prática do aleitamento materno se 

apresenta ao longo da internação do filho ocasionada pela sua imaturidade fisiológica, 

piores são as chances de se manter a lactação, interferindo diretamente na vazão do 

leite materno. 

Neste estudo, o fator idade da mulher/mãe não apresentou ter influência na 

lactação. Entretanto, em partos com idade gestacional abaixo de 35 semanas, houve 

reflexos nas condições da lactação e na vazão do leite materno, dado expresso pela 

fisiologia da lactação de mães de prematuros. A RP desenvolvida neste estudo 

enfrentou o desafio da lactação tardia, falta de estímulos para produção láctea e 

apontou ser uma estratégia para melhorar as condições da lactação e vazão do leite 

nas mulheres/mães impossibilitadas de amamentarem. 

 
7.4 Os tipos de nascimentos e as internações nas UTINs, suas influências na 

vazão do leite materno 

Neste estudo, menos da metade da amostra das participantes que tiveram parto 

cesáreo, 68%, representaram o quantitativo de parto normal, 32%. Estes dados 

reafirma o tipo de parto que prevalece nas taxas de nascimento no Brasil. 

A OMS recomenda que as cesarianas não excedam a 15% do total de partos, 

pois estudos internacionais vêm demonstrando os riscos das elevadas taxas de 

cesariana tanto para a saúde da mãe quanto a do bebê. No Brasil as taxas de 

cesarianas no setor privado chegam à proporção de 88% dos nascimentos. No setor 

público, envolvendo serviços próprios do SUS e os contratados do setor privado, as 

cesarianas chegam a 46% (Nascer no Brasil, 2011-2012). 

As taxas de cesarianas no setor público foram de 25% neste estudo, enquanto 

no setor privado foi de 90%. 

Os tipos de partos têm interferência na lactação, pois por razões diversas como 

as descargas hormonais ao final do trabalho de parto, o uso de medicamentos durante 
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o trabalho de parto, como anestésicos e perdas de sangue podem atrasar a fase da 

Lactogênese II (Fonseca, 2020). 

Os partos cesáreos ou a fórceps são reconhecidos como fatores que 

propiciariam a Lactogênese II tardia, além do uso de medicamentos anestésicos 

durante o procedimento cirúrgico. Outro dado correlacionado é o início da 

amamentação ocorrer tardiamente, depois das primeiras 24 horas de vida do recém- 

nascido. O afastamento do filho logo após o parto por motivo de internação na UTIN, 

entre outros fatores, como dor após o parto, dificultam à mãe prestar cuidados ao seu 

filho. Além disso, existem as condições patológicas que demandam grandes perdas 

de sangue no parto e faz com que a vazão do leite materno fique comprometida 

(Fonseca, 2020). 

Os históricos obstétricos e as condições emocionais vivenciadas pelas nutrizes 

são essenciais para o controle da lactação (Gianni et al., 2018). Desta forma, os tipos 

de partos também influenciam na saúde mental das mulheres/mães, provocando 

maiores chances do desenvolvimento de depressões e síndrome de Bluenas mulheres 

que passaram pelo parto cirúrgico (Silva et al., 2017). Isto é outro condicionante que 

tem interferência na vazão do leite, pois mulheres desestimuladas ou mesmo 

impedidas de amamentar por uso de medicamentos, têm efeitos inibitórios na lactação 

e, portanto, na vazão do leite. 

O uso da RP como recurso de estímulo de lactação pode ser uma estratégia 

que pode ajudar a mulheres/mães a vivenciarem estes momentos de maneira menos 

estressante, pois este método de intervenção tem conjugado técnicas de relaxamento 

através das manobras com os pés, para depois realizar a intervenção de estímulo 

específico para melhoria da vazão do leite materno e lactação. 

Os partos eutócicos são considerados efetivamente mais seguros para o 

deslanche da lactação e garantia de melhores vazões do leite materno. Dado este que 

sofre influência pelas descargas hormonais ocasionadas na fase final do parto 

culminando com a expulsão da placenta e liberação da prolactina (Mannel et al., 2001). 

Desta forma, as condições e tipos de parto evidenciam efeitos no aleitamento 

materno, na lactação e na vazão do leite materno. 

Outro condicionante importante para o deslanche da vazão do leite materno são 

as condições de segurança quanto ao tratamento do filho internado, a facilidade do 

acesso à unidade de internação, as práticas promovidas pela instituição na 
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manutenção da lactação, estímulo às visitas dos pais, ambiente sereno e de fácil 

comunicação (Fonseca, 2020). 

Aqui algumas mães vivenciaram a necessidade do deslocamento para ir ao 

encontro do filho transferido de unidade na qual ocorreu o parto por falta de vaga de 

leito na UTIN da unidade de nascimento. Este é um dos fatores geradores de estresse 

(Rodrigues et al., 2015) que promovem a ruptura do fluxo normal do leite em função 

das descargas de hormônios estressores pela insegurança, falta de amparo 

institucional, deslocamento num momento em que a mulher deveria manter algum 

repouso pelo pós-parto. 

Este estudo teve como referência o local de internação do bebê, de forma que 

facilitasse o acesso a estas mulheres/mães e garantisse um ponto de apoio adequado 

ao desenho do estudo. Na tabela 8, percebe-se que há uma migração de bebês que 

nasceram no hospital geral estadual, na maternidade municipal de Alcântara e no 

domicílio para o hospital universitário e a maternidade privada. 

O parto prematuro independente de ser eutócico ou distócico tem implicação 

na vazão do leite materno. As condições dos partos, os riscos obstétricos, o 

afastamento da mãe e do seu filho após o parto por necessidade de internação em 

uma UTIN, são fatores agravantes que irão remeter às condições da lactação e da 

vazão do leite materno. A RP se insere como forma de minimizar os efeitos deletérios 

na lactação tardia através de uma intervenção que promove tanto o relaxamento 

quanto estímulo da lactação da mulher/mãe sem condições de amamentar. 

 
7.5 Os métodos de RP aplicados para favorecer a lactação e os intervalos destas 

intervenções 

A RP com estímulos específicos para lactação foi tema de outros estudos 

desenvolvidos em cenários internacionais (Mirzae, 2018; Mohammadpour, 2018; 

Çankaya e Ratwisch, 2020). Todos eles apresentaram desfecho positivo para melhoria 

da lactação, hora evidenciando melhoria do volume do leite materno e hora 

antecipando a Lactogênese II. Os estudos foram desenvolvidos com protocolos de 

intervenções próprios. 

Apesar disso, nenhum estudo foi desenvolvido com olhar sobre a vazão do leite 

materno porque, mais que a produção láctea nas mulheres/mães, é através da vazão 

que podemos entender como se dá de fato a influência da RPcom estimulador da 

lactação na mulher. 
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O modelo de intervenção do estudo desenvolvido no Irã pela Mirzae (2018) foi 

o que mais se aproximou do protocolo desenvolvido no estudo presente. Porém, as 

intervenções foram promovidas tanto por profissionais capacitados quanto pela 

própria participante da pesquisa, o que gerou um viés do número das intervenções 

eficazes ao final da pesquisa. 

Destaca-se no estudo presente que todas as intervenções foram promovidas 

pela própria pesquisadora. Durante as intervenções as participantes de forma 

espontânea expressavam que percebiam aumento da vazão do leite materno quando 

retiravam o leite. 

Sobre o número de intervenções, o estudo iraniano ocorreu uma vez ao dia por 

7 dias consecutivos, assim como o registro dos volumes de leite colhidos neste 

período. Os dados foram coletados a partir do 7º dia de pós-parto até o 54º, tendo 

como um dos critérios de inclusão a percepção da própria mãe na diminuição de 30% 

do volume de leite comparado ao período de apojadura (Mirzae et al., 2018). 

O presente estudo teve como base o reconhecimento dentro da PNPIC, da RP, 

e esta PIC foi desenvolvida com foco na fisiologia da lactação. Para a prática da RP é 

importante que os seus protocolos sejam respeitados e realizados com cuidado para 

não ocorrer risco de efeitos indesejados. 

Nas pesquisas com ECR, os desenhos da pesquisa devem ser bem criteriosos 

e fechados para se avaliar de forma segura os resultados apresentados (Polit e Beck, 

2011). No estudo da Mirzae, apesar da abordagem de variáveis diversas relacionadas 

ao bebê e a mãe que o estudo explora, as intervenções feitas pela própria participante 

deixam dúvidas quanto a sua credibilidade, no que diz respeito ao tempo, a 

intensidade e os locais certos de estímulo aplicados. 

Assim como estudos de RP aplicados para estímulo de lactação divergem em 

tempo e formas de aplicação, como explica uma pesquisa realizada na Índia em 2014 

com 26 participantes e tendo como instrumento de avaliação da lactação através do 

LATCH Scoring System. Nele é usado uma escala que possibilita auxiliar a avaliação 

do desempenho da nutriz e do bebê durante a mamada. Neste trabalho a intervenção 

da RP foi por zonoterapia, que é uma técnica diferente da aplicada no presente estudo. 

Este modelo de intervenção usa mapeamento do corpo e os pontos de estímulos 

podem divergir. Ele finaliza concluindo que a RP aplicada teve desfecho de melhora 

na produção de leite e na amamentação a partir da autoavaliação das participantes 

pela escala LATCH (Chitra, 2014). 
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A avaliação do instrumento usado neste estudo sugere que houve melhora das 

condições de amamentação pela mãe a partir de elementos como ouvir a deglutição 

do bebê durante a mamada, se sentir confortável durante as mamadas, sem precisar 

de apoio profissional, sentir boa pegada do bebê ao seio materno. Todos estes indícios 

são indicadores de uma percepção do aumento da vazão do leite materno pela 

participante no estudo, e foi pontuado como avaliador da sua produção de leite. 

A avaliação deste estudo foi qualitativa não sendo apresentados dados 

estatísticos que pudessem reforçar os achados apresentados. Não houve 

apresentação de medições de volumes de leite colhidos ou indícios de outras formas 

de medição além das avaliações da escala LATCH. 

As aplicações de RP podem ter espaçamento entre horas variadas, podendo 

haver respostas por até semanas após uma aplicação. Quanto maior a gravidade e 

cronicidade dos casos provavelmente maior será o número de intervenções para que 

se encontre a cura ou equilíbrio do sujeito (Gilladers, 2008). 

Nos estudos sobre a RP aplicada para a melhoria da lactação da mulher não 

há consenso do tempo mínimo e máximo para o espaçamento entre as intervenções. 

Os estudos encontrados sobre este tema mostraram espaçamentos de intervenção 

variados de mínimo 8 horas durante 3 dias e o máximo de 48 horas entre as 

intervenções efetivas por 7 dias, o que se aproxima do presente estudo (Loganayagi, 

2014; Chitra, 2014; Mirzae et al., 2018; Mohammadpour, 2018; Eshgizadeh et al., 2018; 

Çankaya e Ratwisch, 2020). 

Neste estudo o tempo entre as intervenções foi de 48 horas, sendo similar ao 

tempo máximo de intervalo entre as intervenções em outras pesquisas realizadas. 

Aqui, a primeira intervenção ocorreu 48 horas após a inserção da participante na 

pesquisa, visto que o estudo teve como objetivo avaliar a vazão do leite materno, antes 

e depois da RPpara estímulo de lactação, creditando sua validade como estratégia 

para melhoria da vazão do leite materno. Desta forma, os registros dos volumes e 

tempos de coletas foram os dados, registrados no DIÁRIO DA PARTICIPANTE, 

necessários para a avaliação da vazão antes da primeira intervenção. Assim como os 

registros do leite materno colhido pelas participantes por 12 dias e 3 intervenções, foi 

possível avaliar que houve efeitos positivos na vazão do leite materno. 

Todas as pesquisas encontradas na literatura científica na língua inglesa até 

2021 desenvolvidas nesta área, independente do desenho do estudo e dos métodos 

de aplicação da RP para efeitos na lactação, foram eficazes para a sua melhoria. 
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Quanto ao espaçamento das intervenções, o protocolo do presente estudo foi o de 

maior tempo. 

Ressalta-se que todos os trabalhos lidos sobre este tema pontuaram a 

percepção da nutriz na produção de leite, volume de leite materno, eficácia de 

respostas sobre a RP aplicada, porém, nenhum foi desenvolvido com vistas na vazão 

do leite materno, tornando este o primeiro estudo realizado com esta proposta 

reafirmando que ocorrem efeitos positivos na vazão do leite materno. 

 
7.6 O efeito da RP na vazão do leite materno 

A análise dos resultados foi realizada até o 11º dia, pois foram consideradas 48 

horas após a última intervenção, 9º dia, como o marco de avaliação do “depois” da 

intervenção. No 12º a participante continuou a registrar as coletas até o momento da 

entrega do material de pesquisa. Estes últimos registros serviram para dar 

continuidade ao estímulo de lactação nestas mulheres após a pesquisa realizada. 

Inicialmente o volume de leite coletados no GC foram maiores, apesar disso, 

demonstrou uma tendência para diminuição ao longo do tempo, mesmo considerando 

os estímulos pelo esvaziamento das mamas. Apesar das oscilações de volume dentro 

deste grupo, esperava-se que o GC tivesse um comportamento ao longo do tempo de 

volumes constantes de leite, uma vez que o esvaziamento das mamas seria suficiente 

para a manutenção da lactação. Este dado pode ser percebido com maior nitidez nos 

3 últimos dias do gráfico n.1, no qual o teste estatístico do comportamento da vazão 

do leite materno do GC não demonstrou diferenças das médias na comparação dos 

dias 1, 2, 5, 8 e 11 como é apresentado (ver tabela n.15). Considerando este resultado, 

entende-se que o GC manteve a lactação através dos estímulos de esvaziamento das 

mamas sem apresentar aumento da vazão do leite materno. Quando ocorre a 

comparação dos mesmos dias que foram realizados testes de média de vazão do 

GRP, no GC, verifica-se que as médias foram iguais, nos dias que seria o antes e o 

depois neste grupo. 

A produção do leite coletado aponta diferenças entre os 2 grupos. Inicialmente 

os valores no 1º quartil, o que representa os primeiros 25% de valores no sentido 

crescente, no GC obtiveram um valor equivalente ao dobro do valor no GRP. Os 

primeiros 50% dos valores são representados pela mediana, onde obteve-se uma 

diferença um pouco menor na comparação dos 2 grupos, porém, o GC ainda 

mantendo a superioridade frente ao GRP. No 3º quartil, que representa os 75% dos 
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valores, a diferença entre os grupos inverte, apontando que o valor do GC é 

representado por 58% do volume do GRP. No GRP expressa ter tido maiores médias 

de vazão, porém estes valores apresentaram-se de forma dispersa no gráfico. 

Ao ser observado o gráfico n.1 de média da vazão do leite materno dos 2 grupos 

ao longo dos doze dias, observa-se um comportamento deste dado diferente no GRP, 

evidenciando maior dispersão. 

Quando realizado o teste de comparação das médias de vazão do leite materno 

internamente nos grupos, o GRP mostrou-se diferente estatisticamente nos dias 

comparados, 1 e 11, 2 e 11, 2 e 5, considerando o nível de significância de 5% como 

mostra a tabela 14. Além disso, no 6º e no 11º dia de coleta na comparação com os 

grupos GC e GRP as médias se mostraram positivas para o GRP, evidenciando os 

efeitos das intervenções. Isto aponta para melhoria da vazão do leite materno nas 

participantes do GRP e reafirma que a RPcom estímulos de lactação tem efeito. 

É importante ressaltar que a amostra destas mulheres/mães está vivenciando 

situações de extremas emoções, hora o filho apresenta-se com boa evolução ou a 

qualquer momento o estado clínico pode mudar. 

Os sentimentos como: ansiedade, angústia, medo, desamparo, desejo de fuga, 

necessidade de estar com o filho, de cuidar dele são as reações de enfrentamento 

peculiares de cada genitor de bebê prematuro, pois perpassam a história de vida de 

cada um, pelo significado do bebê em suas vidas, pelos projetos pessoais e familiares 

(Carvalho e Pereira, 2017). Em função desta vulnerabilidade, as condições 

emocionais têm um papel forte no desempenho da vazão do leite materno o que 

colabora, além da própria intervenção da RP, para as oscilações das discrepâncias 

das vazões de leite materno. 

Observando o gráfico n.1 pode-se afirmar que a RP propiciou melhora da vazão, 

mesmo que a diferença das médias de vazão do leite humano coletado dos 2 grupos 

da pesquisa não tenha apresentado a diferença estatística significativa. 

Considerando todos os valores apresentados, a RP dá indícios fortes quanto a 

influenciar positivamente na lactação das mulheres/mães que não iniciaram a 

amamentação até o 26º dia de pós-parto. O protocolo de intervenção desenvolvido e 

aplicado no estudo foi capaz de estimular a produção láctea na mulher. Estratégias 

como esta podem favorecer a esta população de mulheres em condições de baixa 

produção láctea, melhorando os níveis de vazão do leite, incentivando o aleitamento 

materno mais prolongado nos bebês prematuros, diminuindo a morbimortalidade 
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infantil e qualificando a vida de todos os envolvidos com o processo de cuidado da 

saúde materno-infantil. 

Aqui ficam em destaque sugestões para o desenvolvimento de futuras 

pesquisas com o mesmo desenho de método, porém, com maior número de 

intervenção e de amostras. Além disso, as pesquisas multicêntricas favoreceriam um 

perfil mais próximo de nossa população e poderiam sustentar efetivamente esta 

prática como alternativa na condução da melhoria da vazão do leite materno em 

mulheres/mães com a lactação comprometida. 
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8. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa concluiu que a RP para estímulo de lactação, aplicada em 

mães de prematuros nascidos com menos de 35 semanas, que não iniciaram o 

aleitamento materno até o vigésimo sexto dia de pós-parto, teve influência na vazão 

do leite materno, quando comparado às médias da vazão do leite materno antes e 

após as intervenções. 

Ao serem correlacionados os fatores socioeconômicos e obstétricos com a 

vazão do leite, tornou-se evidente que vários fatores corroboram para a produção e 

vazão do leite materno. Os fatores econômicos ditaram de maneira contundente a 

permanência das participantes da pesquisa até o final da coleta de dados. Entretanto, 

fatores conhecidos como influenciadores na produção de leite e no sucesso da 

lactação como o tipo de parto, nascimento prematuro, idade da participante, tempo de 

amamentação anterior não evidenciaram diferenças na produção ou da vazão do leite 

materno neste estudo. 

A RP ofereceu às participantes do estudo a melhoria da vazão e da produção 

láctea, o que pode ser considerado incentivo para a prática da amamentação. 

Acrescido da percepção das mulheres/mães de que  melhores condições de produção 

de leite favorecem a segurança alimentar de seus filhos, bebês prematuros, através 

do aleitamento materno por maior tempo. 

A pesquisa apresentou uma importante contribuição às instituições que foram 

os cenários do estudo. Possibilitando a essas mulheres/mães um atendimento 

humanizado com vistas à vazão do leite materno. Além disso, a RP aplicada na 

pesquisa tem em seu protocolo técnicas de relaxamento e preparo do corpo da mulher 

para ao final receber os estímulos de lactação. Todo este preparo é necessário para 

se obter sucessos nesta PIC. 

Desta forma, a RP torna-se uma ação de cuidado à puérpera visando a 

integralidade, pois as respostas dadas a partir da utilização da prática de RP 

mostraram-se importantes e efetivas para permitir que a mulher libere suas tensões 

favorecendo aos estímulos de lactação e da melhoria da vazão do leite. 

Aqui foi apontada a corresponsabilidade das instituições no compromisso com 

a assistência da mulher mãe de bebê prematuro, viabilizando a permanência destas 

participantes junto aos seus filhos nas UTINs se na garantiade locais de coletas de 

leite materno e de locais para as aplicações da RP. Ressalta-se que para as 

intervenções durante a pesquisa, os três cenários reservaram um local adequado, de 
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maneira que as participantes pudessem ter privacidade para receberem os estímulos 

da RP e relaxarem na medida em que o protocolo de intervenção propicia. 

Este estudo foi o primeiro desenvolvido no Brasil com a PIC-RP com foco na 

lactação em mulheres/mães de bebês prematuros que não iniciaram a amamentação 

até o vigésimo sexto dia de pós-parto. Traz o ineditismo à nossa comunidade 

acadêmica/científica, num cenário de poucos estudos desenvolvidos no mundo sobre 

a RP aplicada à lactação. Fica explícito que esta tecnologia de saúde, a PIC-RP deve 

ser implementada em BLHs e maternidades, incorporadaàs rotinas de atenção às 

mulheres/mães em lactação de bebês prematuros como um indicador de promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno. 

Além da comprovação clínica de sua influência na lactação, traz uma amplitude 

ao cuidado da saúde da mulher em vias de puerpério e, mais do que isso, em 

condições de vulnerabilidade física e emocional pela internação e pelos riscos ao filho 

que não pode ser aleitado. 

Neste caminho a PIC-RP se apresentou como uma tecnologia no cuidado 

daEnfermagem para apoiar o sucesso da lactação das mulheres/mães, expresso na 

vazão do leite materno. 

 
Limitações do estudo 

Este estudo se limitou no número de amostras que não puderam ser ampliadas 

pela restrição aos acessos s UTINs no ano de 2020. Porém, é sugestivo que no futuro 

novas pesquisas possam desenvolver com maior número de intervenções e com 

amostras maiores, em cenários diversos de nossa sociedade, para melhor avaliação 

e comprovação de todos os indícios apresentados. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Título do Projeto: EFEITO DA “REFLEXOLOGIA PODAL” NO ALEITAMENTO 
MATERNO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

Pesquisador Responsável: ValdecyrHerdy Alves. 
Instituição pertencente o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense. 
Telefone para contato do Pesquisador: (21) 2629-9456; (21) 2629-9234. 
Nome do voluntário:  . 
Idade:  . 

 

Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa: EFEITO DA 

“REFLEXOLOGIA PODAL” NO ALEITAMENTO MATERNO: ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO de responsabilidade do pesquisador: ValdecyrHerdy Alves. 

Este projeto tem como objetivo: avaliar o efeito da massagem nos pés sobre a 

produção do leite humano nas mães com bebês internados na Unidade de Tratamento 

Intensivo Neonatal. 

Peço o seu consentimento para ser realizada massagem nos pés e coleta de 

leite humano ordenhado para medição de volume. Todo procedimento ocorrerá na 

sala de atendimento do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio 

Pedro-Universidade Federal Fluminense, além de um questionário com os dados 

referente Declaração de Nascido Vivo (DNV). 

Os desconfortos ou riscos associados à sua participação nesta pesquisa são 

constrangimento, desconforto com a durante a massagem nos pés e coleta de leite 

humano por bomba de extração manual, podendo ser interrompido a qualquer 

momento solicitado pela participante e encaminhamento para atendimento com a 

psicóloga do setor (Banco de Leite Humano) ou por solicitação da mesma dentro do 

próprio hospital. Ressalta-se que o pesquisador é capacitado para a aplicação do 

instrumento de coleta de dados, com o propósito de evitar os riscos aos participantes 

e a privacidade da sua participação na coleta de dado. 

Esta pesquisa possibilitará melhoria das condições de saúde das mães com 

bebês internados numa UTIN, possibilitando melhora na produção do leite materno no 

período de afastamento do seu filho. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados, 

divulgados em eventos científicos. A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer 

momento você pode recusar-se a participar da pesquisa e retirar seu consentimento. 
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Não haverá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras as 

participantes da pesquisa. Você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter 

informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E- 

mail: etica@vm.uff.br - Tel/fax: (21) 26299189. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Eu,  , 

 
RG n.  declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói,  de  de  _. 
 
 
 
 
 
 

 
 

(nome e assinatura do participante) 

ValdecyrHerdy Alves 

herdyalves@yahoo.com. 

br 

Maria Bertilla Lutterbach Riker Branco 

bertillariker@yahoo.com.br 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:herdyalves@yahoo.com
mailto:bertillariker@yahoo.com.br
mailto:bertillariker@yahoo.com.br
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APÊNDICE B - FICHA DE CADASTRO DA PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 
 
 

EFEITO DA “REFLEXOLOGIA PODAL” 

NO ALEITAMENTO MATERNO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
 
 
 
 

1-Data do início da coleta dos dados:  /  /  2-Código:   
 

3- Nome:    
 

4- Idade:  5-Cor auto-referida:   
 

6- Estado Civil:   
 

Tel.  Cel.:   
 

7- UTIN de internação do filho:   
 

8- Renda familiar (número de salário mínimo):   
 

9- Escolaridade:   
 

10- Profissão:   
 

11- Data do parto:  /  /   
 

12- Tipo de Parto: (C= cesáreo /N=normal):   
 

13- Idade Gestacional:  semanas e  dias. 

14- Local do parto:     

15- Número de gestações anteriores:   
 

16- Número de abortos:   
 

17- Número de filhos vivos:   
 

18- Número de filhos amamentados:   
 

19- Maior tempo de amamentação (em meses):   
 

20- Número de consultas no Pré-Natal:   
 

Digitação:   



113  

APÊNDICE C - PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PADRÃO- COLETA DE LEITE 
MATERNO NO BANCO DE LEITE HUMANO PARA AS MÃES DE BEBÊS 
INTERNADOS EM UTIN 

 
 

Este Protocolo foi baseado no POP registrado sob o Código: DG-BLH-012 BLH-HUAP 

(Anexo III). A pesquisadora realizará as seguintes ações com as mães/mulheres com 

bebês internados na UTIN: 

• Orientações para fazer ordenhas de leite materno pelo menos seis vezes em 

24 horas. 

• Orientações de coletar os leites e a registrar estas coletas em DIÁRIO DA 

PARTICIPANTE (Apêndice V). 

• Serão orientadas a fazer o controle de rede de frio próprio para conservação 

do leite colhido em domicílio até a sua entrega no BLH-HUAP. 

Para coleta no BLH deverá seguir as seguintes etapas: 

 
Na sala de paramentação a participante realizará as ações sob a orientação e 

supervisão do pesquisador: 

• A retirar roupas suficientes que exponha as mamas; 

• Retirar acessórios (cordões, anéis, pulseiras, brincos grandes e relógios); 

• Realizar a técnica de lavagem das mãos com água e sabão líquido até a altura 

do cotovelo seguindo a técnica definida pela CCIH-HUAP; 

• Proceder a lavagem das mamas somente com água e secagem com gaze IV 

ou papel toalha; 

• Paramentar-se com o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual: touca, 

máscara e capote descartáveis e 

• Direcionar-se para a Sala de Atendimento. 

 

Na Sala de Atendimento 

• A participante ficará sentada em uma cadeira confortável com reclinação 

anatômica; 

• Receberá instruções de realizar massagens circulares, em torno da aréola nas 

duas mamas; 

• Fará expressão das mamas com as mãos desprezando os primeiros jatos de 

leite em uma gaze IV; 
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• Coletará o leite através de uma bomba manual tira-leite da marca Medela com 

alavanca (Apêndice VI). 

• Esvaziará as duas mamas consecutivamente; 

• Ao final da coleta, será verificado no receptor da bomba tira-leite, o volume do 

leite colhido e anotado no DIÁRIO DA PARTICIPANTE (Apêndice V). 

• O leite colhido na Sala de atendimento será reenvazado e armazenado em 

freezer na Sala de Pasteurização. 

• A mãe desprezará os EPIs usados ao final da coleta. 
 
 

Para coleta nas Salas de Apoio ao Aleitamento Materno deverá seguir as 

mesmas etapas de paramentação antes de iniciar a coleta de leite materno. 

Na sala de paramentação a participante realizará as ações sob a orientação e 

supervisão do pesquisador 

• A retirar roupas suficientes que exponha as mamas; 

• Retirar acessórios (cordões, anéis, pulseiras, brincos grandes e relógios); 

• Realizar a técnica de lavagem das mãos com água e sabão líquido até a altura 

do cotovelo seguindo a técnica definida pela CCIH-HUAP; 

• Proceder a lavagem das mamas somente com água e secagem com gaze IV 

ou papel toalha; 

• Paramentar-se com o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual: touca, 

máscara e capote descartáveis e 

Logo após proceder a retirada de leite humano 

• A participante ficará sentada em uma cadeira confortável com reclinação 

anatômica; 

• Receberá instruções de realizar massagens circulares, em torno da aréola nas 

duas mamas; 

• Fará expressão das mamas com as mãos desprezando os primeiros jatos de 

leite em uma gaze IV; 

• Coletará o leite através de uma bomba manual tira-leite da marca Medela com 

alavanca (Apêndice VI). 

• Esvaziará as duas mamas consecutivamente; 
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• Ao final da coleta, será verificado no receptor da bomba tira-leite, o volume do 

leite colhido e anotado no DIÁRIO DE COLETA DE LEITE MATERNO 

(Apêndice V). 

• O leite colhido na Sala de atendimento será encaminhado ao lactário da 

Unidade se houver orientação para aproveitamento do leite colhido para uso do 

próprio filho, caso contrário este leite será desprezado. 

• A mãe desprezará os EPIs usados ao final da coleta. 
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APÊNDICE D - DIÁRIO DA PARTICIPANTE 
EFEITO DA “REFLEXOLOGIA PODAL” NO ALEITAMENTO MATERNO: ENSAIO 
CLÍNICO RANDOMIZADO 
Participante:     Código:  _ 

Primeiro dia. Data:  /  /   

Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
 
 

 

 

Segundo dia. Data:  /  /   
 

Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
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Terceiro dia. Data:  /  /   
 

Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
 
 

 

 

 

 

Quarto dia. Data:  /  /   
 

Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
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Quinto dia. Data:  /  /   
 
 

Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
 
 

 

 

 
 
 

 

Sexto dia. Data:  /  /   

 
Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
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Sétimo dia. Data:  /  /   
 
 

Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
 
 

 

 

 
 

 

Oitavo dia. Data:  /  /   

 
Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
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Nono dia. Data:  /  /   

 
Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
 
 

 

 

 
 

 

Décimo dia. Data:  /  /   

 
Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
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Décimo primeiro dia. Data:  /  /   
 
 

Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
 
 

 

 

 
 
 
 

Décimo segundo dia. Data:  /  /   

 
Número de coleta Hora Tempo de coleta Volume colhido 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Observações:   
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APÊNDICE E - ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE LEITE MATERNO EM 

DOMICÍLIO PARA AS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
• Antes de realizar a coleta, procurar em casa um local adequado, sem trânsito de 

pessoas e animais. 

• Proceder à higienização das mãos e da região areolar. 

• Fazer uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) fornecido pela 

pesquisadora durante as coletas de leite humano. 

• Evitar conversas durante o procedimento de coleta. 

• Ao sentar, procurar uma posição confortável e manter os ombros relaxados. 

• Apoiar o peito com uma das mãos e com a outra, utilizar o polegar e o indicador 

para realizar massagem circulares no entorno da região areolar até a base das 

mamas, próximo às costelas. 

• Inclinar-se discretamente para a frente e iniciar a coleta do leite com o uso da 

bomba tira-leite manual. 

• Desprezar os primeiros jatos de leite. 

• Ao final, etiquetar o frasco com a identificação da participante: nome, data do 

parto, data da coleta e hora. 

• Colocar imediatamente o frasco no congelador. 

• Verificar no frasco graduado, o volume de leite colhido e relatá-lo no DIÁRIO DA 

PARTICIPANTE. 

• Fazer o transporte do leite congelado até o BLH em rede de frio, isopores ou 

frascos térmicos que possam manter a temperatura de gelo (BRASIL, 2008). 

 
FIGURA 13 – Recipiente de vidro com tampa plástica para o transporte do leite 

humano 

 



123  

Fonte:https://www.pontofrio.com.br/bebes/amamentacao/frasco-de-vidro-graduado- 

matern-milk-eme-%E2%80%93-250-ml-3864048.html 

 
 
 

Orientação no BLH para a utilização da bomba tira-leite manual e sua higienização: 

 
• A pesquisadora mostrará como montar e desmontar a bomba tira-leite manual. 

 
• A participante repetirá o procedimento e será respondido as perguntas 

pertinentes a coleta domiciliar de leite humano e a utilização da bomba tira-leite 

manual. 

• Orientação para limpeza com água corrente e detergente. 

 
• Secagem com toalha limpa. 

 
• Uma vez ao dia fazer fervura de todas as peças por cinco minutos. (SITE 

MEDELA, 2018) 

FIGURA14 - BOMBA TIRA LEITE (marca: Bomba Harmony Medela 005.2021) 
 
 
 
 

 
 

Fonte: https://www.medela.com.br/amamentacao/produtos/extratores-de- 

leite/harmony 

 
 
 

Volume de Leite Humano 

https://www.pontofrio.com.br/bebes/amamentacao/frasco-de-vidro-graduado-matern-milk-eme-%E2%80%93-250-ml-3864048.html
https://www.pontofrio.com.br/bebes/amamentacao/frasco-de-vidro-graduado-matern-milk-eme-%E2%80%93-250-ml-3864048.html
https://www.medela.com.br/amamentacao/produtos/extratores-de-leite/harmony
https://www.medela.com.br/amamentacao/produtos/extratores-de-leite/harmony
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• Cada participante receberá o DIÁRIO DA PARTICIPANTE para anotações de 

quantas vezes por dia (mínimo de seis vezes) realiza as coletas de leite humano, em 

que horário, volume de leite coletado por coleta e as intercorrências referentes às 

coletas. 

• O volume coletado durante 24 horas: deverá ser mantido em frascos próprios e 

armazenados em rede de frio, congelados e encaminhados ao BLH, ou serem 

armazenados e destinados a um BLH caso a Unidade de internação do seu filho não 

tenho local para receber o leite coletado. 

• Cada frasco terá identificação da participante, data e hora da primeira coleta 

deste frasco coleta. 

• Cada frasco poderá ter mais de uma coleta, porém terá que cessar o seu 

preenchimento quando completar o último marcador de volume e utilizar outro frasco 

para prosseguir o armazenamento do leite colhido. 

• As coletas ocorrerão por doze dias consecutivos. A participante será orientada 

a realizar o transporte do leite em rede de frio, de forma que possa chegar congelado 

(uso de isopor ou recipiente fechado termorregulado com uso de gelocs) ao BLH. 

• Este leite será checado em seu volume e utilizado pelo BLH para uso do 

próprio filho da participante, internado na UTIN. 
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APÊNDICE F - REFLEXOLOGIA PODAL COM ESTÍMULO DE LACTAÇÃO 

 

 
A Reflexologia Podal é uma estratégia de tratamento não invasivo 

complementar que visa melhorar as condições de saúde do indivíduo (Gillanders, 

2008). Esta prática deverá ser realizada por uma equipe de seis profissionais de saúde 

capacitados em reflexologia podal, incluindo a pesquisadora, com treinamento de 44 

horas para a prática de Reflexologia Podal para estímulo de lactação e relaxamento 

sob a liderança do Professor licenciado para Reflexologia Podal, cujo nome é Rogério 

Pires da Silva (2018). 

O grupo de Reflexologia Podal para Estímulo de Lactação será identificado com 

o código-GRP. 

Esta intervenção ocorrerá na Sala de Atendimento do BLH. Para a realização 

da Reflexologia Podal será utilizado uma cadeira reclinável e a participante ficará 

deitada na posição de Fowler com os pés expostos na altura do aplicador de 

Reflexologia Podal que estará sentado na extremidade da cadeira aos pés, em uma 

cadeira de rodinha com o acento de regulação de altura. O tempo para desenvolver a 

aplicação será de quinze minutos para cada pé (SEAGER, 2010). 

Figura 15: Posição de Fowler 

Fonte:<https://francisconobresobral.blogspot.com/2016/04/principais-posicoes-para- 

exames-e.html> 

Seguirá os seguintes passos a aplicação: 

• Antissepsia dos pés e tornozelos com álcool a 70%; 

• Inspeção de coloração do pé e manobras de mobilização das articulações dos 

pés cinésiologia (KOLTER; MARQUARDT, 2007); 

• Aplicação das técnicas de arrasto do polegar é utilizada na região plantar 

(Gillanders, 2008) para eliminação de cristais ácidos, substâncias residuais ou 

depósitos de cálcio que se formam nos delicados terminais nervosos dos pés. 
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• Tem por objetivo liberar estas terminações e gerarbem-estar do sujeito com 

melhor irrigação sanguínea, melhorar mobilidade das articulações e 

movimentos. Após o início da mobilização o terapeuta fará a seleção no mapa 

plantar e escolherá os pontos do sistema hormonal (pituitária/hipófise), e 

aplicará estímulo de tonificação que é aplicação de pressão superficial, rápida, 

leves e repetidas com a ponta dos polegares (LANGRE); 

• Logo depois, fará estímulos de harmonização da região do tórax (em direção 

do meio do primeiro e segundo artelho) e região anatômica do seio (dorso dos 

pés) com estímulo de tonificação. 

FIGURA 16 - Pontos relacionados ao Plexo solar e tórax 
 

 
FONTE: Planta do pé direito (Seager, 2010) 

 
 

FIGURA 17 - Área da mama esquerda no dorso do pé esquerdo 

 
Fonte: (Ingham, 1984) 

Plexo solar 

Região do 
tórax 

hipófise 

Área das mamas 
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Tabela 18: Protocolo de estímulo de lactação (GRP) elaborado pela própria autora em 

conjunto com equipe de profissionais capacitados em Reflexologia Podal 

 
 

 
Protocolo com Estímulo para Lactação    

Ordem 

da 

manobr

a 

 
Nom

e 

Repetiçõ

es por 

pé 

Tempo 

execuç

ão 

(segundo

s) 

   

1º Antissepsia pés 1 livre    

2º Inspeção do pé 1 60''    

3º Extensão do pé 5 15''    

4º Flexão do pé 5 15''    

5º Eversão do pé (abraçando o pé) 5 15"    

6º Inversão do pé (abraçando o pé) 5 15"    

7º Circundução sentido horário 5 15"    

8º Circundução sentido anti-horário 5 15"    

9º Abertura dos dedos do pé 2 10"    

10º Cruzamento dos dedos do pé 2 20"    

11º Quebra de cristais (sentido retro-
antepé) 

1 120
" 

4 minutos 
preparação 

12º Tonificação da pituitária (Hálux) 1 60"    

13º Tonificação do plexo solar 
(planta) 

1 60"    

14º Harmonização do tórax (planta) 1 60"    

 
15º 

Tonificação sistema linfático entre 
2º e 3º 

dedo (dorso) 

1 60" 
 
4 minutos 
tratamento 

16º Finalização com manobras de 
cinesio 

1 30"    

Total de tratamento para cada pé = 8 minutos e 30 
segundos 
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ANEXO1: FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 
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ANEXO 2: CARTA DE ANUÊNCIA DO HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA 

 
 

2 



133  

 
 

ANEXO 3: CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA DO SERVIÇO MATERNO- 

INFANTIL- NEONATOLOGIA 

 
 



134  

ANEXO 4: DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO-UFF 
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ANEXO 5: DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA DO HOSPITAL 

MATERNIDADE SÃO FRANCISCO 
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ANEXO 6: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP- HUAP-UFF 
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