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RESUMO 

  

Ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno (AM) são imprescindíveis para 

evitar que dificuldades e/ou problemas relacionados à prática da amamentação resultem em 

eventual interrupção do AM, que pode vir a causar danos à saúde tanto da puérpera/ nutriz 

quanto da criança. Assim, o estudo objetivou identificar e descrever a prática do AM sob a 

ótica das puérperas nutrizes assistidas na Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de 

Silva Jardim, da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma 

pesquisa descritiva, exploratória, qualitativa, com entrevista semiestruturada como técnica 

escolhida para a coleta de dados, analisados à luz do pensamento de Laurence Bardin. A 

pesquisa foi aprovada pelo CEP/FM/HUAP/UFF através do CAEE n°144964138.0000.5243 

de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) n° 466 de 12/12/2012.  A 

coleta de dados foi realizada entre os meses de fevereiro e março de 2014 e contou com 21 

puérperas como participantes da pesquisa e com as unidades de ESF do município de Silva 

Jardim como cenários. Dessa forma, pode-se observar que, apesar da importância amplamente 

reconhecida da prática da amamentação e do leite materno para mãe, filho, família, 

comunidade e Estado, ainda falta apoio, promoção e proteção ao aleitamento por parte da ESF 

pelo município. Tal fato evidencia a necessidade de o Município implementar fidedignamente 

a rede de atenção à saúde, focando nos eixos estratégicos de promoção, proteção e apoio ao 

AM. Para isso, é necessário que haja sensibilização dos gestores acerca da necessidade da 

viabilização e elaboração de ações estratégicas nesse sentido, possibilitando assim, uma 

melhor adesão na prática e manutenção do aleitamento materno. 

 

Descritores: Aleitamento materno; Leite Humano; Estratégia Saúde da Família; 

Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Promoting, protecting and supporting breastfeeding (BF) are essential to avoid that future 

difficulties and/or BF related problems lead to eventual interruption of it. This interruption 

could induce health problems for postpartum women/nurturer and babies. In this way, the 

present study aimed to identify and describe BF practice from the perspective of the nurturer 

women assisted in the Family Health Strategy (FHS) in the city of Silva Jardim - 

Metropolitan Region II of the State of Rio de Janeiro. The research characterizes as 

descriptive, exploratory, qualitative, added to a semi structured interview for data collect, and 

analyzed by the Laurence-Bardin technique. The research was approved by 

CEP/FM/HUAP/UFF through CAEE n°144964138.0000.5243 in agreement to the Nation 

Health Council (NHC) n° 466 of 12/12/2012 resolution.  Data collect was performed between 

February and March of 2014 and 21 postpartum women of Silva Jardim’s FHS took part. 

Thereby, it could be observed that even though the recognized BF’s importance for the 

mother, baby, family, community and State, there is lack of BF’s support, promotion and 

protection by the FHS of Silva Jardim. Such fact enhances the municipality need to 

implement faithfully the health care network, focusing on strategic areas of support, 

promotion and protection of BF. This will require managers’ sensibility about the 

development of strategic actions, thus enabling better adhesion and BF maintenance. 

 

Keywords: breastfeeding; breastmilk; Family Health Strategy; nursing.  
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conquistadas do que parecia impossível” 

 

Charles Chaplin 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo tem como objeto a ótica das mulheres em puerpério sobre as dificuldades da 

amamentação vivenciadas na Estratégia Saúde da Família (ESF) do Município de Silva 

Jardim, da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. 

A legislação brasileira, na década de 1970, acerca da alimentação dos lactentes era 

ineficaz, o que propiciava ao setor mercadológico atuar sem restrições, influenciando e 

infundindo nos profissionais da saúde e na população a ideia de que os substitutos do leite 

materno eram superiores na qualidade e na oferta de nutrientes, que acabou por contribuir 

para o declínio do tempo de amamentação, chegando a apresentar uma mediana de 75 dias.
1
 

Com essa baixa adesão ao Aleitamento Materno (AM), os índices de mortalidade infantil 

eram altíssimos, fazendo com que alcançássemos um número de 88 óbitos < 1 ano para cada 

mil nascidos vivos. Os dados eram alarmantes, e esta constatação culminou no início de 

planejamentos e na realização de várias ações a nível nacional visando corrigir o problema.
1 

Na perspectiva de alavancar as práticas e ampliar conceitos para avançar na direção de 

um sistema de saúde centrado na qualidade de vida das pessoas e de seu meio ambiente
2
, 

programas governamentais foram criados, tanto a nível secundário quanto a nível primário de 

atenção, nos sistemas de saúde. Essas ações foram voltadas para a promoção, proteção e apoio 

ao AM, e levaram à criação e formulação de diversas leis, assegurando os direitos da mulher e 

da criança.  

No intuito de aumentar as taxas do AM, em 1981 o Brasil implementou o Programa de 

Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), cujo objetivo principal era realizar ações 

integradas entre instituições e os demais segmentos da sociedade civil. Suas ações de 

incentivo ao AM eram diversificadas, perpassando os meios da comunicação, capacitação dos 

profissionais, leis trabalhistas, material informativo para a população, entre outras.
1;2 

Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 destaca-se afirmando em seus Artigos: 

5º - direito à vida; 6º - direito à saúde,  proteção à maternidade e à infância; 7°, Inciso - XVIII 

- licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte 

dias; 196 – direito à redução do risco de doença e de outros agravos; e 227 – direito à vida e à 

saúde.
3 

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) surgiu para assegurar à 

criança a proteção à vida e à saúde (Art. 7°) e delegar ao poder público, às instituições e aos 

empregadores iniciativas para propiciar condições adequadas ao aleitamento materno (Art. 

9º).
4 

A Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, do Departamento de 
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Ações Programáticas Estratégicas, da Secretaria de Atenção a Saúde, do Ministério da Saúde
5
, 

foi criada com o objetivo de elaborar as diretrizes políticas e técnicas para a atenção integral à 

saúde da criança de 0 a 10 anos de idade. Suas linhas de ação prioritárias estão relacionadas 

com o compromisso do Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), em especial as metas 4 (reduzir a 

mortalidade infantil) e 5 (melhorar a saúde das gestantes), com o Pacto de Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal, o Pacto pela Saúde e, mais recentemente, com o Programa 

de Aceleração e Crescimento na Saúde (PAC Saúde).
5  

Cabe à Área Técnica discutir, propor e apoiar a implementação de estratégias nos 

estados e municípios que reduzam a mortalidade infantil e neonatal, e promovam a saúde 

integral da criança, sempre focada nas prioridades de saúde do Governo, tendo como 

princípios norteadores a universalidade, a equidade, a assistência integral, o controle social, a 

intersetorialidade e o monitoramento/avaliação, entre outros.
6 

Suas linhas de cuidados são 

interligadas a fim de se objetivar a saúde integral da criança; assim,  busca-se o incentivo e a 

qualidade do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; a vigilância da 

mortalidade infantil e fetal; a prevenção de violência e a promoção da cultura de paz; a 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e a atenção à saúde do recém-nascido.
6
  

O fato que alicerçava a necessidade de implementação de ações, era o índice de 

mortalidade infantil no Brasil, considerado altíssimo. A taxa de mortalidade infantil em 1990 

era de 47, 1 para cada mil nascimentos, decaindo para 19 para cada mil nascimentos em 2008, 

e tendo como meta para 2015, 17,9 óbitos para cada mil nascidos vivos.
7
 Dados recentes 

publicados pelo Ministério da Saúde (MS), apontam que com a junção de vários esforços, o 

número de óbitos em menores de 1 ano no país era de 16 para cada mil nascimentos no ano de 

2014, número inferior à meta proposta pela ONU de 17,9 óbitos para cada mil nascimentos, 

que deveria ser atingida até o ano de 2015.
8 

Nos anos de 1986, 1996 e 2006 foram realizadas, respectivamente, a primeira, a 

segunda e a terceira Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Mulher e da Criança, com o 

objetivo de descrever o perfil da população feminina em idade fértil e de menores de cinco 

anos no Brasil, e identificar as mudanças ocorridas na situação da saúde e da nutrição desses 

dois grupos, em um recorte temporal de dez anos.   

 
Na pesquisa de 2006, avanços foram observados, como o aumento da proporção do 

aleitamento materno exclusivo aos 2-3 meses, passando de 26,4% em 1996 e para 48,3% em 

2006; mas, em relação à introdução precoce de outro alimento, observou-se que as taxas 

encontram-se bem distantes das esperadas, visto que 15% dos lactentes amamentados já 
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haviam recebido, por exemplo, mingaus no primeiro mês de vida.
9
 

Apesar do aumento significativo do AM, os lactentes brasileiros ainda estão 

submetidos a práticas inapropriadas de AM, trazendo à tona a necessidade de revisão das 

políticas de saúde com o intuito de melhorar a atuação profissional e a prática do 

aleitamento.
1
  

Vale ressaltar que a OMS recomenda que o aleitamento materno exclusivo (AME) 

deve ser mantido até os 6 meses de vida, e o AM complementado com uma alimentação 

segura e adequada até o 2° ano de vida ou mais.
10 

A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-parto imediato, e nas primeiras 

semanas após o parto, evidencia-se como fundamental para a saúde materna e neonatal 

objetivando, dentre outras ações, orientar e apoiar a família para a amamentação,
11

 destacando 

a Unidade Básica de Saúde (UBS) como o local onde se realizam ações de caráter individual 

e/ou coletivo voltadas para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e 

reabilitação. 

O incentivo ao AM deve ocorrer desde o pré-natal, e se estender ao puerpério 

acoplado à oferta de apoio e orientação à puérpera e à família, a fim de evitar que dificuldades 

e problemas relacionados a essa prática resultem em eventual interrupção da amamentação 

e/ou na inserção de alimentos complementares inadequados, que podem vir a causar danos à 

saúde, tanto da puérpera/ nutriz quanto da criança. De acordo com o Manual do Ministério da 

Saúde, intitulado “Parto, Aborto e Puerpério - Assistência Humanizada à Mulher – 2001”,  

 
o puerpério conceitua-se como o período do ciclo grávido-puerperal em que as 

modificações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e parto no organismo da 

mulher, retornam à situação do estado pré-gravídico. O puerpério inicia-se uma a 
duas horas após a saída da placenta e tem seu término imprevisto, pois enquanto a 

mulher amamentar ela estará sofrendo modificações da gestação (lactância), não 

retornando seus ciclos menstruais completamente à normalidade. Pode-se 

didaticamente dividir o puerpério em: imediato (1 ° ao 10° dia), tardio (11 ° ao 42° 

dia), e remoto (a partir do 43° dia). 12 : 175  

 

No período puerperal, o enfermeiro atua junto à mulher, a fim de que ações de 

promoção à saúde sejam executadas com a máxima atenção e cuidado, visando resguardar a 

sua integridade física, psíquica e social, considerando que ela necessita ser assistida em sua 

totalidade, enquanto gênero, o que significa levar em conta todos os papéis que representa na 

sociedade: o de mulher, mãe, esposa, trabalhadora e cidadã.
13 

O profissional precisa estar habilitado e pronto a ajudá-la, se necessário, e entender 

que não basta ela estar informada das vantagens do AM e optar por esta prática para que se 

tenha sucesso no processo. Para levar adiante sua opção, ela precisa estar inserida em um 
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ambiente favorável à amamentação e contar com apoio profissional.
14 

As práticas voltadas à nutriz são, em geral, voltadas às mamas dessa mulher com a 

finalidade precípua de garantir sua integridade e os benefícios do aleitamento ao lactente.
14 

Todavia, parece-nos, que, mesmo diante do que é preconizado por diversos autores, alguns 

profissionais ainda atuam erroneamente, sendo que essa prática inadequada, associada à falta 

de apoio e orientação à mulher, tem influenciado de forma inequívoca na interrupção da 

amamentação.
15

  

A partir da contextualização, destaca-se como situação problema as práticas e 

dificuldades das puérperas nutrizes acerca do processo do AM. Sendo assim, seguem-se as 

questões que emergiram da necessidade de aprofundamento da temática apresentada. 

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 Quais as principais dificuldades no processo do aleitamento materno, vivenciadas 

pelas puérperas assistidas na Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de 

Silva Jardim, pertencente à Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro? 

 Quais as práticas adotadas pelas puérperas assistidas na ESF do município de Silva 

Jardim, pertencente à Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, frente às 

dificuldades encontradas no processo do aleitamento materno? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 Identificar as principais dificuldades vivenciadas pelas puérperas assistidas na ESF do 

município de Silva Jardim, pertencente à Região Metropolitana II do Estado do Rio de 

Janeiro, no que se refere à prática de aleitamento materno.  

 Descrever a promoção, proteção e apoio do aleitamento materno sob a ótica das 

puérperas assistidas na ESF do município de Silva Jardim, pertencente à Região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

O estudo se justifica pela possibilidade de complementar as práticas profissionais em 

relação ao AM, visto que as dificuldades no processo da amamentação podem acarretar 

problemas, por vezes irreversíveis, à criança e/ou à mãe. Apesar da existência de programas 

de promoção, proteção e apoio ao AM, as taxas de desmame precoce permanecem elevadas. 

Sendo assim, identificar se o incentivo e apoio estão compatíveis com a realidade situacional 
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é relevante, a fim de que se realize a capacitação dos profissionais para promover o aumento 

dos índices de amamentação.
16

 

Estudo realizado pelo Ministério da Saúde, em 2010, verificou que em relação ao AM 

na primeira hora de vida, a maioria dos municípios brasileiros participantes encontravam-se 

em boa situação, com prevalências entre 50% e 89%. Já em relação ao aleitamento materno 

exclusivo (AME) em menores de seis meses, a maioria tinha situação considerada “razoável” 

pela OMS, com prevalências inferiores a 50%.
17 

Esta diminuição do AME por vezes apresenta problema devido a uma abordagem 

precária e/ou ausência de percepção do profissional de saúde durante todo o processo 

gravídico-puerperal acerca dos transtornos relacionados à fisiologia, bioquímica e situação 

socioeconômica da mulher e da criança.
18

 

A prática de incentivo ao AM permeia as justificativas de que o mesmo traz uma série 

de benefícios para a mãe e para o bebê, e de que a atuação de um profissional capacitado e 

comprometido com ações de educação e promoção do aleitamento é de suma importância para 

o sucesso e permanência desta prática. Sendo assim, no que diz respeito à assistência, 

pretende-se que o trabalho contribua para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à 

saúde da puérpera no município de Silva Jardim, a partir de uma prática mais consciente e 

efetiva por parte dos profissionais de saúde atuantes na ESF. 

 O estudo também poderá contribuir para o ensino e a pesquisa, consubstanciando 

argumentos necessários ao enriquecimento do referencial bibliográfico acerca do tema, 

servindo como subsídio para futuras pesquisas dos profissionais e estudantes, fomentando 

dados que se mostrem necessários para a correção de possíveis falhas profissionais no que 

tange à atuação dos profissionais em relação ao AM. 

O tema abordado no presente estudo insere-se na linha de pesquisa: Atenção Integrada 

à Saúde da Mulher e da Criança do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Materno-

Infantil da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

vinculado á Universidade Federal Fluminense (UFF). 

A viabilidade técnica e científica está vinculada ao Grupo de Pesquisa Maternidade: 

Saúde da Mulher e da Criança, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) 

- Universidade Federal Fluminense (UFF), com a inserção da temática nos debates de estudos 

inerentes à saúde materna, com o intuito de demarcar o papel da mulher frente à sua prática de 

amamentação e a formação profissional na atenção na saúde da mulher, com foco no manejo 

clínico da amamentação, numa visão critica do saber-fazer e do saber-pensar. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL  

 

2.1 AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA O INCENTIVO AO  

ALEITAMENTO MATERNO NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno   

Como foi dito, diante da importância do leite materno, e tendo em vista assegurar a 

prática da amamentação, importantes ações e medidas foram formuladas e implementadas por 

várias instituições não governamentais e governamentais, em seus três níveis, Federal, 

Estadual e Municipal.  Entre as medidas, incluiu-se a formulação de uma legislação que 

assegurasse tal prática. Dentre estas, destaca-se o Artigo 396 do Decreto-lei n° 5.452, de 01 

de maio de 1943, pois previu que para amamentar o próprio filho, até que ele complete 6 

(seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos 

especiais de meia hora cada um.
19 

O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) foi criado em 1972 com o 

objetivo de assistir o governo na formulação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

e elaborar o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. 

 Em 1981, o Brasil instituiu o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno 

(PNIAM), o que fortaleceu as ações governamentais e não-governamentais, além de ter sido 

considerado modelo por sua diversidade, que permeavam as ações de incentivo do AM.  

No âmbito hospitalar foi instituído, em 1983, o Alojamento Conjunto (AC), a partir da 

Portaria INAMPS/MS nº 18, que estabelece normas e torna obrigatória a permanência do 

bebê ao lado da mãe 24 horas por dia, através dos sistemas de alojamento conjunto nos 

hospitais públicos e conveniados.
20 

Em 1984 foi criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) 

que, dentre outros, previa o incentivo ao aleitamento materno e a orientação alimentar para o 

desmame.  

Em 1988, a instalação e o funcionamento dos bancos de leite humano foram 

regulamentados, desvinculando a relação comercial que se tinha com as doadoras e 

vinculando as ações de promoção, proteção e apoio ao AM. 

Com estes feitos, constatou-se a redução significativa de lactentes que utilizavam leites 

modificados, evidenciando que ações estratégicas e consolidadas propiciavam benefícios no 

processo de aleitamento materno. Com esta evidência e com novos objetivos e metas a serem 

alcançadas, outras ações surgiram na década de 90 tendo como intuito proteger o AM. 
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A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), idealizada pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foi lançada 

internacionalmente em 1991 com o objetivo de resgatar o direito da mulher de aprender e 

praticar a amamentação com sucesso, a partir do cumprimento de critérios globais e da adesão 

dos 10 passos para o sucesso da amamentação: Passo 1- ter uma política de aleitamento 

materno escrita, que seja rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados de saúde; 

Passo 2- capacitar toda a equipe de cuidados da saúde nas práticas necessárias para 

implementar esta política; Passo 3- informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo 

do aleitamento materno; Passo 4- ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira 

meia hora após o nascimento do bebê; Passo 5- mostrar às mães como amamentar e como 

manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas dos filhos; Passo 6- não oferecer a recém-

nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação 

médica; Passo 7- praticar o alojamento conjunto, permitindo que mães e bebês permaneçam 

juntos 24 horas; Passo 8- Incentivar o aleitamento materno em livre demanda; Passo 9- não 

oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas; Passo 10- promover grupos de 

apoio à amamentação e encaminhar as mães a esses grupos após a alta da maternidade.
21 

O sucesso da IHAC pôde ser visto a partir do aumento significativo de bebês que 

mamaram na primeira hora de vida nos hospitais Amigo da Criança, apresentando um 

percentual significativo de 71,9%, enquanto entre as crianças nascidas em outras 

maternidades, o percentual foi de 65,6%.
17 

Em 3 de janeiro de 2006 foi sancionada a Lei n° 11.265, regulamentando a 

comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, e também a de 

produtos de puericultura correlatos, objetivando contribuir para a adequada nutrição das 

crianças desta faixa etária por meio da regulamentação comercial dos alimentos e promoção e 

proteção do aleitamento materno exclusivo até o 6 meses de idade, estendendo-se até os 2 

anos ou mais.
22

 

Em 2007, no II Seminário Nacional de Políticas Públicas de Aleitamento Materno, a 

Coordenação da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, o Comitê 

Nacional de Aleitamento Materno e as Coordenações das áreas de Saúde da Criança, 

elegeram seis eixos estratégicos que representavam o cenário da época e fortaleceram as ações 

de promoção, proteção e apoio ao AM, a saber: 

 Na atenção básica: Rede Amamenta Brasil; 

 Na rede hospitalar: IHAC e Método Canguru; 

 Rede Brasileira de Bancos de Leite,  
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 Legislação: Proteção legal através da Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes (NBCAL);  

 Comunidade: Ações de Mobilização Social através de campanhas e parcerias - como o 

Dia Nacional de Doação de Leite Humano, Projeto Carteiro Amigo e Bombeiro 

Amigo; e a Semana Mundial da Amamentação, comemorada em agosto.  

 Monitoração: Monitoramento, pelo Ministério da Saúde, das ações e práticas de 

aleitamento materno. 

A Lei nº 11.770, de 09 de setembro de 2008, ampliou e estabeleceu a licença 

maternidade para 180 dias, sem prejuízo do emprego e do salário para as funcionárias 

públicas federais, ficando a critério dos estados, municípios e empresas privadas a adoção 

desta Lei.
23 

A Portaria nº 193, de 23 de fevereiro de 2010, editada pelo Ministério da Saúde em 

conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), regulamenta a 

iniciativa de criação de Salas de Apoio à Amamentação nas empresas, propiciando ambiente 

adequado à continuidade do aleitamento materno, beneficiando não só as mães e crianças, 

mas também os empregadores, ao diminuir o absenteísmo feminino.
24 

 

 Estratégia Saúde da Família (ESF) 

Como importante integrante da atenção básica, surgiu o Programa Saúde da Família 

(PSF) na segunda metade dos anos 90, que passou a ser uma área de concentração de esforços 

após vários anos de privilégio à atenção hospitalar, a partir da criação de incentivos e suporte 

financeiro na busca de se ampliar suas fronteiras de atuação visando a maior resolubilidade da 

atenção.
25 

O Programa surgiu incorporado a alguns princípios básicos do Sistema Único de 

Saúde (SUS), como a universalidade, a descentralização, a integralidade e a participação da 

comunidade, com o propósito de reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e 

substituir o modelo tradicional hospitalocêntrico.   

Em 2006 a Portaria n° 648 do MS estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica, considerando a expansão do PSF que se consolidou como 

estratégia, sendo esta prioritária para a consolidação e a reorganização dessa atenção no país, 

de acordo com os preceitos do SUS.
26 

É pertinente esclarecer que a Estratégia Saúde da Família (ESF) prioriza ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, destinadas a um número definido de famílias, no 

máximo 4 mil habitantes, localizadas em uma área geográfica delimitada a partir das 
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atividades realizadas por uma equipe de saúde que conheça as reais necessidades das famílias 

assistidas no território de abrangência, levando em conta os vínculos formados com esta 

população para que se tenha maior resolutividade da atenção.
25

  A ESF caracteriza-se como 

porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde, na realização de 

atividades que permeiem a educação e a promoção da saúde. 

As equipes são compostas por médico de família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem 

e agentes comunitários de saúde (ACS).  Quando ampliada, conta ainda com dentista, auxiliar 

de consultório dentário e técnico em higiene dental. 
25 

A ESF, como um modelo de processo da assistência à saúde materno-infantil, 

apresenta-se como o mais adequado sob vários aspectos, tendo como justificativa o fato de 

que bons processos de assistência à saúde levam à bons resultados. A ESF, frente à prática da 

amamentação, além de promover sua adequada iniciação e duração, estende o cuidado e apoio 

à mulher no período puerperal, assim enlaçando o trinômio mãe, família e comunidade.
27,28

     

Como um dos integrantes para a implementação e execução do programa, o 

profissional enfermeiro atua praticando assistência de enfermagem, com base em informações 

colhidas durante as consultas de enfermagem realizadas em todos os ciclos de vida dos 

indivíduos, que compreendem a criança, o adolescente, o adulto e o idoso, nos diferentes 

gêneros, pautada na Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do Exercício 

Profissional da Enfermagem e dá outras providências.
29

   

Considera-se que o profissional enfermeiro deve estar preparado para prevenir, 

reconhecer e resolver dificuldades do binômio mãe-filho no que se refere à amamentação, a 

partir da realização de funções que abrangem as áreas assistencial, educacional e 

administrativa em prol do aleitamento materno.
  
Ademais, as ações realizadas pelo enfermeiro 

na ESF buscam favorecer a promoção da saúde e garantir informações contínuas, claras e 

objetivas, que visam elevar os índices de aleitamento materno e, consequentemente, diminuir 

os índices de desnutrições e infecções que podem elevar os índices da mortalidade 

infantil.
30,31 

 

Na ESF o enfermeiro atua na busca da consolidação dessas estratégias, a partir da 

oferta de uma prática integralizadora, executada com base em um relacionamento mais 

estreito com a mulher durante o ciclo gravídico-puerperal destacando-se, nesta fase, o 

aleitamento materno como foco da assistência ofertada.  

Entre as estratégias e planos de ação, o enfermeiro realiza o planejamento familiar, dá 

orientações acerca da alimentação saudável, dos cuidados com a higiene da própria mulher e 

da criança, e ainda incentiva a amamentação, sendo este o foco pelo fato desta prática 
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conciliar as diversas vertentes positivas relacionadas à saúde da puérpera e da criança, no 

intuito inequívoco de intervir no sentido de orientar na adoção de prática saudáveis, sem que 

haja imposição das mesmas. 

 

 Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM)  

  Esta iniciativa surgiu com o propósito de vincular e estender o trabalho de incentivo ao 

AM realizado nos hospitais, através da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) lançada 

pela OMS/UNICEF e apoiado pelo MS, em 1992. Neste período, o IHAC era o principal 

programa voltado para a promoção do aleitamento materno, tanto a nível nacional quanto 

internacional.
1    

Os dez passos para o sucesso da amamentação advieram de uma revisão sistemática
32

 

que deu embasamento científico para criação da IUBAAM nas UBS no Rio de Janeiro, sendo 

implementada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), com apoio do 

Grupo Técnico Interinstitucional de Incentivo ao Aleitamento Materno (GTIIAM), que tinha 

como composição entidades da classe, organizações não governamentais (ONG), 

representantes do IHAC e o Centro Nacional em Bancos de Leite Humano.
 
O intuito era 

articular as ações da atenção primária com as da atenção secundária, mas especificamente 

cumprir os passos 3 (Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo da 

amamentação) e 10 (Promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar 

as mães a esses grupos na alta da maternidade) do IHAC.
1,33,34 

A partir da constatação da necessidade de se articular ações em diferentes níveis de 

atenção à saúde, e na percepção do importante papel que as UBS representam no 

acompanhamento da gestante e do binômio mãe-filho no período pré e pós-natal, a IUBAAM 

foi gradualmente desenhada com os objetivos de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno através da mobilização e instrumentalização de profissionais das UBS.
35 

O passo 1 prevê que deve haver uma norma escrita quanto à promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno, que deverá ser rotineiramente transmitida  a todos os 

integrantes da equipe da unidade de saúde; o Passo 2 objetiva treinar essa equipe, 

capacitando-a para implementar esta norma; o Passo 3, orientar as gestantes e mães sobre seus 

direitos e as vantagens do aleitamento materno, promovendo a amamentação exclusiva até os 

6 meses e complementada até os 2 anos de vida ou mais; o Passo 4, escutar as preocupações, 

vivências e dúvidas das gestantes e mães sobre a prática de amamentar, apoiando-as e 

fortalecendo sua autoconfiança; o Passo 5, orientar as gestantes sobre a importância de iniciar 

a amamentação na primeira hora após o parto, e de ficar com o bebê em alojamento conjunto; 
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o Passo 6, mostrar às gestantes e mães como amamentar e manter a lactação, mesmo se 

vierem a ser separadas de seus filhos; o Passo 7, orientar as nutrizes sobre o  método da 

amenorréia lactacional e outros métodos contraceptivos adequados à amamentação; o Passo 8, 

encorajar a amamentação sob livre demanda; o Passo 9, orientar gestantes e mães sobre os 

riscos do uso de fórmulas infantis, mamadeiras e chupetas, não permitindo propaganda e 

doações destes produtos na unidade de saúde; e o Passo 10, implementar grupos de apoio à 

amamentação acessíveis a todas as gestantes e mães, procurando envolver os familiares. 

Prontamente, a IUBAAM foi lançada no seminário de abertura da VII Semana 

Mundial de Amamentação realizada no Estado do Rio de Janeiro, em 1999, e vem sendo 

implementada pela SES-RJ e pelo Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, 

Criança e Adolescente (PAISMCA) com o apoio do GTIIAM e dos Polos Regionais de 

Aleitamento Materno (PRAM), sendo instituída a partir da Resolução SES nº 2673 de 02 de 

março de 2005.
1 

Com o lançamento da IUBAAM e a definição dos “Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação”, necessitava-se da criação do material de capacitação de profissionais de 

saúde na IUBAAM como multiplicadores e de avaliadores, com a utilização de um método de 

avaliação global. A construção e idealização destes conteúdos foram realizadas a partir de 

vários encontros de membros do meio acadêmico, de sociedades de classe, de ONG e 

representantes do MS, quando foi definida a metodologia de capacitação e avaliação da 

IUBAAM.
1 

O curso da IUBAAM foi estruturado com carga horária de 20 horas de conteúdo 

teórico e quatro horas de conteúdo prático, visando oportunizar ao profissional a interação na 

construção de seu conhecimento, a partir de suas experiências em um processo crítico, 

criativo e ativo.
1,35 

Atualmente, no Estado do Rio de Janeiro, o curso de Multiplicadores da 

IUBAAM é oferecido pela Secretaria Estadual de Saúde, pela Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca (ENSP) – FIOCRUZ e por algumas Secretarias Municipais de Saúde. 

O método de avaliação das unidades perpassa pelos instrumentos que possibilitam aos 

avaliadores avaliar e credenciar as unidades em IUBAAM. Para a formação dos avaliadores 

também foi desenvolvido um curso com duração de 40 horas. Como resultado desse 

investimento em novos saberes, no ano de 2011, coexistiam no Estado do Rio de Janeiro, 87 

UBS credenciadas como “Amigas da Amamentação”.
36,37 

Alguns fatores implicam no sucesso da implementação e posterior credenciamento de 

novas UBS em IUBAAM como, por exemplo, a elaboração de normas e rotinas escritas e a 

capacitação profissional em aleitamento materno. Por outro lado, listou-se uma gama de 
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aspectos citados como facilitadores no processo de implementação da IUBAAM, como: 

 Os conhecimentos sobre as vantagens, os direitos e as recomendações de 

amamentação exclusiva e complementada;  

 A importância da amamentação na primeira hora, a valorização do alojamento 

conjunto e da livre demanda; 

 Acolhida de gestantes e nutrizes e do fortalecimento da autoconfiança, desenvolvidos 

com base na escuta das preocupações, vivências e dúvidas da clientela sobre a prática 

da amamentação.  

Estas questões foram citadas pelos gestores como sendo facilitadoras do processo de 

implantação da IUBAAM.
35,37 

Muitos avanços vêm sendo observados, evidenciando-se a IUBAAM como uma 

ferramenta importantíssima nos aspectos que permeiam a promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno.  

 

 Rede Amamenta e Alimenta Brasil  

  No intuito de discutir a prática do AM e pactuar ações estratégicas de organização do 

processo de trabalho das UBS, o Ministério da Saúde lançou a Rede Amamenta Brasil, 

organizada pela atual Política Nacional de Aleitamento Materno.
1 

 A Rede surgiu e foi instituída à partir da Portaria MS/GM nº 2.799, de 18 de 

novembro de 2008, instituindo a estratégia no âmbito do SUS.
38

 

Esta estratégia interliga as Unidades Básicas de Saúde (UBS), as Secretarias 

Municipais e Estaduais de Saúde, o Governo federal e a sociedade, a fim de se revisar e 

atualizar continuamente o trabalho interdisciplinar nas UBS, realizando a educação 

permanente, partindo do princípio do respeito à visão de mundo dos profissionais, e 

considerando as especificidades locais e regionais, com o objetivo geral de aumentar os 

índices de aleitamento materno no país.
39 

Dentre seus objetivos específicos, identificam-se:  

 Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais de saúde para 

que se tornem agentes de mudança no ensino e na aprendizagem do aleitamento materno, para 

uma prática integralizadora;  

 Discutir a prática do aleitamento materno no contexto do processo de trabalho das 

unidades básicas de saúde;  

 Pactuar ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, a partir da 

realidade das UBS;  
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 Monitorar os índices de aleitamento materno das populações atendidas pelas UBS 

certificadas pelo Ministério da Saúde.
39

 

Os benefícios são vastos e privilegiam a criança, já que se propõe o aleitamento 

materno exclusivo até os 6 meses de vida, mantendo-o por até 2 anos ou mais, a fim de 

prevenir doenças que tem alto potencial de morbimortalidade; orientar a mulher, com o intuito 

de minimizar os riscos de complicações relacionadas ao parto e doenças específicas das 

mulheres, como o câncer de mama e ovários; a  família, com o propósito de manter e reforçar 

o vínculo da criança com a família; os profissionais, por meio da busca por novos 

conhecimentos que ampliem  as suas competências; e o SUS, pois, diante da qualidade da 

saúde individual e coletiva, o país terá cidadãos mais saudáveis, evitando gastos com 

medicamentos e internações hospitalares.
39  

A partir da iniciativa Rede Amamenta Brasil, o Ministério da Saúde lançou no ano de 

2012, durante o Congresso Mundial de Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva - World 

Nutrition Rio 2012, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil para crianças menores de dois 

anos, no âmbito do SUS
40

. Em 05 de Setembro de 2013, foi editada a Portaria nº 1.920, 

instituindo a Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar Saudável no SUS - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, tendo como 

intuito corroborar os objetivos propostos anteriormente de incentivar, reforçar, propagar e 

assegurar a prática do aleitamento materno, e também a promoção da alimentação saudável, e 

como perspectiva, melhorar os indicadores de alimentação e nutrição para crianças desta faixa 

etária.
41

 

A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil é resultado da integração de duas ações: a 

Rede Amamenta Brasil e a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável 

(ENPACS) e foi construída de forma conjunta entre a Coordenação-Geral de Alimentação e 

Nutrição/Departamento de Atenção Básica (CGAN/DAB) e a Coordenação-Geral de Saúde 

da Criança e Aleitamento Materno/Departamento de Ações Programáticas e Estratégias 

(CRIALM/DAPES), ambas pertencentes à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), do 

Ministério da Saúde.
41 

A proposta busca reforçar a importância do aleitamento materno juntamente com 

orientações acerca da alimentação complementar saudável, estando focada na qualificação do 

processo de trabalho dos profissionais atuantes nas UBS, nas mães, nas crianças e em suas 

famílias, tendo como justificativa o fato de que práticas inadequadas de alimentação nos 

primeiros dois anos de vida, acarretam alto índice de morbimortalidade. 

A formação de tutores é responsabilidade das Secretarias de Saúde, e as oficinas são 
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realizadas tendo em vista qualificar este profissional nas práticas que visem a promoção 

proteção e apoio ao AM, a partir de temas específicos e segundo a realidade de cada UBS. As 

discussões permeiam temas como o manejo do aleitamento materno, a prática da alimentação 

complementar, assim como o desenvolvimento infantil e o Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN), entre outros.
40 

Para que a UBS receba a certificação, deve cumprir os seguintes critérios: 

 Garantir a participação de, no mínimo, 80% da equipe na Oficina de Trabalho em 

aleitamento materno;  

 Monitorar os indicadores de aleitamento materno da sua área de abrangência, 

utilizando o SISVAM web para avaliar o estado nutricional da população atendida e 

concretizar pelo menos uma ação pactuada ao final da oficina; 

 Construir e implementar fluxograma de atendimento à dupla mãe-bebê no período de 

amamentação.
38

 

 

2.2 O ALEITAMENTO MATERNO NO COTIDIANO DA  

MULHER NUTRIZ CONTEMPORÂNEA 

  

Até a Idade média e através de relações impostas pelo Cristianismo, a mulher era 

definida como uma figura perigosa, sexual, diabólica, relacionada à bruxarias e maldades. 

Não eram consideradas responsáveis pela educação dos filhos e ligadas à função maternal; 

mas, com o passar dos anos filósofos, médicos e moralistas tentaram modificar essas 

definições.
42

   Assim, novas maneiras de pensar e olhar a mulher começaram a surgir:  

 
 É somente no século XVIII, a partir da necessidade de redefinir a posição da mulher 

na família e na sociedade europeia, que se observa uma nova forma de pensar a 

diferença entre os sexos e paralelamente uma nova concepção sobre a mulher. À 
medida que a maternidade aparece como um ideal, os médicos vão rejeitar a imagem 

do sexo feminino como imperfeito e passam a olhá-lo como sexualmente perfeito; o 

útero é considerado um órgão nobre e característico da mulher. O corpo feminino 

vai passar a ser tratado como possuindo características específicas, que 

determinariam sua vocação para a maternidade.
42:105

        
 

As características mais comuns que começaram a ser atribuídas às mulheres eram: 

fragilidade, doçura, passividade, afetividade e, de acordo com estas, a educação das meninas 

foram voltadas para a formação do caráter ideal para o sucesso do casamento e da vida 

familiar.  

Por estas formações estereotipadas acerca da figura feminina, há décadas a mulher 

vem tentando reescrever a sua história e posição na sociedade, na busca incessante de 

mudanças de paradigmas a ela preestabelecidos, como a imagem de mulher frágil e passiva 
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frente à virilidade e agressividade vinculada à figura do homem.
43 

Com isso, houve a problematização das dimensões de gênero, politizando o feminino e 

a maternidade, posicionando a mulher como mãe no centro das políticas de gestão da vida nas 

sociedades ocidentais modernas, robotizando explicitamente as formas de sentir e viver a 

maternidade.
44 

Atualmente a mulher tem conquistado novos espaços que vão além da esfera 

doméstica, proporcionando novas oportunidades e ampliando os desejos que antes eram 

reprimidos pela sociedade. Aqui não podemos deixar de recordar que os movimentos 

feministas geraram várias conquistas políticas e foi o gatilho para essas mudanças. Surge, 

então, um novo modelo de mulher, aquela que consegue e busca conciliar seus desejos apesar 

de todas as exigências sociais colocadas sobre ela. Ser bonita, magra, bem sucedida 

profissional e financeiramente e, ao mesmo tempo, mãe e esposa dedicada. Esta se 

convencionou chamar de “mulher contemporânea”.
45 

E ainda nos questionamos: 

 
Afinal, o que querem as mulheres? Muitas e diversas coisas, certamente, mas 

quando damos ouvidos as suas queixas, como fez Freud com suas histéricas, 

descobrimos que, antes de tudo, elas querem liberdade e condições que lhes 

permitam desejar sem precisar pagar o alto preço da culpa.42:114 

 

 Nos dias atuais consegue-se fazer uma releitura da representação feminina na 

sociedade, isto porque nos espaços antes julgados inapropriados para ela, cada vez mais 

ocorre a sua inserção, como nos bancos de faculdades, na liderança de grandes empresas e até 

mesmo de Nações.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres 

representam 50,62% da população brasileira
46

, tendo esta uma representação extraordinária na 

economia brasileira. Em 1950, a população feminina economicamente ativa era de 2,5 

milhões, passando para 40,7 milhões, em 2010 (crescimento de 16,3 vezes).
47

   

Estas mudanças inseriram a mulher contemporânea em um contexto social onde se 

necessita dar conta de uma série de papéis, como o de mulher-trabalhadora, mulher-mulher, 

mulher-mãe, idealizando uma figura que se desdobra em sua função de nutriz, cuidadora, 

trabalhadora e figura de beleza, com a ascensão do discurso da boa mãe em prol da 

disseminação das práticas de cuidado com seus filhos, principalmente no que tange à 

amamentação, incorporando-a em seu papel de nutriz e de responsável pela saúde de seu 

filho.
43,48

 

Estes discursos esbarram nas imbricações entre maternidade e feminismo, na questão 

da aceitação e do entendimento do conceito de gênero, assumindo que mulheres e homens são 
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diferentes e vivem desigualdades, tanto sociais quanto culturais.
44 

 Mas como promover a amamentação diante dos diversos papéis que a mulher precisa 

desempenhar? Esta questão levanta várias discussões, pois a exigência da sociedade é cada 

vez maior, colidindo com a necessidade de se cumprir o direito da mulher de amamentar e de 

seu filho ser amamentado, esbarrando ainda no interesse mercadológico, nas questões de 

gênero, em velhos desejos, em novos significados, na aparente incapacidade epistemológica 

profissional e na descrença no processo.
49 

Tudo isto se constitui em desafio para os 

profissionais de saúde envolvidos com o processo, uma vez que a amamentação depende das 

condições de vida, de trabalho, de suas experiências vividas anteriormente, da trajetória 

cultural e, também, da compreensão que a sociedade tem a respeito da amamentação.
50 

Numa visão menos centralizada, pode-se observar que o ato da amamentação não 

advém somente da participação mútua de dois sujeitos: a mãe e o bebê, mas sim, de uma 

participação conjunta do cônjuge, dos parentes, dos amigos, da comunidade, do empregador e 

do Governo.  
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3. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de pesquisa do tipo descritivo-exploratória com abordagem qualitativa, 

porque não há pretensão de quantificar dados; e sim identificar fenômenos que traduzam as 

práticas do aleitamento materno, segundo a ótica das puérperas assistidas pela Estratégia 

Saúde da Família (ESF) do município de Silva Jardim, pertencente à Região Metropolitana II 

do Estado do Rio de Janeiro.   

As pesquisas descritivas têm como principal objetivo a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis 

obtidas por meio da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como 

questionários e observação sistemática.
 
 Juntamente com as exploratórias, essas pesquisas são 

as realizadas habitualmente pelos pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática, 

considerando que a pesquisa exploratória proporciona uma familiaridade maior com o 

problema que está sendo enfocado.
51 

Quanto ao método qualitativo, fundamenta-se em informações deduzidas das 

interações interpessoais e da coparticipação dos informantes.
52  

A pesquisa qualitativa surge diante da impossibilidade de investigar e compreender, 

por meio de dados estatísticos, alguns fenômenos voltados para a percepção, a intuição e a 

subjetividade. Está direcionada para a investigação dos significados das relações humanas, em 

que suas ações são influenciadas pelas emoções e/ou sentimentos aflorados diante das 

situações vivenciadas no dia a dia.
51 

 

3.2 CENÁRIOS DO ESTUDO 

 

O Município de Silva Jardim, pertencente à Região Metropolitana II do Estado do Rio 

de Janeiro, tem 937. 547 km
2 

de extensão territorial,
 
e uma população absoluta de 21.349 

habitantes,
 
sendo a população feminina representada por 10.550 habitantes, dentre as quais 

5.967 mulheres de 10 anos ou mais tiveram filhos.
53,54

 

De acordo com a Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, mulheres 

na faixa etária entre 10 e 49 anos encontram-se em idade reprodutiva. No Município de Silva 

Jardim, tem-se um total de 6.735 mulheres
 
nesse grupo, estando distribuídas nas faixas etárias 

descritas no gráfico a seguir.
55,56 
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Gráfico – Distribuição das mulheres em idade reprodutiva de Silva jardim por faixa etária 

  

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico, 2010. 

 

Os cenários eleitos se configuram na ESF do referido Município, apresentando-se da 

seguinte forma: são 14 unidades da ESF, distribuídas e situadas nos bairros Aldeia Velha; 

Imbaú; Cidade Nova; Fazenda Brasil; Mato Alto; Boqueirão; Varginha; Bananeiras; 

Coqueiro; Centro; Gaviões; Caxito; Pirineus e Jurtunaíba.  

Dentre essas 14 unidades, foram eleitas três (Fazenda Brasil, Boqueirão e Varginha) 

por contemplarem a totalidade da equipe de ESF, que se compõe de médico generalista ou 

especialista em saúde da família, ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista 

ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde (ACS). Pode-se acrescentar a esta composição, como parte da equipe 

multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista ou 

especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.
57 

Desta forma, 

podemos contemplar a prática do aleitamento materno sob a ótica da puérpera nutriz. 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO / EXCLUSÃO 

 

No ano de 2013, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Silva 

Jardim, foram assistidas 278 puérperas na ESF do referido município. Com base neste dado, 

dentre essas, 55 (20%) foram selecionadas aleatoriamente para participar do estudo. Dentre as 

selecionadas, 30 foram excluídas por não fazerem parte das três unidades eleitas para a 

realização da coleta dos dados, mantendo-se 25 puérperas. As entrevistas foram realizadas 
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com 21 puérperas, sendo suspensas por terem chegado ao ponto de saturação, assim 

designado o momento em que o acréscimo de dados e informações em uma pesquisa não 

altera a compreensão do fenômeno estudado. É um critério que permite estabelecer a validade 

de um conjunto de observações. 
59

 

Foram adotados como critérios de inclusão na pesquisa: ser puérpera em processo de 

amamentação e ter cadastro na Unidade Básica de Saúde.  Como critério de exclusão: 

puérperas com morbidades que impossibilitassem a prática da amamentação. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Para que fosse possível mapear e conhecer as equipes das unidades de ESF eleitas, e 

familiarizarmo-nos com cada uma, realizamos a ambiência das unidades entre os meses de 

Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014. A ambiência na Saúde compreende a busca da sintonia 

do espaço físico, social, profissional e de relações interpessoais com um projeto voltado para 

a atenção acolhedora, resolutiva e humana. 
60 

A coleta dos dados ocorreu no período compreendido entre os meses de Fevereiro e 

Março de 2014. A técnica utilizada foi a entrevista semiestruturada, adaptada de um 

questionário, tendo como participantes as 21 puérperas que atenderam aos critérios de 

inclusão estabelecidos. Realizou-se a entrevista com questionamentos básicos, a partir de um 

roteiro preliminar de perguntas (APÊNCIDE B), apoiados nas questões e teorias descritas no 

estudo, de forma a oferecer um amplo campo de interrogativas que surgem à medida que se 

recebe as informações do participante da pesquisa.
52  

O roteiro de entrevista com perguntas pertinentes à amamentação foi submetido a um 

teste piloto, sendo todas as questões validadas. O teste foi realizado durante cinco dias, entre 

os dias 20 e 27 de janeiro de 2014 no município de Silva Jardim, e teve como participantes 3 

puérperas em fase de lactação. Ficou claro que o roteiro de entrevista atendeu aos objetivos do 

estudo.  

As entrevistas ocorreram entre os meses de fevereiro e março de 2014, a partir de 

agendamento prévio realizado pelo enfermeiro e pelos ACS da unidade da ESF. Na 

perspectiva de oferecer conforto e privacidade à puérpera, optou-se por realizá-las em 

domicílio, com a respectiva autorização, o que demandou, em média, de 45 à 60 minutos cada 

uma, levada a efeito pela pesquisadora e por duas auxiliares de sua prévia escolha, ambas da 

área e treinadas para essa atividade, que atuaram sob sua supervisão, a saber: uma aluna da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) / UFF e uma aluna do Curso de 
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Enfermagem do Centro Universitário Anhanguera de Niterói (UNIAN) que integraram o 

Projeto na qualidade de coparticipantes.  

 Vale ressaltar que cada puérpera participante recebeu esclarecimentos sobre suas 

dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 

pesquisa; todos tiveram liberdade de se recusar a participar ou retirar o seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma ou qualquer prejuízo; garantiu-se a cada 

um o caráter confidencial das informações. 

Para assegurar o anonimato e o sigilo das puérperas em relação ao que fosse dito por 

elas sobre o tema abordado, foi utilizado um código alfanumérico determinado pelo 

pesquisador (Ex: P1 ... P21)
62

, à medida em que as entrevistas foram realizadas.  

Os dados coletados foram submetidos à análise temática de Bardin, visando identificar 

as práticas e dificuldades da amamentação sob a ótica da puérpera/nutriz.
61  

 

3.5 RISCOS E BENEFÍCIOS DA PESQUISA 

 

 O projeto não acarretou qualquer risco direto aos sujeitos. Os riscos indiretos 

poderiam ser aqueles vinculados à percepção de cada puérpera em relação à sua prática da 

amamentação. Quando identificado, a pesquisadora do projeto fez as orientações devidas; em 

outros casos, encaminhou a puérpera ao enfermeiro do serviço ou a outro profissional de 

saúde para o atendimento das suas demandas na área da amamentação. Vale ressaltar que na 

pesquisa não existiu conflito de interesses. 

 O presente estudo traz como benefícios: para as puérperas, a possibilidade de 

alcançarem sucesso na amamentação; para o Serviço, o fato de propiciar discussões a respeito 

das inovadoras práticas assistenciais em relação à amamentação, de acordo com as reais 

necessidades das mulheres, a partir da identificação das suas dificuldades em relação à prática 

da amamentação segundo a ótica de cada uma, objetivando aumentar e assegurar o 

aleitamento materno; melhorar a qualidade do serviço prestado pela ESF e por toda a equipe 

multidisciplinar, por meio de um cuidar integral e equânime voltado para as necessidades das 

lactantes e das puérperas assistidas na ESF do Município de Silva Jardim, iniciativas e 

medidas importantes que poderão se propagar para outros municípios vizinhos. 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA  

 

Tendo em vista o cumprimento das exigências éticas contidas na Resolução 466/12 

que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos
58

, esta pesquisa foi submetida à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina (FM) do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), vinculado à Universidade Federal Fluminense 

(UFF), sendo aprovada através do CAEE nº 144964138.0000.5243 (ANEXO A), de acordo 

com a citada Resolução.  

Foi obtida junto ao responsável técnico da Secretaria Municipal de Saúde de Silva 

Jardim, a autorização formal para realizar a pesquisa, o mesmo ocorrendo em relação aos 

responsáveis pela direção das referidas Unidades, o que viabilizou a entrada da pesquisadora e 

de suas auxiliares nos campos de trabalho para a coleta dos dados (ANEXO B). 

Foi explicado às participantes a necessidade de assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), e no caso da entrevistada menor de idade, 

houve autorização e assinatura prévia do seu responsável legal. O TCLE foi elaborado em 

duas vias, uma entregue à entrevistada, e a outra que ficou arquivada com a pesquisadora, 

conforme determina a citada Resolução.
58

 Na ocasião, todas as puérperas foram devidamente 

esclarecidas de que poderiam desistir da participar da pesquisa sem qualquer prejuízo pessoal 

ou institucional, considerando que a participação era voluntária. 

 

3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O método utilizado neste estudo foi o da análise de conteúdo, cujo objetivo maior é a 

busca de informação que, por não ser apenas um dado, tem relevância e propósito.  Sendo 

assim, a informação é uma qualidade do dado, jamais o dado em si.
63 

 A análise de conteúdo pode ser designada por diversos títulos mas, em síntese, é um 

método de busca de informação, logo, torna-se útil tanto para o ensino como para a atividade 

profissional em uma organização, visto que objetiva ultrapassar a incerteza e enriquecer a 

leitura, obtidos quando o pesquisador observa as condições de produção do discurso, efetua 

inferências sobre as mensagens sistematizadas e orienta o contexto da produção
64

. As 

seguintes operações são pertinentes ao método:  

1) codificação: realizada a partir do recorte que se refere à escolha das unidades; da 

enumeração, que se refere às regras de contagem; da classificação e agregação, que se volta 

para a escolha das categorias;  
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2) definição da Unidade de Registro, que corresponde ao segmento de conteúdo a ser 

considerado; pode ser uma frase (desde que exprima um pensamento completo), uma palavra 

ou uma afirmação acerca de um determinado assunto; e  

3) categorização, que é a operação de classificação de elementos pertencentes a um conjunto.  

 Assim, deve-se obter dados e trabalhar em uma produção de conhecimento; identificar 

categorias e começar a interpretar; criar nesta interpretação uma faceta para a compreensão do 

fenômeno, isto porque os textos, do mesmo modo que as falas, referem-se aos pensamentos, 

sentimentos, memórias, planos e discussão das pessoas e, algumas vezes, nos dizem mais do 

que seus autores imaginam. 

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

descobrir os núcleos de sentido de uma comunicação, que tenham significado para o objetivo 

visado, levando-se em conta a presença ou frequência de cada um, cuja contagem ensejará as 

unidades de significação inerente ao discurso obtido.
65 

 A análise temática geralmente trabalha com textos escritos (transcrições de entrevistas 

e diários de observação, por exemplo), que manipulados e analisados devidamente pelo 

pesquisador, fornecem respostas às perguntas da pesquisa. Trata-se de análise que abrange as 

seguintes fases: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. Embora o corpus de texto esteja aberto a variadas possibilidades de questões, a 

análise temática interpreta o texto apenas à luz do referencial de codificação, visando atender 

aos objetivos da pesquisa.
65 

Sendo assim, os dados coletados foram agrupados por convergência de conteúdo, 

obedecendo as seguintes etapas de organização: 

 Transcrição e conferência dos depoimentos gravados, obtidos mediante entrevistas 

realizadas; 

 Leitura e análise temática das mesmas, identificando os respectivos núcleos de 

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

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

discurso dos entrevistados; 

 Interpretação dos dados, à luz (da literatura científica) referencial teórico utilizado 

para o estudo, com apoio em bibliografia apontada como suporte para o estudo. 

Neste sentido, e corroborando o referencial teórico de Laurence Bardin, os resultados 

das entrevistas apontaram as categorias de análise, cujos subsídios ensejaram a discussão do 

tema em estudo. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A fim de descrever e caracterizar o perfil das puérperas entrevistadas, construiu-se 

tópicos a partir das análise dos dados coletados nas entrevistas realizadas. 

 

Perfil Socioeconômico das Puérperas Entrevistadas no Município de Silva Jardim 

 O total de puérperas entrevistadas na pesquisa foi de 21, sendo uma com idade menor 

ou igual a 17 anos; 12 entre 18 e 25 anos; 5 entre 26 e 30 anos; e 3 entre 31 e 35 anos.  

Foi possível observar o predomínio de puérperas negras na amostra, conforme 

autodeclaração. Foram 11 puérperas negras, oito pardas e duas brancas. No quesito situação 

conjugal, 17 disseram ter e viver no mesmo lar com um parceiro, e quatro informaram não 

possuir parceiros. 

O estudo demonstrou baixa escolaridade das participantes da pesquisa, com um 

número significativo: oito puérperas tinham apenas o ensino fundamental completo, seguido 

por sete com ensino médio incompleto, e seis com ensino médio completo. Dentre as 

participantes, apenas uma relatou estar frequentado alguma instituição de ensino no momento 

da coleta de dados. 

Em relação à condição de trabalho antes da gestação, dez mulheres relataram que 

estavam trabalhando. Porém, dentre essas, apenas quatro mantinham um vínculo empregatício 

consolidado que assegurasse benefícios e direitos no período puerperal, e seis tinham vínculos 

de contrato direto com seus empregadores, sem a possibilidade de gozarem dos direitos e 

benefícios inerentes aos profissionais, conforme a legislação trabalhista vigente.  

Quanto à renda, a maioria das entrevistadas (14) vivia com importância inferior ou 

igual a um salário mínimo, no valor de R$ 724,00 à época da pesquisa, seguidas por cinco, 

que recebiam mais de um salário mínimo, e de duas que não tinham rendimentos. A renda 

complementar das entrevistadas, em sua maioria, foi representada pelo benefício concedido 

pelo Governo Federal através de programas sociais como a Bolsa Família.  

Quanto ao número de pessoas residentes no domicílio junto à puérpera, cinco 

informaram residir com uma a três pessoas; 14 residiam com 4 a 6 pessoas; e duas, com sete 

ou mais moradores.  
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Perfil Obstétrico das Puérperas Entrevistadas no Município de Silva Jardim 

A mulher, por longas décadas, manteve-se refém dos “ditos” impostos pela sociedade, 

em que o planejamento da gestação apresentava-se como algo fora dos padrões. Nos dias 

atuais, podemos observar mudanças significativas neste quadro, com mulheres cada vez mais 

buscando firmar sua posição no trabalho, na sociedade e no mundo. Tal fato, infelizmente, 

não se estende à populações e às regiões mais distantes dos grandes centros urbanos, onde se 

observa a precariedade da oferta e da manutenção do ensino para as mulheres, que já iniciam 

sua história de vida rodeadas de dificuldades sociais e culturais.  

No estudo, pudemos evidenciar que esta realidade está bem próxima de nós, e que o 

planejamento da gravidez não se fez presente na vida reprodutiva e sexual de 12 puérperas, 

contra nove que a planejaram. Destas, 12 já tinham a experiência de outra gestação e nove 

relataram ter vivenciado a primeira gestação com o filho que estavam amamentando. Dentre 

as puérperas que geraram outros filhos, todas vivenciaram o processo da amamentação. 

Quanto ao período de amamentação de seus filhos anteriores, três o fizeram por um período 

menor ou igual a seis meses; três por um período de sete meses a um ano incompleto; três por 

um período de  um a dois anos; e três puérperas, por um período maior que dois anos. 

Quanto à assistência no pré-natal, todas relataram ter realizado o pré-natal, sendo 11 

realizados em ambulatório, oito na ESF do território de abrangência de sua residência e dois 

em clínica particular. O pré-natal foi realizado no município por 17 puérperas, e por quatro 

em municípios vizinhos, tendo prevalência de início do pré-natal no 1º ao 3º mês, 17 

puérperas, e quatro, do 4º ao 6º mês. Em relação aos números de consultas de pré-natal 

realizadas, cinco puérperas realizaram  até seis consultas, e 16  realizaram  mais de seis 

consultas, conforme recomendação do Ministério da Saúde.
11 

Em relação ao tipo de parto, 16 puérperas vivenciaram o parto do tipo cesariana, 

diante de cinco que vivenciaram o parto do tipo vaginal. Quando questionadas sobre o tempo 

para o primeiro contato com seus filhos, dez  puérperas relataram terem tido contato pele a 

pele com seu bebê antes de uma hora após o parto, e 11 puérperas tiveram o primeiro contato 

somente uma hora após parto. A duração média do primeiro contato, tanto antes quanto após a 

primeira hora, foi de mais ou menos 30 minutos para 14 puérperas, de até 60 minutos para 

duas puérperas, e mais de 60 minutos para cinco puérperas. 
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4.2  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise do conteúdo das entrevistas, foi possível a identificação das 

unidades temáticas de maior frequência, que foram agrupadas em categorias de forma a 

permitir a compreensão em relação às práticas e dificuldades da amamentação sob a ótica das 

puérperas nutrizes do  Município de Silva Jardim, no Estado do Rio de Janeiro. Emergiram, 

então, três categorias analíticas: 

 “As dificuldades para amamentar: um fato entre as mulheres puérperas na Estratégia 

Saúde da Família”  

 “Promoção e Proteção da amamentação: uma necessidade no campo da Estratégia 

Saúde da Família” 

 “O apoio à amamentação no puerpério: um desafio na Estratégia Saúde da Família”  

 
PRIMEIRA CATEGORIA 

 As dificuldades para amamentar: um fato entre as mulheres puérperas na ESF 

 

O aleitamento materno é uma prática natural e eficaz, sendo sinônimo de vida para o 

bebê e para a mãe. Muitos autores descrevem a prática da amamentação como meramente 

oriunda do instinto maternal, apelando para o senso de dever e culpa no desempenho desta 

atividade, deixando de lado o desejo/direito da mãe de amamentar ou não.
66

  

 No entanto, é no período puerperal que o processo de lactação se torna concreto, que 

as dúvidas surgem, e estas, acopladas à falta de suporte e acompanhamento, implicam em 

dificuldades que podem culminar na interrupção da amamentação e/ou transformar um 

momento que deveria ser de prazer e satisfação, em um momento de dor e insatisfação. A 

promoção ao aleitamento materno deve ocorrer de tal forma que a prática não deixe de ser 

realizada, e o leite materno não se torne o vilão. Por isso, a necessidade de orientação acerca 

das mudanças fisiológicas que ocorrem no período gravídico-puerperal, sejam elas sutis ou 

marcantes, mas que tem o potencial de causar medos, dúvidas e angústia em relação ao 

aleitamento materno.
67 

A abordagem da equipe da ESF a respeito dos conteúdos dos fenômenos regressivos 

do puerpério (involução uterina e lóquios), sobre as modificações locais e sistêmicas, 

decorrentes da gestação e recuperação do parto, e do tempo de recuperação e cuidados no 

puerpério, apresenta-se como eficaz para que o processo do aleitamento materno transcorra 

sem dificuldades.
68  

 

Para se empoderar no papel de mulher-mãe-nutriz, a mulher necessita ser assistida, 
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durante o período gravídico-puerperal, pelo profissional de saúde que esclarecerá suas 

dúvidas, aprimorando suas práticas, desmistificando alguns aspectos culturais irrelevantes 

para a prática da amamentação, reconhecendo e assegurando as vantagens do leite 

materno/amamentação e propiciando mais tranquilidade à nutriz.
69 

A carência de informações gerou dúvidas e anseios; com isso, as dificuldades se 

apresentaram como uma realidade forte e expressiva nos depoimentos das nutrizes, que 

acabaram por tornar o processo do aleitamento materno mais doloroso e difícil. 

 

[...] Nossa! Doía muito quando ele sugava.  

(P10) 

 

[...] O problema é que a gente fica toda dura da cintura para baixo 

depois do parto! Porque ai é a enfermeira que coloca no nosso braço 

e a gente só mexe os braços aqui em cima. Fica meio difícil! A dor 

está vindo agora, estou toda ferida.  Dói muito, Nossa Senhora! 

 (P13) 

 

[...] Foi muito difícil, mas mamou. Porque para puxar o bico do peito 

foi difícil, ele não estava conseguindo puxar, a dificuldade foi dos 

dois, minha mãe me auxiliou e uma enfermeira do hospital também. 

Depois que vim para casa, não tive problema nenhum. 

 (P15) 

 

[...] Ainda está machucado o bico do peito, mas não estou fazendo 

nada, continuo dando de mamar. 

 (P21) 

 

[...] Para mim a única dificuldade mesmo foi no início mesmo. 

Porque a gente às vezes não tem uma orientação, um 

acompanhamento melhor. Ás vezes, no início, você não está com o 

bico do peito preparado e você não sabe como colocar a boca da 

criança, daí dói um pouquinho. Mas se tivesse, eu acho, uma 

orientação, seria bem mais fácil. No início foi um pouquinho difícil. 

Problema mesmo não, doeu só no início, deu fissura, rachadura.  

(P23) 

 

As dificuldades que envolvem a prática da amamentação relacionam-se às questões 

fisiológicas, culturais e mercadológicas, e quando estas estão relacionadas à ausência de um 

apoio, de um acompanhamento integral e da equidade de um profissional da saúde, levam a 

puérpera a consultar os familiares, vizinhos e amigos como alternativa de sanar seus 

“problemas” induzindo-as, às vezes, a realizarem práticas obsoletas e sem comprovação de 

sua real eficácia, evidenciando a deficiência da ESF em desenvolver habilidades no manejo 

do AM. 
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Desse modo, a promoção da saúde refere-se às ações que implicam nos condicionantes 

e determinantes sociais da saúde, dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade de vida, 

caracterizando-se fundamentalmente por educação em saúde.
70 

Assim, a promoção e apoio ao 

aleitamento materno tem como foco apoiar a mulher em todo o período de lactação, e a 

unidade de saúde, juntamente com os profissionais de saúde, devem oferecer os recursos 

necessários para uma prática adequada, sanando as suas dúvidas desde o pré-natal e 

permeando uma prática educativa, reiterando a necessidade de mudanças de “práticas” 

cotidianas de familiares, principalmente, e permitindo o alcance do objetivo da amamentação.  

Nesse sentido, as nutrizes apontaram para uma realidade do aleitamento materno: a 

carência de apoio para a lactação, quanto à posição correta e àpega da criança durante a 

prática da amamentação, em que muitas têm dificuldade de garantir a eficácia do aleitamento 

materno. Dentre as dificuldades observadas, a pega e a posição inadequadas foram citadas 

majoritariamente dentre as participantes. O posicionamento inadequado da mãe e do bebê 

dificulta a relação entre a boca da criança e o mamilo, o que interfere na pega e extração do 

leite, provocando fissuras e dores, demonstrando que as dificuldades na amamentação 

geralmente não são isoladas, muitas se apresentando como consequência das outras, 

enfatizando a importância do acompanhamento do profissional de saúde e da implementação 

da promoção do aleitamento materno
71;72

, conforme depoimentos a seguir:  

 

[...] O bico rachou, doía muito, mas mesmo assim eu amamentava. 

Minha tia chegou a trazer pra mim de presente uma lata de leite e 

uma chuquinha. Ela dizia: Pare de sofre menina, dá logo a 

mamadeira para ele. Mas eu não quis! Eu sabia que o leite do peito 

era importante para o bebê.  (P14) 

 

[...] Tive problema, o bico rachou. Eu é que fui na farmácia e comprei 

uma pomadinha para passar, aí foi que melhorou, não aguentava nem 

dar mamar à ele, tadinho. Dava mamar para ele saindo sangue.  

(P18) 
 

[...] Só o bico do peito que machucou, mas continuei amamentando. 

Passei também casca de banana pra melhorar um pouquinho, minha 

mãe e minha sogra que falaram pra eu passar.  

(P20) 

 

[...] O médico me deu uma receita, que passou uma “pomadazinha” 

por causa do bico rachado.  Ele não falou nada não, o que tenho que 

fazer está escrito na receita, em caso de rachaduras era para passar. 

Não estou passando, porque eu acho que ali no posto não tinha não.  

(P21) 
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Evidencia-se que somente a informação à puérpera, além de unidirecional, é 

insuficiente para que não ocorram problemas ou para evitar que surjam dificuldades. É 

preciso ter a compreensão e também o apoio do profissional de saúde capacitado e habilitado 

para ajudá-la, se necessário, acerca das reais dificuldades vivenciadas e/ou explanadas pelas 

nutrizes. É importante enfatizar que a cultura e os valores enraizados têm influenciado 

significativamente no exercício da amamentação, prática esta não somente biológica, mas 

também histórica, social e psicologicamente ilustrada.
69 

Há uma série de mitos, tabus e crenças relacionados com a amamentação, muitas 

vezes trazendo transtornos quando nos referimos à importância da lactação aos recém-

nascidos. Há exemplos de mães que acreditam na fragilidade nutricional do seu leite, sendo 

insuficiente para amamentar seu bebê; que as mamas se tornarão flácidas com a 

amamentação; ou que se as mamas forem pequenas produzirão pouco leite. A evidência 

científica parece apontar para a importância dos mitos e das crenças como possíveis causas 

que justificam a complementação precoce da alimentação do recém-nascido.
69 

Assim, a perspectiva do cuidado com o lactente destaca-se pela experiência em um 

sentimento fraternal e de confiança, e a sua influência na prática do aleitamento materno tem 

valor para a nutriz, levando-a a acatar orientações como colocar “casca de banana” na fissura 

mamilar, além de evitar a prática do aleitamento materno, e a introdução de mamadeiras e 

leite artificial na alimentação do lactente.
73 

Essas práticas vivenciadas pelas nutrizes estão interligadas com as orientações 

recebidas em sua rede de apoio, ocasionadas pela falta de informações dos profissionais de 

saúde que não realizaram adequadamente o papel de educadores em saúde. Deste modo, a 

influência de uma prática errônea para o aleitamento materno tem um valor negativo em 

relação a amamentação, resultando na interrupção da amamentação em muitos casos, embora 

a falta do preparo técnico do profissional de saúde seja a principal causa da desinformação na 

nutriz.
74 

Assim, torna-se necessário um maior aprofundamento teórico e prático do manejo 

clínico da amamentação. 

Nesse sentido, as nutrizes necessitam de um apoio mais eficaz dos profissionais de 

saúde em prol da amamentação, propiciando acompanhamento e instituindo um cuidado 

integral para favorecer a amamentação e o cuidado com a nutriz e o recém-nascido. 
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SEGUNDA CATEGORIA   

 Promoção e Proteção da Amamentação: uma necessidade no campo da ESF 

  

Os profissionais de saúde têm um importante papel na prevenção e no manejo das 

dificuldades que podem surgir durante a prática da amamentação, devendo estar munidos de 

conhecimento técnico-científico acerca das questões anatômicas, fisiológicas, sociais, 

psicológicas e emocionais da puérpera nutriz, na perspectiva de reconhecer dificuldades e 

intervir corretamente a fim de prevenir possíveis complicações.
75 

As fragilidades encontradas no período da amamentação exclusiva decorreram de 

vários motivos que surgem durante este processo, tendo como destaque a necessidade de se 

estipular hora e momento para se amamentar, fato este que pode prejudicar a prática de 

amamentação exclusiva. 

  A inexistência da promoção da amamentação desencadeia práticas que prejudicam o 

processo de aleitamento materno, explicitando como a falta de informação se apresenta como 

fator-chave para o surgimento de uma cascata de situações potencialmente causadoras da 

interrupção da amamentação.  

[...] Aqui sempre ensinaram que deve ser com hora marcada. Eles 

sempre mandavam dar de hora em hora. (Informação do enfermeiro 

anterior). 

 (P8)  

 

[...] Tem que ter horário certo para dar mamar sim. Eu acho que tem 

que ter horário, não pode ser na hora que a criança quer.  

(P9)  

 

[...] Tem que ter hora marcada! Antes não, até os 3 meses eu 

amamentava sempre que ele tinha fome, e agora estou intercalando, 1 

hora e meia há 2 horas para dar mamazinho a ele. Eu vi na internet 

algumas pesquisas e eu acho que a criança tem que ter o tempo dela 

também. Não chorou, enfia o peito. Assim não!  

(P11)  

 

[...] Eu acho que tem que ter hora, de 3/3 horas. Mas esse aqui (bebê) 

mama toda hora.  

(P14)  

 

[...] Bem, ele tem hora marcada sim, porque ele toma mamadeira. O 

peito durante o dia quase ele não mama muito não, ele mama mais a 

noite, umas duas vezes mais ou menos. Quando ele era bem novinho 

era só o peito e ele mamava toda hora, até porque ele chorava muito.  

(P18) 
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O profissional de saúde engajado com as questões do aleitamento materno, deve 

fornecer informações corretas à nutriz, incentivar práticas seguras como o fornecimento do 

leite materno sob livre demanda, sem restrições de horário predeterminado, mas sim o 

oferecimento conforme a necessidade da criança, contribuindo para a produção do leite, além 

do vínculo criado durante o ato de amamentar.
76 

  O Ministério da Saúde recomenda que o oferecimento do leite materno para o recém-

nascido ou lactante deva ser sob livre demanda, sem restrição de horários e de acordo com a 

necessidade da criança, ou seja, não deve ter marcação de horários para a alimentação, 

conforme os depoimentos a seguir
73

. Esse fato demonstra a carência de conhecimento acerca 

da prática da amamentação, pois não se pode interferir no processo determinando que de duas 

em duas horas, de três em três horas, a criança seja alimentada, mas sim a todo momento que 

ela necessitar. Para isso, basta que a nutriz esteja sensibilizada e, assim, contribua 

naturalmente para uma alimentação saudável e o crescimento e desenvolvimento da criança. 

  No entanto, de alguma forma, as dificuldades e dúvidas foram superadas e substituídas 

pelos sentimentos de amor e cumplicidade que a amamentação envolve. Talvez até, pelo 

maior reconhecimento e valorização dos benefícios da amamentação que culminaram com o 

sucesso e duração adequada desta prática.  

 

[...] Sempre quando ele tem fome, quando ele quer, eu dou de mamar. 

Eu conheço quando ele tem fome e sempre amamento.  

(P11) 

 

[...] Ah não! Eu dou quando ela quer, quando ela está com fome.  

(P12)  

 

[...] sempre que ele quiser, toda hora eu dou para ele. Toda hora que 

ele está pedindo, eu estou dando. Comigo não tem isso não!  

(P17) 

 

[...] Ele chorou, eu tento botar no peito. Ai se ele chora, eu ponho no 

peito. Quando eu vejo que ele está trocado, está tudo certinho e ele 

chorou sem motivo nenhum, eu ponho no peito.  

(P22) 
 

[...] Ah, sempre que ela quiser. Como foi até a orientação que eu tive. 

Lá na maternidade (Rio Bonito) que me explicaram.  

(P23) 
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O sucesso da amamentação exclusiva, sob livre demanda, origina-se no significado 

construído a partir de aspectos biológicos e psicossociais da mulher e da família durante toda 

a vida cotidiana, em que são absorvidas e interpretadas concepções estabelecidas antes e 

durante suas experiências com o processo de amamentar.
77 

Assim, a importância da amamentação está no aspecto simbólico, e extremamente 

relacionado à perspectiva de ser um ato valorativo de amor da mãe para com a criança, 

quando esta lhe oferece o leite materno na perspectiva de suprir suas necessidades biológicas. 

Quando as depoentes afirmam esse pensamento, valoram no seu imaginário a transmissão de 

carinho e amor por seu ato de suprir as necessidades da criança com o leite materno, e isso 

demonstra a importância da prática da amamentação para que seja mais eficaz, permitindo a 

criação de vínculos de cuidados, além do sentimento do dever cumprido. 

Os problemas no processo da amamentação, as frustrações, a falta de apoio e 

acompanhamento, prejudicam o aleitamento materno exclusivo, que é preconizado pelo 

Ministério da Saúde até os seis meses de idade. Nos depoimentos a seguir, evidenciou-se a 

predominância da introdução de líquidos e/ou alimentos precocemente, interrompendo a 

amamentação exclusiva até os seis meses de idade:  

 

[...] Com 3 meses comecei a dar aguinha para ele, minha mãe falou 

para dar porque está muito quente, este verão está muito quente. Dou 

sempre aguinha fresquinha pra ela.  

(P11) 

 

[...] Está muito calor, ele mama, chora e você não sabe o que é. Eles 

falam que não é bom, mas quando você dá água, até alivia. Dizem que 

não pode, mas às vezes nem o peito quer, chora porque é sede.  

(P12) 

 

[...] Dei água há pouco tempo, com três meses mais ou menos. Dou 

umas duas, três vezes por semana, a não ser que esteja muito quente. 

Eu queria ir treinando, porque ela não se adapta a mamadeira, 

porque o bico é diferente, então eu queria dar para ela já ir 

acostumando, se por caso eu não pudesse mais amamentar, ela já ir 

se adaptando à mamadeira. 

 (P16) 

 

[...] Com 4 meses comecei a dar papinha, batatinha amassada com 

arroz e feijão. Dei porque eu sabia que era bom.  

(P19) 
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[...] agora com dois meses que estou dando uma mamadeirinha 

porque só o peito não está sustentando. Ele chora e depois eu dou a 

mamadeira pra ele ficar mais alimentado. Porque eu acho que nessa 

gestação eu não tive tanto leite como eu tive na primeira. Comecei há 

um tempo atrás, dou mais leite do peito que do que a mamadeira, e 

água dou um pouquinho porque leite dá sede.  

(P22) 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda como premissa o aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses de vida e o aleitamento complementado até os dois anos 

de idade ou mais, destacando que este período de introdução da alimentação complementar 

deve ser criteriosamente seguido o tempo determinado, tendo em vista o elevado risco para o 

lactente, tanto pela grande possibilidade de oferta de alimentos inadequados, quanto pelo risco 

de desmame total.
78;79 

 

Não há vantagens em iniciar a introdução dos alimentos complementares antes dos 

seis meses, porque pode haver prejuízos à saúde da criança, aumentando o risco de diarreia, 

de hospitalizações por doença respiratória, risco de desnutrição, obesidade e menor duração 

do aleitamento materno.
80 

 Vale ressaltar que o leite humano atende a todas as necessidades nutricionais do bebê 

até os seis meses, fornecendo na medida e quantidade certas numerosos fatores imunológicos 

que protegem a criança, assim como água, energia, vitaminas e minerais, além de propiciar o 

desenvolvimento das funções do sistema estomatognático e a criação do vínculo afetivo entre 

mãe e filho.
71;80 

As nutrizes, em sua maioria, receberam alguma informação relevante acerca da 

promoção da amamentação, mas o grau de sua efetividade não correspondeu às impressões 

das nutrizes, quando comparadas aos depoimentos dessas mulheres esbarrando, por exemplo, 

na falta de acompanhamento no período puerperal, que é o período no qual a prática da 

amamentação tem início, tornando-se realidade. O acompanhamento deveria e poderia ser 

mais abrangente, atingindo um número mais significativo de mulheres, e ter a qualidade de 

suas intervenções melhorada no intuito de se manter a amamentação exclusiva por até seis 

meses, e complementada por dois anos ou mais. 

Desse modo, ainda na prática do aleitamento materno, torna-se necessário repensar 

como ela está sendo difundida junto às puérperas nutrizes e família, já que é uma prática 

reconhecida como eficaz para a saúde materna e infantil e tem inúmeros benefícios para 

ambos. 
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TERCEIRA CATEGORIA 

 O apoio à amamentação no puerpério: um desafio para a ESF 

 

  O aleitamento materno deve ser discutido em todo o período gravídico-puerperal, 

visto que se trata de uma fase plena de dúvidas e anseios peculiares do momento, em que a 

mulher necessita adaptar-se às alterações físicas e emocionais do período da gravidez, e que 

se não forem desvendadas e discutidas, tornam-se precursoras do desenvolvimento de 

problemas intrínsecos ao processo do aleitamento materno. No puerpério, o apoio ao 

aleitamento apresenta-se como uma ação primordial para que se obtenha sucesso na prática da 

amamentação, compreendendo as adaptações e realizando a avaliação com eficiência para a 

tomada de decisões baseadas em aspectos técnico-científicos e humanísticos, facilitando o 

enfrentamento e a adaptação ao papel materno.71 

O apoio emocional e educacional à mulher pode ocorrer por meio de várias ações, 

dentre elas: palestras, visitas domiciliares, reunião em grupo e/ou consultas individuais, 

alocando-as e executando-as de acordo com as características e necessidades da puérpera 

assistida pela ESF.  

A participação da equipe multidisciplinar, neste momento, representa um elo 

importante para a tomada de decisões, a fim de se ofertar uma abordagem ampliada em que se 

evidencie a puérpera como um todo, captando as dificuldades que emergem não só da questão 

biológica, mas também da social, psicológica e emocional, além das demandas que envolvem 

o processo da amamentação. No município de Silva Jardim identificou-se, por intermédio dos 

depoimentos das puérperas, que não houve abordagem e oferta significativas acerca da 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no período puerperal. A promoção 

ocorreu exclusivamente no pré-natal, por meio de palestras ofertadas pelo profissional da 

unidade da ESF, e por vezes, ocorreu uma única vez. Tal fato evidencia a necessidade de o 

município implementar efetivamente as ações em relação ao apoio, promoção e proteção ao 

AM em todo o ciclo gravídico-puerperal. 

 

[...] Na gestação só foi uma palestra. Após o nascimento não, não 

teve nenhuma ajuda aqui. (P1) 

 

[...] Teve uma palestra só. Foram umas meninas que vieram ai no 

posto, e elas falaram sobre amamentação, sobre o banho da criança. 

Elas falaram que quando for dar mama para criança não é para ficar 

apertando o peito. Aí, para dar comida só quando tiver seis meses, 

sete meses. 

 (P5) 
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[...] Teve palestra. Como eu já tinha os 2 primeiros filhos, já não era 

tão difícil. Explicou direito até para quem não sabia, não tinha filho. 

E como ela (filha) já mamou direitinho, não teve nenhuma 

dificuldade, não estava muito cheio nem nada. Então estava tranquilo.  

(P12) 

 

[...] Orientação? Deram! Inclusive, deram uma palestra. Foi a 

Enfermeira, foi ótima, aprendi bastante. Depois que ela (filha) nasceu 

teve consulta.  

(P20) 

 

[...] Teve uma palestrazinha com as grávidas e foi a Enfermeira que 

deu. Foi bom! Porque tem muitas coisas que a gente não sabia, e 

também tiramos as dúvidas. Igual tem gente que diz que criança tem 

que beber água, e criança que mama no peito não precisa beber água, 

então foi bom. 

 (P21) 

 

O uso das palestras como ferramenta para a educação em saúde, ainda se prende ao 

modelo educativo, pautado na transmissão de conhecimento. Dessa forma, é comum o 

enfermeiro transmitir os conteúdos aos ouvintes como uma verdade incondicional, cabendo às 

mulheres receberem e acatarem o que lhes é oferecido. Na pedagogia da problematização, as 

práticas educativas devem ter como pilar o diálogo, propiciando a construção coletiva e 

participativa do conhecimento, a fim de que a mulher seja estimulada a problematizar sua 

realidade e transitar de uma consciência ingênua para uma consciência crítica.
81

  

O pré-natal é um momento propício às ações educativas, pois a gestante sente-se 

aberta às orientações sobre amamentação, parto e nascimento. A partir daí, imediatamente 

após o nascimento, a mãe deve colocar o recém-nascido ao seio para o primeiro contato com o 

filho e começar a reconhecer a importância do aleitamento.
82 

A educação em saúde é um campo de práticas de conhecimentos no setor da Saúde, 

que tem se ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação assistencial e o 

pensar e fazer cotidiano da população. É necessário enfatizar que um diagnóstico situacional 

participativo pode atuar como uma importante ferramenta educativa na educação crítica. 

Evidencia-se uma conjunção de determinantes que propiciam mudanças qualitativas nos 

agentes desse processo, quais sejam: transformações nas dimensões do saber, do saber-fazer e 

do saber-ser, conduzindo, em última instância, à construção de relações interpessoais 

positivas. 
83.84 

Desse modo, a atuação da equipe multidisciplinar mediante plano de atenção à 

puérpera, deve basear-se na totalidade e na integralidade das ações, aspectos essenciais para a 
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qualidade e o sucesso do processo do AM, a fim de seja possível proporcionar resolutividade 

às puérperas, além de informações claras, objetivas e distintas. Nos depoimentos relatados, 

evidenciou-se ausência da participação de uma equipe coesa e uniforme no período puerperal, 

além da privação de ações dos profissionais da ESF que prestaram assistência à puérpera, 

resultando na carência de apoio do aleitamento materno.    

O apoio à amamentação deve basear-se na rede de atenção à saúde, na perspectiva de 

garantir a integralidade do cuidado e o sucesso da amamentação, com o objetivo precípuo de 

alcançar a melhora da qualidade da atenção à saúde, a partir da utilização dos recursos e da 

equidade em saúde. Daí porque o trabalho da equipe da ESF deve ser pautado na participação 

colaborativa de todos os profissionais envolvidos, articulando e interligando a puérpera com a 

equipe, com a família e com a comunidade no trabalho. 

 

[...] Eles (profissional da unidade) me deram um papel orientando o 

que eu podia e o que eu não podia fazer como o jeito de eu dar mama.  

(P8) 

 

[...] Eu perguntei para o pediatra se tinha necessidade de dar água, 

suquinho? Daí o pediatra falou: Não tem necessidade, mas se você 

quiser dar, pode dar aos pouquinhos. Mas continua o leite do peito, 

só do peito. 

 (P16) 

 

[...] Na palestra ela colocou um videozinho para gente (gestantes) 

ver, que foi mostrando e ensino como é que faz para amamentar, para 

cuidar do bebê. 

 (P17) 

 

[...] tem gente que diz se a pessoa comer fígado dá rachadura no bico 

do peito. Eu perguntei pra Enfermeira sobre isso e ela falou que não 

tem nada a ver o fato de comer fígado e o aparecimento de rachadura 

no peito, se tiver que dar, vai dar e que não tem nada a ver não. 

 (P21) 

 

A participação dos profissionais de saúde junto às puérperas na construção de saberes 

e práticas eficazes para o sucesso da amamentação, deve ser pautada em confiança, incentivo 

e apoio. O profissional de saúde deve orientar a puérpera em relação às diversas posições de 

amamentar, ao relaxamento, ao posicionamento confortável para a mulher, explicando a fonte 

dos reflexos da criança e mostrando como isso pode ser usado para ajudar na sucção. 
85 

De acordo com o Ministério da Saúde, a maneira como mãe e bebê se posicionam 

durante a amamentação, assim como a pega do bebê, são muito importantes para que ele 

consiga sugar eficientemente o leite da mama sem machucar os mamilos. Sendo assim, 
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a posição inadequada da mãe e/ou do bebê na amamentação, dificulta o posicionamento 

correto da boca do bebê em relação ao mamilo e à aréola, resultando no que se denomina de 

“má pega” que, por sua vez, dificulta o esvaziamento da mama, levando a uma diminuição da 

produção do leite. Muitas vezes, o bebê com pega inadequada não ganha o peso esperado, 

apesar de permanecer longo tempo no peito. Isso ocorre porque, nessa situação, ele é capaz de 

obter o leite anterior, mas tem dificuldade de retirar o leite posterior, mais calórico.
86 

Baseado na multiplicidade de fatores que envolvem o período pré-natal, o puerpério e 

a amamentação, o acompanhamento deve ocorrer de forma eficaz, promovendo a promoção 

da amamentação e sua importância para a saúde do binômio mãe-filho.  

De acordo com os depoimentos das puérperas, durante o período gestacional, a 

promoção ao aleitamento materno foi ineficiente, se estendendo ao período puerperal, onde 

em sua maioria inexistiu um acompanhamento fidedigno e direcionado à promoção e proteção 

da amamentação, uma vez que houve déficit de informação e de apoio. Tal fato constatado 

descreve a falha no processo de implementação das redes de promoção, proteção e apoio à 

amamentação no município de Silva Jardim, e evidencia a necessidade de o Município se 

reestruturar, na perspectiva de abranger e assistir com maior totalidade e integralidade a 

população de mulheres puérperas.  

  

[...] Não recebi nenhuma orientação.  

(P2) 

 

[...] Não em parte, porque eu não estava aqui a minha casa, eu vim 

pra cá depois que eu ganhei o bebê. Aqui no posto eu faço mais 

vacina, essas coisas assim.  

(P16) 

 

[...] Recebi pouquíssima informação. Mas eu já sabia de algumas 

coisas antes por causa da primeira gravidez.  

(P22) 
 

[...] Não recebi nenhuma informação e nem acompanhamento do 

posto, mas também nem cheguei a ir lá, não procurei o posto e 

ninguém de lá também não me procurou.  

(P23) 

 

Para que as recomendações do Ministério da Saúde a respeito da amamentação sejam 

eficazes, é necessário o comprometimento dos profissionais de saúde frente aos aspectos do 

aleitamento materno, reforçando a ideia da orientação da mãe em prol de uma alimentação 

saudável para o pleno crescimento e desenvolvimento infantil. Todavia, o acesso à 
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informação correta influencia tanto na decisão de amamentar, quanto na duração do período 

de amamentação. 
86 

Sendo assim, ao transmitir esclarecimentos sobre a amamentação, trabalhando com a 

promoção, proteção e apoio, a enfermagem em seus discursos procura resgatar o valor social 

da família e da mulher como membro de uma rede de cuidado, ainda que usando uma 

linguagem comprometida com questões inerentes a uma sociedade contraditória no que diz a 

respeito ao aleitamento materno. Não é demais lembrar que a informação correta permite o 

engajamento da mulher no cuidado de seu filho, e do mesmo modo, a sua inserção na linha de 

cuidado em uma prática alimentar favorável ao seu crescimento e desenvolvimento.
87 

Desse modo, a escassez de informação demonstra o descumprimento do passo 3 para o 

sucesso do aleitamento materno, extremamente importante para a promoção e apoio à mulher 

na amamentação, já que a informação produz muitos aspectos positivos, como confiança e 

perseverança no ato de amamentar o filho, e a ausência de informação além de permitir uma 

carência de apoio à mulher, também pode proporcionar o desmame precoce. Assim, a 

informação constitui uma importante estratégia para o apoio e promoção do aleitamento 

materno, e contribui decisivamente para a prática do aleitamento materno. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Concluiu-se que, apesar da importância amplamente reconhecida da amamentação e 

do leite materno para mãe, filho, família, comunidade e Estado, e da realização de ações e 

estratégias de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, os resultados 

demonstraram que a prática da amamentação existe e que os seus benefícios são reconhecidos 

pelas puérperas nutrizes do município de Silva Jardim, mas a falta de promoção, proteção e 

apoio do aleitamento materno por parte da Estratégia Saúde da Família (ESF) desencadearam 

dúvidas e anseios que culminaram em práticas que prejudicaram o processo de aleitamento 

materno.  

 O incentivo ao aleitamento materno deve ser contínuo desde o pré-natal até o 

puerpério, e acompanhado principalmente nos primeiros dias das nutrizes nos seus domicílios, 

período em que estão fragilizadas pela vivência da transição ao papel materno. Foi possível 

encontrar relatos do quanto as experiências anteriores são lembradas e valorizadas como 

forma de aprendizado, sendo importante ferramenta utilizada como base para a nova fase, fato 

este que salientou e evidenciou a falta de apoio adequado da ESF do município. 

O enfermeiro tem importante função neste momento, visto que é o profissional 

indicado e qualificado para prestar assistência à gestante de risco habitual e a mulher no 

período puerperal.  Os demais integrantes da equipe da ESF também devem estar capacitados 

para acolher precocemente a gestante durante o pré-natal a fim de prevenir agravos. Neste 

momento, a identificação de fatores de riscos que possam propiciar a interrupção da 

amamentação deve ser feito com a brevidade possível, para que se direcionem ações e 

cuidados adequados com a puérpera e a criança a fim de que o diagnóstico de risco não evolua 

para o diagnóstico real: amamentação ineficaz/interrupção precoce da amamentação. 

Observou-se, não em palavras, mas em gestos e expressões, grande ansiedade entre as 

puérperas que apresentaram amamentação ineficaz, ora concomitante à necessidade de  

retornar à rotina de trabalho, ora por desconhecimento acerca da amamentação e da 

necessidade de se adequar aos saberes e práticas do senso comum, como a suplementação 

alimentar com mamadeiras, por exemplo, imposto por familiares, vizinhos e amigos. 

 O papel do profissional de saúde torna-se imprescindível para que haja mudanças de 

pensamentos e paradigmas, principalmente em relação às ações de promoção do aleitamento 

materno anteriormente à prática, incluindo também a família, para que o aleitamento materno 

seja inserido na cultura e, posteriormente, realizado de maneira satisfatória.  

No período puerperal, a atuação precípua do profissional favorece a maior formação 
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do vínculo da equipe de saúde com as puérperas, contribuindo para uma assistência mais 

individualizada, com equidade, resolutividade e qualidade, fazendo com que a mulher se 

adapte melhor frente a essa nova fase da vida, e enfrente os medos e anseios com mais 

segurança, na certeza que serão sanados e resolvidos.  

Diante do exposto, fica explícita a necessidade de o município implementar 

fidedignamente a rede de atenção à saúde, focando nos eixos estratégicos de promoção, 

proteção e apoio do aleitamento materno. O profissional deve estar ciente do papel que deve 

exercer e das informações acerca da orientação e da importância do aleitamento materno, suas 

vantagens para a mulher e para a criança, pega e posição para amamentar, ambiência; apoio, 

escuta ativa, capacidade de identificar suas demandas de cuidado, auxiliar na implementação 

das medidas técnicas e científicas, mas, principalmente humanizadas, influenciando 

significativamente nas decisões e modos de agir diante da prática do aleitamento materno. 

 Desta forma, é de suma importância que haja sensibilização dos gestores quanto à 

necessidade da viabilização e elaboração de ações estratégicas em relação à promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento, assim possibilitando a melhor adesão a essa prática e, 

portanto, contribuindo para a manutenção do aleitamento materno exclusivo até os seis meses 

e continuada após dois anos ou mais.   



50 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

1 - Carvalho MR, Tavares LAM. Amamentação: bases científicas. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan; 2010. p. 277-299. 

2 - Portal Brasil (BR). Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno [Citado 

2014 Junho 19] Disponível em: http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-

tecnologia/2010/12/programa-nacional-de-incentivo-ao-aleitamento-materno. Acesso em 

19/06/2014. 

3 - Congresso Nacional [BR]. Constituição Federal. [Citado 2014 Fevereiro 04]. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso 

em 04/02/2014. 

4 - Congresso Nacional [BR]. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências [Citado 2014 Abril 22]. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.  Acesso em 22/04/2014. 

5 – Ministério da Saúde (BR). Iniciativa Hospital Amigo da Criança –Síntese das Políticas 

de Saúde Criança e Aleitamento Materno. [Citado 2013 Fevereiro 01]. Disponível em 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/odm_saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=35137.  Acesso 

em 01/02/2014. 

6 - Ministério da Saúde (BR). Saúde da criança. [Citado 2013 Janeiro 31]. Disponível em 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=29865.  Acesso em 

05/02/2014. 

7 - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Objetivos do Milênio - 

Reduzir a mortalidade na Infância.  [Citado 2014 Abril 22]. Disponível em:  

http://www.pnud.org.br/ODM4.aspx.  Acesso em 22/04/2014. 

8 - Organização das Nações Unidas (ONU). Brasil reduziu mortalidade infantil em 73% desde 

1990, afirma UNICEF. [Citado 2014 Junho 19]. Disponível em: http://www.onu.org.br/brasil-

reduziu-mortalidade-infantil-em-73-desde-1990-afirma-unicef/.  Acesso em 19/06/2014. 

9 - Ministério da Saúde (BR). Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 

Mulher - (PNDS 2006). Dimensões do Processo Reprodutivo e da Saúde da Criança Série G. 

Estatística e Informação em Saúde. Brasília – DF; 2009. 

10 - Organização Pan-Americana da Saúde. Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Amamentação. [Citado 2014 Abril 22]. Disponível em: 

http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/saude-epidemias-

xcampanhas-dados-descobertas/texto-87-amamentacao.pdf.  Acesso em 22/04/2014. 

http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2010/12/programa-nacional-de-incentivo-ao-aleitamento-materno
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2010/12/programa-nacional-de-incentivo-ao-aleitamento-materno
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/odm_saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=35137
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=29865
http://www.pnud.org.br/ODM4.aspx
http://www.onu.org.br/brasil-reduziu-mortalidade-infantil-em-73-desde-1990-afirma-unicef/
http://www.onu.org.br/brasil-reduziu-mortalidade-infantil-em-73-desde-1990-afirma-unicef/
http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/saude-epidemias-xcampanhas-dados-descobertas/texto-87-amamentacao.pdf
http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/saude-epidemias-xcampanhas-dados-descobertas/texto-87-amamentacao.pdf


51 

 

 

11 - Ministério da Saúde (BR) - Manual Técnico: Pré-Natal e Puerpério - Atenção 

Qualificada e Humanizada. Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Caderno n. 5. 

Brasília - DF; 2006. 

12 – Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Políticos de Saúde. Área Técnica de Saúde da 

Mulher. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher/Ministério da Saúde, 

Secretaria de Políticas de Saúde, Área Técnica da Mulher. Brasília: Ministério da Saúde; 

2001. 

13 - Florencio A, Pacheco ICPVD, Cabral FB, Colomé ICS, Perlini NMOG. Sexualidade e 

amamentação: concepções e abordagens de profissionais de enfermagem da atenção primária 

em saúde. Revista da Escola de Enfermagem da USP; 2012. 46(6): 1320-1326. [citado 

2013 maio 01]. Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342012000600006.  Acesso 

em 01/05/2013. 

14 - Giugliani ERJ, Lamounier JA. Aleitamento materno: uma contribuição científica para a 

prática do profissional de saúde. Jornal de Pediatria; 2004. Vol. 80, Nº5(supl): 117-118. 

[Citado 2014 Junho 19]. Disponível em:  

http://www.scielo.br/pdf/jped/v80n5s0/v80n5s0a01.pdf. 

15 - Fujimori M, Rea MF. Aleitamento materno: saberes e práticas na atenção básica em 

dois municípios do sudoeste mato-grossense [dissertação]. São Paulo: Universidade de São 

Paulo – Faculdade de Saúde Pública; 2012. 

16 - Queiroz PHB. Enfermeiras na atenção básica de saúde e a amamentação. 

[Dissertação]. Campinas: UNICAMP; 2008. 

17 - Ministério da Saúde (BR). Pesquisa de prevalência de aleitamento materno em 

municípios brasileiros. Brasília - DF; 2010. 

18 - Gaiva MAM, Medeiros LS. Lactação insuficiente: uma proposta de atuação do 

enfermeiro. Maringá: Ciência, Cuidado e Saúde; 2006. v 5 (2): 255-262. 

19 - Ministério do Trabalho (BR). Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). [Citado 2013 Abril 30]. Disponível em: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidacao-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-

5452-43. Acesso em 30/03/2013. 

20 - Ministério da Saúde (BR).Secretaria de Atenção à Saúde. Área Técnica de Saúde da 

Criança e Aleitamento Materno. Gestões e gestores de políticas públicas de atenção à 

saúde da criança: 70 anos de história. Série I. História da Saúde. Brasília; 2011. [Citado 

2014 Abril 23]. Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342012000600006
http://www.scielo.br/pdf/jped/v80n5s0/v80n5s0a01.pdf


52 

 

 

http://www.redeblh.fiocruz.br/media/70ahsaudecrianca.pdf.  Acesso em 23/04/2013. 

21 - Ministério da Saúde (BR). Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Área Técnica de 

Saúde da Criança e Aleitamento Materno/Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília; 2011. 

22 - Congresso Nacional (BR). Lei nº 11.265 de 3 de janeiro 2006. Regulamenta a 

comercialização de alimentos para lactantes e crianças da primeira infância e também a de 

produtos de puericultura e correlatos. [Citado 2015 Maio 01]. Disponível 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Lei/L11265.htm. 

23 - Congresso Nacional (BR). Lei nº 11.770, de 09 de setembro de 2008. Cria o Programa 

Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de 

incentivo fiscal, e altera a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. [Citado 2014 Maio 02]. 

Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93197/lei-da-licenca-martenidade-lei-

11770-08. 

24 - Ministério da Saúde (BR). Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Portaria nº 193 de 23 de fevereiro de 2010. Aprova a Nota Técnica Conjunta nº 01/2010, 

orienta a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas e a 

fiscalização desses ambientes pelas vigilâncias sanitárias locais. [Citado 2014 Maio 02]. 

Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/prt0193_23_02_2010.html. 

25 - Ministério da Saúde (BR). Programa Saúde da Família – PSF; [Citado 2013 Janeiro 

30]. Disponível em http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php.  Acesso em 29/01/2013. 

26 - Congresso Nacional (BR). Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006. [Citado 2014 

Junho 19]. Disponível em: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-

648.htm.  Acesso em 19/06/2014. 

27 - Caldeira AP, Oliveira RM, Rodrigues AO. Qualidade da assistência materno-infantil em 

diferentes modelos de Atenção Primária. Ciênc. Saúde Coletiva; 2010. 15(2): 3139-3147. 

[Citado 2013 maio 1]. Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000800018. Acesso 

em 01/05/2013. 

28 - Sousa LM, Costa THM. Ações de incentivo e apoio a amamentação no período pós-natal 

no Brasil. Revista Eletrônica Gestão & Saúde; 2013; 04 (1):1878 – 1893. [Citado 2013 

Maio 01]. Disponível em:     

http://gestaoesaude.unb.br/index.php/gestaoesaude/article/view/299. Acesso em 01/05/2013. 

http://www.redeblh.fiocruz.br/media/70ahsaudecrianca.pdf
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104107/lei-org%C3%A2nica-da-seguridade-social-lei-8212-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93197/lei-da-licenca-martenidade-lei-11770-08
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93197/lei-da-licenca-martenidade-lei-11770-08
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/prt0193_23_02_2010.html
http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-648.htm
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-648.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000800018
http://gestaoesaude.unb.br/index.php/gestaoesaude/article/view/299


53 

 

 

29 - Congresso Nacional (BR). Lei nº 7.498/86 de 25 de Junho de 1986. Dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Publicada no Diário 

Oficial da União em 26.06.86. Seção I - fls. 9.273 a 9.275. 

30 - Gonçalves A, Espírito Santo L, Kohlmann M. Enfermeira consultora em aleitamento 

materno: a construção de um novo papel. Revista Gaúcha Enfermagem; 1998. 19(1): 60-5. 

31 - Oliveira AP, Gavasso WC. A atuação do enfermeiro na promoção do aleitamento 

materno em unidades de Estratégia de Saúde da Família do município de Joaçaba, SC. 

Joaçaba: Unoesc & Ciência – ACBS; 2012. 3(1):7-16. [Citado 2013 Maio 01]. Disponível 

em: http://editora.unoesc.edu.br/index.php/acbs/article/view/1296. Acesso em: 01/05/2013. 

32 - Oliveira MI, Camacho LA, Tedstone AE. Extending breastfeeding duration through 

primary care: a systematic review of prenatal and postnatal interventions. Journal of Human 

Lactation. 17(4):326-343, November 2001. [Citado 2015 abril 30]. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11847902.  

33 - Rocha CMF, Marques ACB. Aleitamento materno na unidade básica de saúde central 

de Santo Antônio de Patrulha - RS: Um estudo para subsidiar ações da gestão municipal 

[Monografia]. Santo Antônio da Patrulha - RS; 2012. [Citado 2013 abril 24]. Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/70367/000869968.pdf?sequence=1. Acesso 

em 24/04/2013. 

34 - Oliveira MI. IUBAAM: Unidade Básica Amiga da Amamentação: passos e histórico. 

[Citado 2013 Abril 17]. Disponível em: 

http://www.aleitamento.com/amamentacao/conteudo.asp?cod=334. Acesso em 17/04/2013. 

35 - Rito RVVF, Castro IRR, Trajano AJB, Gomes MASM, Bernal RTI. Breastfeeding-

Friendly Primary Care Initiative: Degree of implementation in a Brazilian metropolis. [Citado 

2014 janeiro 31]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rn/v26n4/a01v26n4.pdf. Acesso 

em 31/01/2014. 

36 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC). SMSDC promove o aleitamento 

materno, com 19 títulos da IUBAAM [Citado em 2015 Maio 05]. Disponível 

em:http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeconteudo?article-id=3536534    

37 - Rito RVVF, Oliveira MIC, Brito AS. Grau de cumprimento dos Dez Passos da Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação e sua associação com a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo. Porto Alegre: J. Pediatria, 2013; 89(5): 477-484. [Citado 2014 Janeiro 

31]. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0021-

75572013000500010&script=sci_arttext.  Acesso em 31/01/2014. 

http://editora.unoesc.edu.br/index.php/acbs/article/view/1296
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11847902
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/70367/000869968.pdf?sequence=1
http://www.aleitamento.com/amamentacao/conteudo.asp?cod=334
http://www.scielo.br/pdf/rn/v26n4/a01v26n4.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeconteudo?article-id=3536534
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0021-75572013000500010&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0021-75572013000500010&script=sci_arttext


54 

 

 

38 - Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 2.799, de 18 de novembro de 2008. Institui, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, a Rede Amamenta Brasil. [Citado 2014 Janeiro 

31]. Disponível em:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt2799_18_11_2008.html. Acesso em 

31/01/2014. 

39 - Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Área Técnica de Saúde da 

Criança e Aleitamento Materno – Rede Amamenta Brasil. Brasília – DF. 2011. 

40 - Ministério da Saúde (BR). Departamento de Atenção Básica - Programa de Saúde da 

Família. Lançada nova estratégia Amamenta e Alimenta Brasil [reportagem - 29/04/12] 

[Citado 2013 Abril 17]. Disponível em:  

http://dab.saude.gov.br/noticia/noticia_ret_detalhe.php?cod=1528.  Acesso em 17/04/2013. 

41 - Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 1.920, de 5 de setembro de 2013. Institui a 

Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde (SUS) - Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil. [Citado 2013 Outubro 25]. Disponível em:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1920_05_09_2013.html.  Acesso em 

25/10/2013. 

42 - Nunes SA. Afinal, o que querem as mulheres? Maternidade e mal-estar. Psicol. clin. 

2011; 23(2): 101-115. Rio de Janeiro.  [Citado 2014 Maio 02]. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-56652011000200007. Acesso 

em 02/05/2014. 

43 - Cadoná E, Strey MN. Mãe, trabalhadora, figura de beleza: gerar filhos saudáveis, 

produzir e seduzir. V Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação – PUCRS; 2010. [Citado 

2013 Setembro 15]. Disponível em:   

http://www.pucrs.br/edipucrs/Vmostra/V_MOSTRA_PDF/Psicologia/82885-

ELIANECADONA.pdf.  Acesso em 15/09/2013. 

44 - Dagmar EM, Carin K, Letícia PF. Noções de família em políticas de 'inclusão social' no 

Brasil contemporâneo. Rev. Estud. Fem. 2012; vol.20(2): 433-449. [Citado 2013 Setembro 

15]. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

026X2012000200005&script=sci_arttext.  Acesso em 15/09/2013. 

45 - Machado MR, Schmitz, DM, Jacks, NA . Mulheres Sex and the City: um estudo sobre a 

relação entre o seriado, a moda e a mulher contemporânea. [Monografia]. Porto Agre: UFRS; 

2010. [Citado 2013 Setembro 15]. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/27903. Acesso 

em 15/09/2013. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt2799_18_11_2008.html.%20Acesso%20em%2031/01/2014
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt2799_18_11_2008.html.%20Acesso%20em%2031/01/2014
http://dab.saude.gov.br/noticia/noticia_ret_detalhe.php?cod=1528
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1920_05_09_2013.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-56652011000200007
http://www.pucrs.br/edipucrs/Vmostra/V_MOSTRA_PDF/Psicologia/82885-ELIANECADONA.pdf
http://www.pucrs.br/edipucrs/Vmostra/V_MOSTRA_PDF/Psicologia/82885-ELIANECADONA.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2012000200005&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2012000200005&script=sci_arttext
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Schmitz,%20Daniela%20Maria&locale=pt_BR
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Jacks,%20Nilda%20Aparecida&locale=pt_BR
http://hdl.handle.net/10183/27903


55 

 

 

46 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Projeção da população do Brasil 

e das Unidades da Federação. [Citado 2015 Maio 10]. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/.  Acesso em 10/05/2015. 

47 - Alves JED. O crescimento da PEA e a redução do hiato de gênero nas taxas de 

atividade no mercado de trabalho. DMT em Debate. [Citado 2013 Setembro 12]. 

Disponível em: http://www.dmtemdebate.com.br/abre_artigos.php?id=84. Acesso em 

12/09/2013. 

48 - Cadoná E, Strey MN. Amamentar é educar para a vida?!?!”: A produção da 

maternidade contemporânea nas campanhas da amamentação [Dissertação]. Porto 

Alegre: PUCRS; 2010. [Citado 2013 Setembro 15]. Disponível em: 

http://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/4821/1/000428563-Texto%2bCompleto-

0.pdf.  Acesso em 15/09/2013. 

49 - Hames MLC, Carraro TE, Ramos FR, Tholl AD. A alteridade como critério para cuidar e 

educar nutrizes: reflexões filosóficas da prática. Brasília:  Rev Bras Enferm; 2008. mar-abr; 

61(2): 249-53. [Citado 2013 Setembro 23]. Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672008000200017&script=sci_arttext. Acesso 

em 23/09/2013 

50 - Fujimori
 
E, Nakamura

 
E, Gomes

 
MM, Jesus

 
LA, Rezende MA. Aspectos relacionados ao 

estabelecimento e à manutenção do aleitamento materno exclusivo na perspectiva de mulheres 

atendidas em uma unidade básica de saúde. Botucatu: Interface [online]; 2010. 14(33):315-

327. [Citado 2013 Outubro 05]. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-

32832010000200007&script=sci_arttext. Acesso em 05/10/2013. 

51 - Figueiredo NMA. Método e Metodologia na Pesquisa Científica. 2. ed. São Caetano do 

Sul, SP : Yendis; 2007. 

52 - Figueiredo, AM. Projetos, Monografias, Dissertações e Teses: da redação científica à 

apresentação do texto final. Rio de Janeiro: Lumen Juris; 2005. 

53 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Censo 2010 - Infográficos: dados 

gerais do município. [Citado 2013 Outubro 25]. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=330560.  Acesso em 25/10/2013. 

54 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Censo 2010 - Resultados da 

amostra: Fecundidade. [Citado 2013 Abril 25]. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=33&idtema=96&codv=v

01&search=rio-de-janeiro|silva-jardim|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-

fecundidade-  Acesso em 25/04/2013. 

http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html
http://www.dmtemdebate.com.br/abre_artigos.php?id=84
http://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/4821/1/000428563-Texto%2bCompleto-0.pdf
http://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/4821/1/000428563-Texto%2bCompleto-0.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672008000200017&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832010000200007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832010000200007&script=sci_arttext
http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=330560
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=33&idtema=96&codv=v01&search=rio-de-janeiro|silva-jardim|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-fecundidade-
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=33&idtema=96&codv=v01&search=rio-de-janeiro|silva-jardim|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-fecundidade-
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=33&idtema=96&codv=v01&search=rio-de-janeiro|silva-jardim|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-fecundidade-


56 

 

 

55 - Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

Princípios e Diretrizes. Brasília - DF. 2004.  

56 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas do Registro Civil - 2010. 

[Citado 2013 Agosto 12]. Disponível em:  

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/temas.php?codmun=330560&idtema=77. Acesso em 

12/08/2013. 

57 - Ministério da Saúde (BR). Portal da Saúde. Equipe de Saúde da Família [Citado 2014 

Janeiro 29]. Disponível em:  

http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_como_funciona.php?conteudo=esf. Acesso em 

29/01/2014. 

58 - Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saúde. Normas para pesquisa 

envolvendo seres humanos. Resolução 466/12. Brasília: Conselho Nacional de Saúde (CNS); 

2012. [Citado 2013 Outubro 22]. Disponível em:  

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf.  Acesso em 22/10/2013. 

59 - Saturação em pesquisa qualitativa: estimativa empírica de dimensionamento. Af-Revista 

PMKT 03 Completa; Page 20. 2009. [Citado 2014 Janeiro 29]. Disponível em: 

http://www.revistapmkt.com.br/Portals/9/Edicoes/Revista_PMKT_003_02.pdf.  Acesso em 

29/01/2014. 

60 - Ministério da Saúde (BR). Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. 

Ambiência. [Citado 2014 Janeiro 29]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/170_ambiencia.html.  Acesso em 29/01/2014. 

61 - Bardin L. Análise de conteúdo. Revista e atualizada. 3. ed.  Lisboa: Edições 70; 2010. 

62 - Lakatos EM, Marconi MA. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas; 

1991. 

63 Leopardi MT. Metodologia da pesquisa na saúde. Santa Maria: Pallotti; 2001. p.135 

64 Figueiredo NMA. Método e Metodologia na Pesquisa Científica. São Paulo: Difusão; 

2004. p.128  

65 Bardin L. Análise de conteúdo. Edição Revista e Atualizada. 4. ed. Portugal: Edições 70, 

2009.p.3-38,p.120 66  

66 – Calafate JMS, Parente TG. O “instinto materno”: uma discussão acerca da 

apropriação do estado no “desejo” de amamentar. Florianópolis: 1 Seminário 

Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos). 2013. ISSN 2179-510X – [Citado em 

2015 Janeiro 02]. Disponível em:  

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/temas.php?codmun=330560&idtema=77
http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_como_funciona.php?conteudo=esf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://www.revistapmkt.com.br/Portals/9/Edicoes/Revista_PMKT_003_02.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/170_ambiencia.html


57 

 

 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/10/resources/anais/20/1384979187_ARQUIVO_Jaqueline

Medeiros.pdf.  Acesso em 01/01/2015. 

67 - Costa ES, Pinon GMB, Costa TS, Santos RCA, Nóbrega AR, etal. Alterações fisiológicas 

na percepção das mulheres durante a gestação. Fortaleza: Rev. Rene; 2010. 11(2):86-93. 

[Citado em 2015 Janeiro 02]. Disponível em:  

http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/377. Acesso em 

01/01/2015. 

68 - Santos EKA, Zapieri MFM, Oliveira MC; Carcereri DL; Correa AP, Toguinoli H. 

Puerpério e aleitamento materno; 2009. 13(3): 609-616. UNA-SUS - Universidade Aberta 

do SUS. 2011. [Citado em 2015 Janeiro 03]. Disponível em: 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/777.  Acesso em 01/01/2015. 

69 - Melo MCP, Luna ICF, Gomes AIR, Bastos LDM, Bringel NMM. Aleitamento Materno 

e suas particularidades: Uma abordagem teórico-prática sobre o tema. Biosfera; Goiânia: 

Centro Científico Conhecer; 2010; 6(11): 01-11. [Citado em 2015 Janeiro 03]. Disponível em:  

http://www.conhecer.org.br/enciclop/2010c/aleitamento.pdf. Acesso em 02/01/2015. 

70 - Buss P. O conceito de promoção da saúde e os determinantes sociais. Agência Fiocruz 

de Notícia. 2010. [Citado em 2015 Janeiro 03]. Disponível em: 

http://www.bio.fiocruz.br/index.php/artigos/334-o-conceito-de-promocao-da-saude-e-os-

determinantes-sociais. 

71 - Catafesta F, Zagonel IPS, Martins M, Venturi KK. A Amamentação na Transição 

Puerperal: O desvelamento pelo método de Pesquisa-Cuidado. Esc. Anna Nery Rev Enferm; 

2009. 13(3):609-16. [Citado 2014 Novembro 30]. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n3/v13n3a22.pdf.  Acesso em 30/11/2014. 

72 - Marques RFSV, Cunha ICC, Aragón MG, Peixoto VS. Fatores relacionados às 

dificuldades no aleitamento materno entre mães adolescentes da Fundação Santa Casa de 

Misericórdia do Pará. Belém: Rev. Para. Med. 2008; 22(1): 57-62 [Citado 2015 Janeiro 02]. 

Disponível em: 

http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?pid=S010159072008000100008&script=sci_arttext&tln

g=pt.  Acesso em 01/01/2015.  

73 - Ministério da Saúde (BR). Saúde da criança: nutrição infantil - Aleitamento Materno 

e Alimentação Complementar. Caderno de Atenção Básica – Brasília.  2009. Acessado em 

02/01/2015. Disponível em:  

http://www.sbp.com.br/pdfs/Aleitamento_Complementar_MS.pdf Acesso em 01/01/2015. 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/10/resources/anais/20/1384979187_ARQUIVO_JaquelineMedeiros.pdf
http://www.fazendogenero.ufsc.br/10/resources/anais/20/1384979187_ARQUIVO_JaquelineMedeiros.pdf
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/377
https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/777
http://www.conhecer.org.br/enciclop/2010c/aleitamento.pdf
http://www.bio.fiocruz.br/index.php/artigos/334-o-conceito-de-promocao-da-saude-e-os-determinantes-sociais
http://www.bio.fiocruz.br/index.php/artigos/334-o-conceito-de-promocao-da-saude-e-os-determinantes-sociais
http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n3/v13n3a22.pdf
http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?pid=S010159072008000100008&script=sci_arttext&tlng=pt
http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?pid=S010159072008000100008&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.sbp.com.br/pdfs/Aleitamento_Complementar_MS.pdf


58 

 

 

74 - Souza SNDH, Melo DF, Ayres JRCM. O aleitamento materno na perspectiva da 

vulnerabilidade programática e do cuidado. Cad. Saúde Pública, 2013; 29(6): 1186-1194 

[Citado 2015 Janeiro 03].  Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v29n6/a15v29n6.pdf.  

Acesso em 02/01/2015. 

75 – Souza RMP, Alves VH. Um estudo de caso sobre o manejo clínico da amamentação 

nas maternidades públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro 

[Dissertação]. (Mestrado em Saúde Materno-Infantil) – Universidade Federal Fluminense, 

Faculdade de Medicina; Niterói. 2013. 

76 – Organização Mundial da Saúde (OMS). Fundo das Nações Unidas para Criança. 

INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA: revista, atualizada e ampliada para 

o cuidado integrado. Módulo 3 – Promovendo e Incentivando a Amamentação em um 

Hospital Amigo da Criança: Curso de 20 horas para Equipes de Maternidade; Brasília. 2009. 

[Citado 2015 Janeiro 03]. Disponível em:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/iniciativa_hospital_amigo_crianca_modulo3.pdf 

Acesso em 02/01/2015. 

77 – Cabral PP, Barros CS, Vasconcelos MGL, Javorski M, Pontes CM. Motivos do sucesso 

da amamentação exclusiva na perspectiva dos pais. Rev. Eletr. Enf. 2013; 15(2):454-62; 

[Citado 2015 Janeiro 03].   Disponível em: 

 http://www.fen.ufg.br/revista/v15/n2/pdf/v15n2a19.pdf. Acesso em 02/01/2015. 

78 - Associação Mama Mater - IBFAN Portugal. Amamentação OMS. Rede Internacional 

Pró-alimentação Infantil. 2013. [Citado 2015 Janeiro 05]. Disponível em: 

http://www.ibfanportugal.org/#!amamentao-oms/clms.  Acesso em 04/01/2015. 

79 - Cancelier ACLC, Lemos TC, Bonfante TM, Farvezane RM, Carvalho VD. Situação 

alimentar de crianças entre zero e dois anos atendidas em Programa de Saúde da Família no 

sul do estado de Santa Catarina. Arquivos Catarinenses de Medicina, 2009; 38(1):20-25. 

[Citado 2015 Janeiro 06]. Disponível em: http://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/620.pdf. 

Acesso em: 05/01/2015. 

80 - Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Saúde da criança: nutrição infantil - aleitamento materno e alimentação 

complementar. Brasília – DF. 2009. [Citado 2015 Janeiro 06]. Disponível em: 

http://www.redeblh.fiocruz.br/media/am_e_ac[1].pdf. 

81 - Freire P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra; 2011. 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v29n6/a15v29n6.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/iniciativa_hospital_amigo_crianca_modulo3.pdf
http://www.fen.ufg.br/revista/v15/n2/pdf/v15n2a19.pdfv
http://www.ibfanportugal.org/#!amamentao-oms/clms
http://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/620.pdf
http://www.redeblh.fiocruz.br/media/am_e_ac%5b1%5d.pdf


59 

 

 

82 - Rodrigues DP, Conceição CS, Alves VH, Silva LR; MARTINS CA; et al. Qualidade 

Assistencial do banco de leite humano: Percepção de usuárias. Recife: Rev. Enferm. UFPE 

on line; 2013.7(5):1271-8, [Citado em 2014 Dezembro 29]. Disponível em: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fouyc3EqruMJ:www.revista.ufpe.br/

revistaenfermagem/index.php/revista/article/download/4280/6351+&cd=1&hl=pt- 

BR&ct=clnk&gl=br.  Acesso em 29/12/2014. 

83 - Ministério da Saúde. (BR) Caderno e educação popular e saúde. Brasília. 2007. 

[Citado em 2014 Dezembro 29]. Disponível em:  

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/caderno_de_educacao_popular_e_saude.pdf  

Acesso em 29/12/2014. 

84 - Souza NVDO, Silva MF, Cruz EJER, Santos MS. Pedagogia problematizadora: o 

relacionamento interpessoal dos internos de enfermagem no contexto hospitalar. Rev Enferm 

UERJ; 2007.15(1):27-32. [Citado em 2014 Dezembro 29]. Disponível em: 

http://www.facenf.uerj.br/v15n1/v15n1a04.pdf.  Acesso em 29/12/2014. 

85 - Alves VH, Rodrigues DP, Cabrita BAC, Vieira BDG, Branco MBLR, Sá AMP. 

Amamentação como prática valorativa no saber fazer: estudo descritivo. OBJN; 2013. 12(4): 

902-10. [Citado em 2014 Dezembro 30].  Disponível em: 

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/4154/html_16.  Acesso 

20/12/2014. 

86 - Batista SS, Alves VH, Souza RMP, Rodrigues DP, Barbosa MTSR, Vargas GSA. A 

lactação em mulheres com bebês prematuros: reconstruindo a assistência de enfermagem. J. 

Res.: Fundam. Care. Online; 2013. 6(3):1036-1046. [Citado em 2015 Janeiro 02]. 

Disponível em: http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/index.  Acesso em 

01/01/2015. 

87 - Alves VH, Rodrigues DP; Gregório VRP, Branco MBLR, Souza RMP, Alves CMCSH. 

Reflexões sobre o valor da amamentação como prática de saúde: uma contribuição da 

enfermagem. Florianópolis: Texto Contexto Enferm;2014; 23(1):203-10. [Citado em 2015 

Janeiro 02]. Disponível em: www.scielo.br/pdf/tce/v23n1/pt_0104-0707-tce-23-01-00203.pdf.  

Acesso em 01/01/2015 

 

 

 

 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/caderno_de_educacao_popular_e_saude.pdf
http://www.facenf.uerj.br/v15n1/v15n1a04.pdf
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/4154/html_16
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/index
http://www.scielo.br/pdf/tce/v23n1/pt_0104-0707-tce-23-01-00203.pdf


60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P Ê N D I C E S 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

APÊNDICE A – QUADRO DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO CONSULTADA 

 

DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 

Carta Magna 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA) 
Portaria 648/GM de 28 de Março de 2006  Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 

para a organização da Atenção Básica para o 

Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

Lei 7498 de 25 de Junho de 1996 Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências 

Resolução SES/RJ n° 2673 de 02 de 

Março de 2005 

Implanta a Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação no Estado do Rio de Janeiro e dá 

outras providências. 

Portaria 2799 de 18 de Novembro de 2008 Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde – 

SUS -, a Rede Amamenta Brasil 

Portaria 1920 de 05 de Setembro 2013 Institui a Estratégia Nacional para Promoção do 

Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar Saudável no Sistema Único de 

Saúde (SUS) - Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil. 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 

1943. 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Portaria INAMPS/MS nº 18 de 1983 Estabelece normas e torna obrigatória a 

permanência do bebê ao lado da mãe, 24h por 

dia, através do Sistema de Alojamento Conjunto 

nos hospitais públicos e conveniados. 

Lei nº 11.265 de 3 de janeiro 2006 Regulamenta a comercialização de alimentos 

para lactantes e crianças da primeira infância e 

também a de produtos de puericultura e 

correlatos. 

Lei 11.770 de 9 de Setembro de 2008 Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à 

prorrogação da licença-maternidade mediante 

concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991. 

Portaria Anvisa nº 193 de 23 de Fevereiro 

de 2010 

Nota Técnica Conjunta Anvisa/MS Orienta a 

instalação de salas de apoio à amamentação em 

empresas públicas e privadas e a fiscalização 

desses ambientes pelas vigilâncias sanitárias 

locais. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.770-2008?OpenDocument
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA COM AS PUÉRPERAS 

 

                                                                                        ENTREVISTA |__|__|___|                 

 
I. Identificação da Entrevista 

Unidade/ESF: _________________________ Data da entrevista: ____/____/___ 

Entrevistador: ________________________________________________________ 

Revisado por: _________________________ Data: ___/____/____ 

Data da digitação: ____/_____/_____                   Digitador____________________________ 

II.  Identificação da puérpera  

1 - Qual é o seu nome? 

2- Qual é a sua idade? 

3 - Até que série você estudou? 

4 - Como você classifica sua raça/cor? 

5 - Me fale um pouco sobre o seu convívio familiar, nas questões de ter ou não companheiro e 

sobre as pessoas que moram com você e seu bebe. 

6 - Você tinha algum vínculo empregatício antes de engravidar, qual era a renda? 

7 - Você pode me falar um pouco sobre sua renda? 

8 - Você teve outras gestações? Amamentou os outros filhos? 

III - Assistência pré-natal 

9 - Você pode me falar como foi sua assistência pré-natal? 

10 - Você foi informada ou conhece alguma informação que possa impossibilitar a 

amamentação? 

IV -  Assistência no parto e pós-parto 

11 - Diga-me um pouco sobre o seu parto e a assistência recebida. 

12 - Você amamentou logo após o nascimento do seu bebê? 

13 - E como foi a assistência relacionada a amamentação recebida na ESF após o parto? 

14 - Você recebeu alguma orientação a cerca da amamentação? 
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15 - E como está sendo pra você amamentar? Você teve algum problema ou dificuldade para 

iniciar e/ou dar continuidade a amamentação? 

16 - Para você como e quando se deve amamentar o seu bebê? 

17 - Você ofertou algum tipo de alimento ou líquido além do leite materno para o seu bebê? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 

A Sra. está sendo convidada para participar do projeto de pesquisa intitulado: O 

Manejo Clínico da Amamentação no Puerpério: Uma Contribuição da Enfermagem, de 

responsabilidade do pesquisador Valdecyr Herdy Alves e Gleiciana Sant’ Anna Vargas. O 

projeto tem como objetivo descrever a prática do aleitamento materno na ótica das puérperas 

atendidas no Programa de Saúde da Família (PSF) do Município de Silva Jardim da Região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro.  

A Sra. receberá orientações acerca do estudo, e as informações que prestar durante a 

entrevista, além de serem importantes para que o pesquisador possa compreender e analisar o 

seu conteúdo, serão utilizadas com a garantia de privacidade e anonimato em qualquer fase do 

estudo, isto porque, quando for necessário usar como exemplo uma situação, sua privacidade 

será preservada por meio de um nome falso escolhido pelo pesquisador. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados 

em eventos e/ou revistas científicas. A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer 

momento a senhora poderá negar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição que você realizou sua consulta. 

A presente pesquisa não apresenta riscos diretos, mas caso a senhora entenda que 

precise de orientações, se assim o desejar, estarei disponível para ajudá-la. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 

realizadas sob a forma de entrevista, que será gravada em aparelho digital, com a sua 

autorização, possibilitando a posterior transcrição. 

Você não terá nenhuma despesa financeira. Não haverá riscos, de qualquer natureza, 

relacionados à sua participação. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o 

conhecimento científico para a área de enfermagem na área da saúde da mulher com foco na 

amamentação. Você receberá uma cópia deste Termo onde consta o telefone/e-mail do 

pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto 

e sobre sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Eu, ____________________________________, RG n°_________________ declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu,__________________________________________, RG n°________________________, Responsável 

legal por__________________________________________, RG n°_______________________, declaro 

ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 
 

Silva Jardim, _______ de ________________ de 2014. 

                             ________________________________                        _______________________________ 
                                           Nome e assinatura do paciente ou responsável legal                             Nome e assinatura do responsável por obter o 

consentimento 
 
                          _________________________________                                ___________________________________________________ 
                                  Testemunha                                                                                                                       Testemunha 

 
Gleiciana Sant’ Anna Vargas                                                         Valdecyr Herdy Alves 

Mestranda do MEPS-MI/UFF                                              Prof. Dr. Titular do MEP/EEAAC/UFF 

gleicianavargas@yahoo.com.br                                                   herdyalves@yahoo.com.br 
Tel.: (021) 99244-7822                                                                 Tel.: (021) 2629-9456 

 
 

mailto:gleicianavargas@yahoo.com
mailto:herdyalves@yahoo.com.br
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A  N  E  X  O  S 
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ANEXO A - APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO CEP DA 

FM/HUAP/UFF 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM 

 

ANEXO B – APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO  

MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM 

 


