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RESUMO 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde preconiza o aleitamento materno exclusivo no 

primeiro semestre de vida e no Brasil vêm sendo implantadas políticas de promoção, proteção e 

apoio à amamentação. A Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) foi 

desenvolvida no Estado do Rio de Janeiro e propõe Dez Passos para o Sucesso da Amamentação. 

O presente estudo teve por objetivo avaliar o grau de cumprimento dos Dez Passos pelas 

unidades credenciadas na IUBAAM e analisar sua associação com a satisfação materna e com o 

aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. Método: Foi conduzido um 

estudo transversal em 2016 nas 26 Unidades Básicas Amigas da Amamentação da cidade do Rio 

de Janeiro. Profissionais de saúde credenciados como avaliadores pela IUBAAM avaliaram o 

grau de cumprimento dos Dez Passos e o percentual de satisfação materna com o apoio recebido 

para amamentar por meio de instrumentos padronizados e coletaram dados sobre variáveis 

contextuais da unidade. Enfermeiras entrevistaram as mães de crianças menores de seis meses 

assistidas na unidade sobre características individuais maternas e infantis. A associação entre o 

grau de cumprimento dos Dez Passos e o desfecho satisfação materna foi analisada por gráfico 

de dispersão e teste de correlação de Spearman (rs) (p<0,05). Para analisar a associação entre 

variáveis contextuais das unidades básicas e variáveis individuais maternas e infantis e o 

desfecho aleitamento materno exclusivo, razões de prevalência brutas (p≤0,20) e ajustadas 

(p≤0,05) foram obtidas por modelo de regressão de Poisson multinível, com variância robusta. 

Resultados: O grau de cumprimento dos Dez Passos variou de 5,4 a 10 pontos, com mediana de 

9,0. O percentual de satisfação das usuárias variou de 36,8 a 100%, com mediana de 90%. A 

prevalência de aleitamento materno exclusivo foi de 56,7%. As variáveis: ensino fundamental 

completo ou mais, orientação sobre amamentação no pré-natal, alta da maternidade em 

aleitamento materno exclusivo, sexo feminino e assistência em unidades mistas se associaram a 

uma maior prevalência de aleitamento materno exclusivo, enquanto a idade crescente da criança 

e o uso de chupeta se associaram a uma menor prevalência do mesmo. Encontrou-se uma 

associação estatisticamente significativa entre o grau de cumprimento dos Dez Passos e a 

satisfação materna (rs=0,680; p<0,001), mas o mesmo não ocorreu com o aleitamento materno 

exclusivo. Conclusão: O grau de cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM foi elevado, 

indicando a sustentabilidade das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. O 

desfecho satisfação materna pareceu expressar melhor o desempenho da unidade no 

cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM do que o desfecho aleitamento materno exclusivo. 

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Aleitamento materno; Avaliação de programas e 

projetos de saúde; Satisfação do usuário; Nutrição do lactente. 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: The World Health Organization advocates exclusive breastfeeding in the first 

semester of life, and Brazil has been implementing policies to promote, protect and support 

breastfeeding. The Breastfeeding-Friendly Primary Care Unit Initiative (IUBAAM) was 

developed in the State of Rio de Janeiro and proposes Ten Steps to Successful Breastfeeding. 

The objective of the present study was to evaluate the degree of compliance of units accredited 

in IUBAAM to the Ten Steps and to analyze the association with maternal satisfaction and 

exclusive breastfeeding in the first six months of life. Method: A cross-sectional study was 

conducted in 2016 at the 26 Breastfeeding-Friendly Primary Care Units in the Rio de Janeiro 

City. Health professionals, accredited as evaluators by IUBAAM, evaluated the degree of 

compliance with the Ten Steps and the percentage of maternal satisfaction with the support 

received to breastfeed. They used standardized instruments and collected data about the units’ 

contextual variables. Nurses interviewed mothers of children under six months of age about 

maternal and infant individual characteristics. An association between the degree of compliance 

of the Ten Steps and the maternal satisfaction outcome for scatterplot analysis and Spearman's 

correlation test (rs) (p<0,05). To analyze the association between contextual variables and 

maternal and infant individual variables and the outcome of exclusive breastfeeding, gross 

(p≤0.20) and adjusted (p≤0.05) prevalence ratios were obtained by a Poisson regression 

multilevel model, with robust variance. Results: The degree of compliance with the Ten Steps 

ranged from 5.4 to 10 points, with a median of 9.0. The percentage of users' satisfaction ranged 

from 36.8 to 100%, with a median of 90%. The prevalence of exclusive breastfeeding was 

56.7%. The variables: complete elementary education or above, pre-natal guidance on 

breastfeeding, hospital discharge on exclusive breastfeeding, female sex and health care in 

mixed-units were associated with a higher prevalence of exclusive breastfeeding, while the 

increasing age of the infant and the use of pacifiers were associated with a lower prevalence of 

pacifiers. A statistically significant association was found between the degree of compliance with 

the Ten Steps and maternal satisfaction (rs=0,680; p<0,001), but the same did not occur with 

exclusive breastfeeding. Conclusion: The degree of compliance with the Ten Steps of IUBAAM 

was high, indicating the sustainability of actions to promote, protect and support breastfeeding. 

Maternal satisfaction seemed to better express the unit's performance in coping with the Ten 

Steps of IUBAAM than exclusive breastfeeding.  

Key words: Primary health care; Breast feeding; Program evaluation; Consumer behavior; 

Infant nutrition.     
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Aleitamento materno: benefícios e recomendações 

 

O aleitamento materno apresenta importantes benefícios para a criança, graças às 

substâncias nutritivas presentes na composição do leite materno e à interação entre mãe e bebê, 

que proporcionam crescimento e desenvolvimento adequados (Halpern et al., 2000). O leite 

humano possui substâncias imunomoduladoras, protegendo a criança contra diarreia, infecções 

respiratórias e otite média, principalmente quando é praticado de forma exclusiva e por tempo 

prolongado (Victora et al., 2016). 

O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida é preconizado pela 

Organização Mundial da Saúde, que o define como: a criança receber somente leite materno, 

diretamente de sua mãe ou extraído, e não receber mais nenhum outro líquido ou sólido, exceto 

gotas ou xaropes de vitaminas, suplementos vitamínicos ou medicamentos (WHO, 2008). O leite 

materno proporciona a nutrição requerida neste primeiro semestre de vida, tem alto valor 

imunológico, e constitui um fator de prevenção da morbimortalidade infantil (Toma & Rea, 

2008). 

Os benefícios do aleitamento materno não se limitam apenas à proteção contra doenças a 

curto e médio prazo para os bebês, como infecções e desnutrição, mas expandem-se também a 

longo prazo na vida da criança. O aleitamento materno propicia um melhor desempenho em 

testes de inteligência (Horta et al., 2015a), auxiliando no desenvolvimento neuromotor infantil, 

no equilíbrio emocional, assim como previne doenças degenerativas e crônicas não 

transmissíveis, como a obesidade, diabetes mellitus do tipo II (Horta et al., 2015b), neoplasias e 

osteoporose. A amamentação contribuiu também para a redução da mal oclusão na dentição 

(Victora et al., 2016). 

A prática do aleitamento materno reflete positivamente tanto na vida do bebê, quanto da 

mãe, atuando nos aspectos fisiológicos da mulher, promovendo a involução uterina mais rápida, 

favorecendo uma melhor transição no parto e no pós-parto, além de proteção contra anemia 

(Giugliani, 2000), doenças degenerativas e crônicas não transmissíveis (Rea, 2004), como o 

câncer de mama e de ovário. A amamentação exclusiva aumenta a duração da amenorréia 

lactacional (Chowdhury et al., 2015). Nos aspectos psicológicos, diminui a ansiedade e fortalece 

o vínculo afetivo e a interação entre mãe e bebê (Fragoso & Fortes, 2011).  

O aleitamento materno contribui para a economia financeira da família, tornando 

desnecessária a aquisição de alimentos e fórmulas infantis por um significativo período de tempo 
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(Vega et al., 2014). A amamentação exclusiva nos primeiros seis meses da criança gera 

vantagens importantes para o país, pois contribui na redução da taxa de morbidade infantil e, 

consequentemente, das intercorrências e internações pediátricas, conferindo maior economia 

com remédios e leitos hospitalares. Pode prevenir 72% das internações por diarreia e 57% das 

internações por infecções respiratórias (Victora et al., 2016).  

Tem um papel importante na redução da mortalidade neonatal (Toma & Rea, 2008). 

Estimou-se que o aleitamento materno poderia prevenir 823.000 mortes a cada ano em crianças 

menores de cinco anos em 75 países de renda baixa e média em 2015. Se a amamentação fosse 

ampliada a um nível quase universal reduziria 13,8% das mortes de crianças menores de dois 

anos de idade. Estima-se, também, que taxas globais de amamentação preveniriam 19.464 

mortes por câncer de mama em comparação com um cenário no qual nenhuma mulher 

amamentasse (Victora et al., 2016). 

Mais de 22.216 vidas seriam poupadas anualmente se a duração mediana da 

amamentação aumentasse para 12 meses em países de alta renda (onde menos de uma a cada 

cinco crianças é amamentada aos 12 meses de vida) e fosse aumentada para dois anos nos países 

de renda média e baixa. Sendo assim, o aumento da prática da amamentação deve estar entre as 

principais prioridades para a redução da mortalidade de crianças (Victora et al., 2016). 

 

1.2. Políticas de aleitamento materno 

 

Na década de 80 percebeu-se a necessidade de planejamento e articulação 

multidisciplinar para a coordenação de ações de incentivo à amamentação que tivessem efeito 

sobre os baixos índices de aleitamento materno. No ano de 1981 foi criado no Brasil pelo 

Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) o Programa Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno (PNIAM), com coordenação nacional, mobilização social e campanhas 

bem elaboradas na mídia (Rea, 2003). Em 1983, estabeleceram-se as primeiras normas básicas 

para a organização do sistema de alojamento conjunto (INAN, 1993; Ministério da Saúde, 

1993a). Em 1985, no Rio de Janeiro, o Instituto Fernandes Figueira/Fundação Oswaldo Cruz 

iniciou a implantação de Bancos de Leite Humano, uma atividade que até aquele momento era 

esporádica nos hospitais do país (ANVISA, 2008). 

Em 1988 foram estabelecidas algumas políticas que visaram à proteção à amamentação 

no país: a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL) 

(Ministério da Saúde, 2001a); a Portaria regulamentadora dos Bancos de Leite Humano 

(Ministério da Saúde, 1993b; ANVISA, 2008) e a nova Constituição Brasileira que estabeleceu o 
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direito da trabalhadora a 120 dias de licença maternidade e o direito do pai a cinco dias de 

licença paternidade (Brasil, 1988). A Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) lançaram, em 1989, a Declaração Conjunta sobre o Papel dos 

Serviços de Saúde e Maternidades, contendo os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento 

Materno” (OMS, 1989) e, em 1991-92, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança em âmbito 

mundial, objetivando o cumprimento dos “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” 

e a não aceitação de doações de substitutos de leite materno em hospitais (UNICEF, 2008). A 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança  teve seu início no Brasil no ano de 1992. 

Ainda neste mesmo ano foi lançada no Brasil a Semana Mundial do Aleitamento 

Materno, trazendo a cada ano um tema para mobilização social. Com a participação da 

International Baby Food Action Network (IBFAN), o Ministério da Saúde, a partir de 1999, 

começou a impor regras às companhias alimentícias que infringissem a Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes (Rea, 2003). No ano 2000 foi instituído, pelo 

Ministério da Saúde, o Método Mãe Canguru em maternidades de risco visando a atenção 

humanizada ao recém-nascido de risco com o uso de leite materno humano (Ministério da Saúde, 

2000). 

 

1.2.1. Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) 

 

Em 1999 a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) começou a 

ser desenvolvida no estado do Rio de Janeiro e sua adoção proposta às unidades básicas de saúde 

que dispunham de assistência pré-natal e materno-infantil, para a promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno exclusivo no primeiro semestre de vida e ao aleitamento materno 

complementado até os dois anos ou mais de vida da criança através da adoção dos Dez Passos 

para o Sucesso da Amamentação (Quadro 1) (Oliveira et al., 2005).  

Os Dez Passos para o Sucesso da Amamentação preconizados pela IUBAAM foram 

desenvolvidos com base em uma revisão sistemática sobre intervenções conduzidas na 

assistência primária pré-natal e ao binômio mãe-filho que se mostraram efetivas em estender a 

duração da amamentação (Oliveira et al., 2005). Na fase pré-natal, grupos de gestantes se 

mostraram efetivos em estender a duração da amamentação. Nestes grupos, as participantes são 

encorajadas por profissionais de saúde a partilhar experiências e dúvidas acerca do aleitamento 

materno, juntamente com seus companheiros e familiares. Os temas abordados nos grupos são os 

benefícios da amamentação, como o leite materno é produzido, como ordenhá-lo e armazená-lo 
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para combinar trabalho e amamentação, além dos problemas comuns, como pega e posição 

inadequadas, e formas de superá-los (Oliveira et al., 2001). 

Na fase pós-natal, visitas domiciliares às mães, e escutar as suas preocupações, vivências 

e problemas, como ingurgitamento mamário, choro do bebê, e dúvidas, como o posicionamento 

do bebê durante a mamada, fornecendo apoio e fortalecendo sua autoconfiança, foram ações que 

se mostraram efetivas em estender a duração da amamentação, bem como encorajar a 

amamentação sob livre demanda, orientar às mães sobre os riscos do uso de fórmulas infantis, 

mamadeiras e chupetas, e orientar as nutrizes sobre o método da amenorreia lactacional e outros 

métodos contraceptivos adequados à amamentação (Oliveira et al., 2001). 

Ações utilizadas para prolongar a duração da amamentação foram frequentemente 

combinadas em intervenções bem-sucedidas (Oliveira et al., 2001). Sendo assim, os 

procedimentos efetivos identificados na revisão sistemática foram organizados em dez passos. 

Os passos um e dois foram estabelecidos a partir de uma adaptação dos dois primeiros passos da 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança, são elementos estruturais relativos às diretrizes e à 

capacitação da equipe de saúde para a prática da promoção, proteção e apoio à amamentação nas 

unidades básicas de saúde. Os passos de três a dez são os procedimentos de base a serem 

aplicados no pré-natal e no acompanhamento da mãe e da criança. Quando uma unidade básica 

de saúde cumpre os Dez Passos para o Sucesso da Amamentação, ela é credenciada na IUBAAM 

(Oliveira et al., 2003). 

Com a normatização dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da IUBAAM, e da 

criação de uma metodologia de avaliação do cumprimento desses passos pela unidade básica de 

saúde (Oliveira et al., 2003), a IUBAAM passou a ser implantada, tendo contado com o apoio do 

Ministério da Saúde para a elaboração do material instrucional e do material de avaliação da 

iniciativa (Oliveira et al., 2005). 

A primeira unidade básica de saúde a ser credenciada na IUBAAM no estado do Rio de 

Janeiro foi o Programa Saúde da Família Mariana Torres, situado em Volta Redonda, que 

recebeu o Título em 2001. A primeira unidade básica de saúde a ser credenciada na IUBAAM no 

município do Rio de Janeiro foi o Centro Municipal de Saúde Doutor Harvey Ribeiro de Souza 

Filho, situado no Recreio, que recebeu o Título em 2003. Essa iniciativa se expandiu pelo estado 

do Rio de Janeiro e foi regulamentada por meio da Resolução da Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro nº. 2.673, de 02 de março de 2005 (SES-RJ, 2005). Até o primeiro semestre de 

2015 havia mais de 100 Unidades Básicas Amigas da Amamentação no estado (Carvalho & 

Gomes, 2016), sendo 28 na sua capital (SMS-RJ, 2015). 
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Quadro 1. Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da Iniciativa Unidade Básica 

Amiga da Amamentação 

Passo 1 Ter uma norma escrita quanto à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 

que deve ser rotineiramente transmitida a toda a equipe da unidade de saúde. 

Passo 2 Capacitar toda a equipe da unidade de saúde para implementar esta norma. 

Passo 3 Orientar as gestantes e mães sobre seus direitos e as vantagens do aleitamento 

materno, promovendo a amamentação exclusiva até os seis meses e complementada 

até os dois anos de vida ou mais. 

Passo 4 Escutar as preocupações, vivências e dúvidas das gestantes e mães sobre a prática de 

amamentar, apoiando-as e fortalecendo sua autoconfiança. 

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. 

Passo 6 Mostrar às gestantes e mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se 

vierem a ser separadas de seus filhos. 

Passo 7 Orientar as nutrizes sobre o método da amenorreia lactacional e outros métodos 

contraceptivos adequados à amamentação. 

Passo 8 Encorajar a amamentação sob livre demanda. 

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. 

Passo 10 Implementar grupos de apoio à amamentação acessíveis a todas as gestantes e mães, 

procurando envolver os familiares. 

(Oliveira et al., 2003) 

 

A IUBAAM e seus métodos de ações foram estruturados com respaldo na Declaração de 

ALMA-ATA, de 1978, que expressa a mobilização mundial para promover e proteger a saúde de 

todos os povos do mundo: 

 

“Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 

baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 

fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance 

universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua 

plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam 

manter em cada fase de seu desenvolvimento [...]” (ONU, 1978; p. 

1) 

 

“Requerem e promovem a máxima autoconfiança e participação 

comunitária e individual no planejamento, organização, operação 

e controle dos cuidados primários de saúde, fazendo o mais pleno 

uso possível de recursos disponíveis, locais, nacionais e outros, e 

para esse fim desenvolvem, através da educação apropriada, a 

capacidade de participação das comunidades.” (ONU, 1978; p. 2) 

 

Os cuidados primários de saúde incluem a educação, voltada para a promoção da saúde 

com nutrição adequada em todas as fases da vida, a prevenção e tratamento de patologias, e 
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cuidados de saúde materno-infantil e tornam-se acessíveis por meio da Atenção Primária à Saúde 

(ONU, 1978). 

No Brasil, a Atenção Primária à Saúde, também chamada de Atenção Básica, é 

desenvolvida de maneira descentralizada, próxima da vida e do cotidiano da população. Deve ser 

o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com 

toda a Rede de Atenção à Saúde. É orientada por princípios do Sistema Único de Saúde: 

universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade, cuidado, integralidade da atenção, 

responsabilização, humanização, equidade e participação social (Ministério da Saúde, 2012a). A 

Portaria do Ministério da Saúde nº. 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprovou a Política Nacional 

de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 

Primária à Saúde (Brasil, 2011a). A Estratégia de Saúde da Família foi escolhida para ser a base 

da Reforma dos Cuidados em Atenção Primária em Saúde, por ser um modelo que apresentou 

resultados significativos na melhoria da qualidade de vida de várias cidades no mundo (Soranz et 

al., 2016). 

A Atenção Primária à Saúde caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, 

objetivando o desenvolvimento de uma atenção integral que gere impacto na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. São 

necessárias para a realização das ações de Atenção Básica nos municípios e Distrito Federal 

unidades básicas de saúde e equipes multiprofissionais. O Brasil é o único país do mundo com 

mais de 200 milhões de habitantes com um sistema de saúde público, universal, integral e 

gratuito e, dotar estas unidades básicas de saúde da infraestrutura necessária a este atendimento é 

um grande desafio que vem sendo enfrentado com os investimentos do Ministério da Saúde. No 

entanto, esta missão enfrenta entraves relativos à expansão e ao desenvolvimento da Atenção 

Básica no país (Ministério da Saúde, 2012a). 

A Estratégia Saúde da Família tem o intuito de reorganizar o processo de trabalho em 

saúde através da definição de território e clientela adscritos, de operações intersetoriais e do 

trabalho em equipe com interação de profissionais de diferentes categorias. Essa mudança do 

modelo hegemônico em saúde permite a compreensão da dinâmica dos lugares, dos indivíduos e 

das coletividades, trazendo ao conhecimento as desigualdades sociais, as necessidades e 

prioridades em saúde, garantindo a continuidade e a resolutividade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2012a). A escolha dos locais para a 

implementação das Equipes de Saúde da Família atualmente obedece, dentre outros, o Critério 
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de Risco, com seleção de áreas de extrema carência e presença de um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal baixo (Cazelli, 2003). 

O Índice de Desenvolvimento Humano tem como objetivo mensurar as condições de vida 

de uma população a partir de três dimensões e/ou indicadores: educação (taxa de alfabetização e 

a taxa bruta de frequência à escola), renda (renda per capita) e longevidade/saúde (esperança de 

vida ao nascer). O Índice de Desenvolvimento Humano é considerado: elevado quando maior ou 

igual a 0,800; médio de 0,500 a 0,799; e baixo quando menor ou igual a 0,499 (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2013). 

 

1.2.1.1. Município do Rio de Janeiro 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Rio de Janeiro, em 2010, foi de 

0,799, maior do que a média nacional; porém, ocupa o 45º lugar no ranking dos municípios 

brasileiros. O indicador que mais contribuiu para a sua pontuação geral foi o de longevidade 

(0,845), seguido por renda (0,840) e por educação (0,719). Contudo, ainda persiste uma 

diferença significativa entre os indivíduos e bairros muito ricos e os muito pobres (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2013). Como exemplo, o bairro de Copacabana, com o 

maior Índice de Desenvolvimento Humano (0,956), e o Complexo do Alemão, com o menor 

(0,709), no ano de 2000 (Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, 2010). 

Desde 1993, o município do Rio de Janeiro tem seus 160 bairros agrupados pela 

Secretaria Municipal de Saúde em dez Áreas de Planejamento em Saúde (APs) (Figura 1): 1.0 

(Centro, Região Portuária, Rio Comprido, São Cristóvão, Paquetá e Santa Teresa), 2.1 (Zona 

Sul: Glória, Catete, Flamengo, Botafogo, Humaitá, Copacabana, Leme, Urca, Laranjeiras, 

Cosme Velho, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Leblon, Vidigal, Gávea, Rocinha e São 

Conrado), 2.2 (Grande Tijuca e Vila Isabel), 3.1 (Região da Leopoldina: Ramos, Penha, Ilha do 

Governador, Complexo do Alemão, Maré e Vigário Geral), 3.2 (Grande Méier, Inhaúma e 

Jacarezinho), 3.3 (Região de Madureira, Irajá, Anchieta e Pavuna), 4.0 (Jacarepaguá, Barra da 

Tijuca e Cidade de Deus), 5.1 (Bangu e Realengo), 5.2 (Campo Grande e Guaratiba), 5.3 (Santa 

Cruz e adjacências) (Ministério da Saúde, 2012a; Soranz et al., 2016). 
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Figura 1. Mapa da distribuição das unidades de Atenção Primária à Saúde (n=194) por 

Área de Planejamento em Saúde no município do Rio de Janeiro, 2013 

 
(SMS-RJ, 2013) 

 

As Áreas de Planejamento em Saúde são bastante heterogêneas, em função da história e 

evolução da ocupação. A AP 1.0 concentra a maior proporção de pessoas morando em favelas e 

o maior aparato público de saúde instalado na cidade. Já a AP 2.1 tem a maior proporção de 

idosos e a menor proporção de crianças de zero a 14 anos; a maior densidade demográfica; e 

concentra o maior Índice de Desenvolvimento Humano do município (com exceção da favela da 

Rocinha). A AP 2.2 também tem uma participação alta do grupo etário de idosos; e é a segunda 

maior da cidade. As APs 3.1, 3.2 e 3.3 juntas se caracterizam como a área mais populosa da 

cidade, sendo que metade dos moradores de favelas vive nessa região. A AP 4.0 é a segunda 

maior em área, com 294 km², aproximadamente 1/4 do território da capital fluminense; é um 

vetor de expansão urbana de rendas média e alta, e tem a segunda maior população e a menor 

densidade demográfica da cidade. Por fim, as APs 5.1, 5.2 e 5.3, em termos demográficos, 

conformam a segunda área mais populosa do município, pois de cada quatro cariocas, pelo 

menos um mora na Zona Oeste, que se constitui num vetor de expansão urbana para as 

populações de média e baixa renda (SMS-RJ, 2013). 

No município do Rio de Janeiro, atualmente, a rede de Atenção Primária à Saúde é 

composta por dois tipos de unidades básicas de saúde: tipo A (unidades onde todo o território é 

coberto por equipes da Estratégia de Saúde da Família, com clientela adscrita) e tipo B (unidades 

mistas, que dispõe de uma ou mais equipes da Estratégia de Saúde da Família, que cobrem 

parcialmente o território, mas atendem também demanda livre) (SMS-RJ, 2013). 
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O sistema de saúde do município do Rio de Janeiro tem apresentado melhorias 

significativas nos últimos anos, em particular devido à ampliação da cobertura do programa de 

Atenção Primária à Saúde, das equipes da Estratégia de Saúde da Família, que ficam 

responsáveis pelo acompanhamento das famílias em todas as etapas do ciclo de vida (Ministério 

da Saúde, 2012a). 

 

1.2.2. Outras políticas de promoção do aleitamento materno na Atenção Primária à 

Saúde 

 

A Portaria do Ministério da Saúde nº. 2.799, de 18 de novembro de 2008 instituiu, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede Amamenta Brasil, com o objetivo de contribuir para 

a redução da mortalidade infantil através do aumento dos índices de aleitamento materno no 

Brasil. Constitui-se numa ação de promoção à prática do aleitamento materno na Atenção 

Primária à Saúde, por meio de revisão e supervisão do processo de trabalho interdisciplinar nas 

unidades básicas de saúde. Utiliza o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 

para fins de monitoramento e avaliação dos indicadores de aleitamento materno nas unidades 

básicas de saúde (Ministério da Saúde, 2008). 

O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral da Política de Alimentação e 

Nutrição, a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno e o Departamento de 

Atenção Básica, em parceria com a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar 

(IBFAN Brasil) e a Organização Pan-Americana de Saúde, propôs em 2002 a Estratégia 

Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS). Essa estratégia visava 

fortalecer a promoção à alimentação complementar saudável para as crianças menores de dois 

anos no Sistema Único de Saúde. Essa ação foi desencadeada pelo Ministério da Saúde com a 

publicação dos “Dez Passos para uma Alimentação Saudável – Guia Alimentar para Crianças 

Menores de Dois Anos”. A Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável 

(ENPACS) objetivou incentivar a orientação da alimentação complementar saudável, em tempo 

oportuno e de qualidade, como uma atividade de rotina nos serviços de saúde, respeitando a 

identidade cultural e alimentar das diversas regiões brasileiras (Ministério da Saúde, 2010). 

A Portaria que instituiu a Rede Amamenta Brasil foi revogada pela Portaria do Ministério 

da Saúde nº. 1.920, de 5 de setembro de 2013 que instituiu a Estratégia Nacional para Promoção 

do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde - 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, resultado da integração de duas ações importantes do 

Ministério da Saúde: a Rede Amamenta Brasil e a Estratégia Nacional para Alimentação 
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Complementar Saudável. Tem como base legal políticas e programas já existentes, como a 

Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Promoção da Saúde, a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição, a Política Nacional de Aleitamento Materno e a Rede 

Cegonha (Ministério da Saúde, 2013). 

A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil objetiva qualificar o processo de trabalho dos 

profissionais da Atenção Básica com o intuito de promover a prática do aleitamento materno 

exclusivo nos seis primeiros meses e complementado até os dois anos de vida ou mais; e reforçar 

a alimentação complementar saudável para crianças entre os seis meses e os dois anos de idade 

no âmbito do Sistema Único de Saúde. A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil visa a 

formação de profissionais da Atenção Primária à Saúde, formando tutores e desenvolvendo 

oficinas de trabalho em unidades básicas de saúde, por meio de atividades teóricas e práticas, 

leituras e discussões de texto, troca de experiência, dinâmicas de grupo, conhecimento da 

realidade local, sínteses e planos de ação, promovendo educação permanente em saúde 

(Ministério da Saúde, 2013). 

 

1.2.3. Políticas de proteção e apoio ao aleitamento materno  

 

A primeira versão da legislação que protege o aleitamento materno do marketing das 

indústrias de alimentos infantis, lançada no Brasil em 1988, foi expandida e ganhou força sendo 

transformada na Lei nº. 11.265, de 3 de janeiro de 2006: Norma Brasileira de Comercialização 

de Alimentos para Lactentes, Crianças de Primeira Infância e Produtos de Puericultura 

Correlatos (Brasil, 2006). Recentemente, foi regulamentada pelo Decreto nº. 8.552 (Brasil, 

2015).  

A Lei nº. 11.770, de 9 de setembro de 2008, instituiu o Programa Empresa Cidadã, com o 

objetivo de prorrogar por 60 dias a duração da licença maternidade prevista na Constituição 

Brasileira, de 1988, ampliando-a para seis meses, de forma facultativa, tanto para as 

trabalhadoras da esfera privada, quanto para as da esfera pública (Brasil, 2008). 

A Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Departamento de Ações 

Estratégicas, do Ministério da Saúde, e a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

elaboraram a nota técnica conjunta nº. 01/2010, que orienta a instalação de salas de apoio à 

amamentação, destinadas à ordenha e estocagem de leite materno durante a jornada de trabalho, 

em empresas públicas ou privadas. Auxiliando, assim, na manutenção do aleitamento materno 

após a licença maternidade pelas mulheres que trabalham fora do lar e chefes de família. Essas 

salas de apoio se destinam principalmente à ordenha e ao armazenamento do leite materno, a ser 
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oferecido à criança posteriormente ou doado a um Banco de Leite Humano. No entanto, não há 

obrigatoriedade, nem legislação sanitária específica, para as salas de apoio à amamentação em 

empresas (ANVISA e Ministério da Saúde, 2008). 

 

1.3. Reflexos das políticas de aleitamento materno na sua prática 

 

A evolução das políticas de promoção, proteção e apoio à amamentação foi crescente no 

Brasil e vêm gerando efeitos positivos sobre os índices de aleitamento materno. Na Pesquisa 

Nacional sobre Mortalidade Infantil e Planejamento Familiar, realizada em 1986, apenas 3,6% 

das mães de crianças brasileiras menores de quatro meses de idade responderam que “davam só 

peito” (BEMFAM/IRD, 1987). Em 1996, segundo a Pesquisa Nacional Sobre Demografia e 

Saúde, a prevalência de crianças em amamentação exclusiva na faixa etária de zero a 3,9 meses 

de idade no Brasil, alcançou 40,3%, enquanto 3,2% eram amamentadas e recebiam água pura 

somente, 41,9% eram amamentadas e recebiam complementos, e 14,6% não estavam sendo 

amamentadas (BEMFAM/DHS/IBGE/MS/UNICEF, 1997). 

No decorrer do ano de 1999, sob a coordenação do Ministério da Saúde, durante a 

Campanha Nacional de Vacinação, houve uma pesquisa sobre a amamentação em todas as 

capitais do Brasil, chamada Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas capitais 

brasileiras e no Distrito Federal. Nessa pesquisa se constatou que 35,6% das crianças na faixa 

etária de zero a 3,9 meses de idade se encontravam em aleitamento materno exclusivo 

(Ministério da Saúde, 2001b). 

Em 2006 a Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) 

encontrou uma prevalência de aleitamento materno exclusivo entre as crianças na faixa etária de 

zero a 5,9 meses de idade de 38,6% (Ministério da Saúde, 2009a). A II Pesquisa de Aleitamento 

Materno nas capitais brasileiras e no Distrito Federal, realizada em 2008, verificou uma 

prevalência de aleitamento materno exclusivo entre as crianças na faixa etária de zero a 3,9 

meses de idade de 51,2%; e em menores de seis meses de 41% (Ministério da Saúde, 2009b). A 

duração mediana do aleitamento materno no Brasil passou de 2,5 meses em 1975 (IBGE, 1977) 

para 14 meses em 2006 (Ministério da Saúde, 2009a). 

No Rio de Janeiro, a prevalência aleitamento materno exclusivo entre menores de seis 

meses evoluiu de 13,8% em 1996 para 33,3% em 2006 (Castro et al., 2009) e para 40,7% em 

2008 (Ministério da Saúde, 2009b). 

No entanto, a prevalência de aleitamento materno exclusivo no Brasil, que até então 

mostrava tendência ascendente, recentemente mostrou uma relativa estabilização, segundo a 
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Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 (36,6%) (Souza-Júnior et al., 2013), indicando a 

necessidade da avaliação das políticas de promoção do aleitamento materno no Brasil. Outros 

indicadores, como a prática do aleitamento materno no segundo ano de vida, mostraram 

tendência ascendente (Boccolini et al., 2017). No entanto, essas tendências precisam ser 

confirmadas por nova versão da PNDS, a serem realizada em breve, pois houve diferenças 

metodológicas entre essas pesquisas.  

Apesar de todo o avanço nas políticas de promoção, proteção e apoio à amamentação, de 

1981 até os dias atuais, que contribuíram para o aumento da prevalência do aleitamento materno 

exclusivo e do aleitamento materno, essa prática no Brasil ainda não se tornou universal. 

Inúmeros fatores dificultam a prática do aleitamento materno exclusivo, como a baixa 

escolaridade materna, a idade materna adolescente, o trabalho materno, o baixo peso ao nascer e 

o uso de chupeta (Boccolini et al., 2015). 

 

1.4. Avaliação de políticas de aleitamento materno 

 

O uso da avaliação compreende um importante espaço no campo do saber. A avaliação é 

uma intervenção formal, possível através do direcionamento de recursos financeiros e humanos. 

Visa tornar mais racional o processo de tomada de decisão. Não se limita ao fornecimento de 

informações válidas e úteis sobre uma intervenção, pois remete também à construção de um 

juízo de valor e consequentes ações cabíveis (Champagne et al., 2011; Contandriopoulos, 2011). 

A avaliação pode ser normativa, resultando da aplicação de critérios e de normas, ou 

pode ser uma pesquisa avaliativa, elaborada a partir de um procedimento científico. Essas duas 

modalidades de avaliação podem também ser realizadas concomitantemente, pois as áreas da 

avaliação e da pesquisa coincidem, porém não completamente. A avaliação normativa tem o 

intuito de gerar um julgamento, comparando os componentes da estrutura (recursos e sua 

organização), do processo (serviços ou bens produzidos), e os resultados alcançados, por meio de 

critérios e normas pré-estabelecidos que podem ser resultantes de pesquisas, como a pesquisa 

avaliativa, por exemplo. Ao comparar os resultados alcançados, entende-se como 

questionamento: os resultados observados correspondem aos esperados? A avaliação normativa 

tem a função de acompanhar organizações, programas e iniciativas, seu funcionamento e sua 

eficácia (Contandriopoulos et al., 1997). 

Avaliar as políticas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, como 

preconizado pela Organização Mundial da Saúde, é fundamental para conhecer a situação em 

que se encontram, em relação à validade de seu conteúdo no decorrer do tempo, desde sua 
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implementação. A avaliação objetiva analisar o nível de cumprimento das atividades e se estas 

estão de acordo com as normas determinadas; observar os fatores facilitadores e dificultadores 

no caminho entre o plano inicial e a execução das ações, para posteriores mudanças, caso seja 

necessário; e analisar a repercussão, o impacto e/ou a associação das atividades e ações na saúde 

da população, por meio da melhoria nos indicadores de saúde (Brousselle et al., 2011). 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO: REVISÃO DA LITERATURA 

 

Foi realizada uma revisão da produção científica sobre a IUBAAM e sua repercussão no 

aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida no Brasil. Foram observados 

também outros desfechos, como a satisfação materna com o apoio recebido da unidade para 

amamentar.  

 A pesquisa bibliográfica foi realizada em julho de 2016 nas bases de dados MEDLINE 

(via PubMed), Lilacs e Scopus, por uma única revisora, não havendo limite de data de 

publicação.  

As equações de busca avançada para o PubMed foram: “Breast Feeding"[MeSH Terms] 

AND Friendly[All Fields] AND (“Primary Health Care"[MeSH Terms] OR (“Primary"[All 

Fields] AND “Health"[All Fields] AND “Care"[All Fields]) OR “Primary Health Care"[All 

Fields]) AND Initiative[All Fields]. No Lilacs, foram pesquisados, no modo “detalhes da 

pesquisa”, em inglês: tw:(breast feeding AND friendly AND primary AND health AND care 

AND initiative) AND (instance:"regional") AND (db:("LILACS")) e em português: 

tw:(iniciativa AND unidade AND básica AND amiga AND amamentação) AND 

(instance:"regional") AND (db:("LILACS")). No Scopus foram: “breast feeding” AND 

“friendly” AND “primary” AND “health” AND “care” AND “initiative”. 

Foram adotados como critérios de inclusão o objetivo do estudo, a adoção da IUBAAM e 

sua repercussão (associação) no aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, 

e o país de realização do estudo, o Brasil. Foram adotados como critério de exclusão artigos de 

revisão (sistemática ou não) e artigos descritivos.  

A extração dos dados foi realizada por uma revisora através de um formulário, onde 

foram registrados e classificados como variáveis de interesse: último nome do primeiro autor; 

ano de publicação; local(is) de realização; ano e período de realização; desenho de estudo; 

número da amostra avaliada; fonte de dados; faixa etária do aleitamento materno exclusivo; 

prevalência ou duração mediana de aleitamento materno exclusivo e associação e/ou 

significância estatística encontrada. Outros desfechos analisados em estudos abrangidos nessa 
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revisão, como a satisfação materna com o apoio recebido da unidade para amamentar e a saúde 

infantil, foram também registrados.  

Foram identificados 45 artigos pelas buscas nas bases de dados, dos quais 10 artigos 

foram selecionados para leitura na íntegra. Cinco foram excluídos por não se enquadrarem nos 

critérios de inclusão e cinco artigos foram incluídos na revisão para análise (Alves et al., 2013; 

Rito et al., 2013a; Caldeira et al., 2008; Cardoso et al., 2008; Oliveira et al., 2005) (Figura 2). 

 

Figura 2. Fluxograma das etapas da revisão sistemática sobre a Iniciativa Unidade Básica 

Amiga da Amamentação e sua repercussão no aleitamento materno exclusivo 

 

 

A Tabela 1 contém os estudos oriundos da pesquisa científica incluídos na revisão de 

literatura sobre a adoção da IUBAAM e sua repercussão no aleitamento materno exclusivo nos 

primeiros seis meses de vida no Brasil.  

Dos cinco estudos incluídos na revisão pela busca em bases de dados para análise apenas 

um foi realizado fora do estado do Rio de Janeiro, em Montes Claros, Minas Gerais, em 2006 

(Caldeira et al., 2008) (Tabela 1). No entanto, entre os estudos descritivos, que não se 

enquadraram nos critérios de inclusão, foram encontrados estudos conduzidos em 2005 em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul (Silva et al., 2007), em São Carlos, São Paulo, em 2006 (Martins & 

Montrone, 2009), e Anápolis, Goiás, em 2009 (Santos et al., 2014). 
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Tabela 1. Estudos incluídos na revisão sobre a Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação e sua repercussão no aleitamento materno exclusivo 
Autor e 

ano de 

publicação 

Local e 

período de 

realização 

Desenho de 

estudo 

Amostra Fonte de 

dados 

Faixa 

etária do 

AME 

AME (% ou  

mediana) 

Associação e/ou 

significância 

encontrada 

Alves et al. 

(2013) 

Barra Mansa, 

Rio de Janeiro 

(2003 e 2006) 

Transversal 707 AMA-

MUNIC 

< 6 meses 

 

2003=30,2% 

2006=46,7% 

Crianças 

acompanhadas por 

UBAAM: RP=1,19 

(IC95%: 1,02-1,39, 

p-valor = 0,027) 

Rito et al. 

(2013a) 

Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro 

(2007-2008) 

Transversal 4.092 56  

unidades 

básicas 

< 6 meses 

 

47,6% Desempenho 

superior: 

RP=1,34 

(IC95%: 1,24-1,44, 

p-valor < 0,001) 

Caldeira et 

al. (2008) 

Montes Claros, 

Minas Gerais 

(2006) 

Intervenção 

aleatorizado 

e controlado  

A=1.423 

D=1.491 

20 

unidades

básicas 

< 6 meses 

 

Grupo 

intervenção: 

A=104 dias; 

D=125 dias 

Grupo 

controle: 

A=106 dias; 

D=107 dias 

No grupo 

intervenção:  

p-valor = 0,001 

Cardoso et 

al. (2008) 

Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro 

(2001 a 2004) 

Coorte  A=121 

D=200 

Prontuári

os das 

crianças 

de 1 

unidade 

básica 

< 4 meses 

 

 

4-5,9 

meses 

68%(A) para 

88%(D)  

 

41%(A) para 

82%(D) 

p-valor < 0,001 

 

 

p-valor < 0,001 

Oliveira et 

al. (2005) 

9 municípios 

de diferentes 

regiões do 

estado do Rio 

de Janeiro 

(1999) 

Transversal 2.458 24 

unidades

básicas 

< 6 meses desempenho 

superior 

(38,6%) 

desempenho 

fraco 

(23,6%) 

r = 0,648  

(p-valor < 0,001) 

A: Antes; D: Depois; AMAMUNIC: Projeto AMAMUNIC (Amamentação e municípios); UBAAM: Unidade 

Básica Amiga da Amamentação; AME: aleitamento materno exclusivo; r: coeficiente de correlação linear de 

Pearson. 

 

2.1. Artigos incluídos na revisão de literatura 

 

Alves et al. (2013) compararam dois inquéritos realizados em Barra Mansa, Rio de 

Janeiro, tendo como fonte de dados utilizada a “Pesquisa sobre práticas alimentares no primeiro 

ano de vida” conduzida nas Campanhas Nacionais de Vacinação em 2003 e 2006, com base na 

experiência do Projeto Amamentação e Municípios (AMAMUNIC), cujas prevalências de 

aleitamento materno exclusivo foram de 30,2% e 46,7%, respectivamente (Tabela 1). Foi 

utilizada amostra representativa das mães ou acompanhantes dos bebês menores de um ano que 

compareceram aos postos de vacinação para pesquisa de hábitos alimentares. O inquérito de 

2003 foi conduzido antes do credenciamento das unidades básicas de saúde na IUBAAM (n=589 

crianças de mães entrevistadas em 32 postos de vacinação), já em 2006 cerca de um quarto das 

crianças eram acompanhadas por unidades básicas de saúde credenciadas na iniciativa (n=707 
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crianças de mães entrevistadas em 36 postos de vacinação). O instrumento de coleta de dados 

utilizado foi composto predominantemente por questões fechadas sobre o consumo nas últimas 

24 horas de leite materno, água, chás, entre outros líquidos e tipos de leite e outros alimentos. 

Tomou-se por base o inquérito de 2006 para estimar a associação entre a IUBAAM e a prática do 

aleitamento materno exclusivo, que era o desfecho do estudo. 

Os resultados encontrados por Alves et al. (2013) foram: em 2003 estavam em 

aleitamento materno predominante 17% das crianças, em aleitamento materno complementado 

34,8%, e 18,1% não eram amamentadas; e em 2006 estavam em aleitamento materno 

predominante 9,8% das crianças, complementado 28,8%, e 14,7% não eram amamentadas. Entre 

os anos de 2003 e 2006, houve um incremento no aleitamento materno exclusivo de 55% (33% 

nos primeiros dois meses de vida das crianças, 79% no segundo bimestre e 178% no terceiro 

bimestre). Na análise bivariada, no ano de 2006, as variáveis associadas à baixa prevalência de 

aleitamento materno exclusivo foram a baixa escolaridade materna, o trabalho remunerado 

(variáveis distais), o baixo peso ao nascer (variável intermediária) e o uso de chupeta (variável 

proximal). 

Na análise multivariada, realizada com os dados do inquérito de 2006, foi encontrada 

uma razão de prevalência de 1,19 entre a criança ser acompanhada por uma Unidade Básica 

Amiga da Amamentação e o aleitamento materno exclusivo (p-valor = 0,027) (Tabela 1). Sendo 

assim, o acompanhamento de crianças em Unidades Básicas Amigas da Amamentação mostrou-

se associado a uma maior prática do aleitamento materno exclusivo, por ser 19% superior entre 

estas. No entanto, a comparabilidade entre as populações dos anos de 2003 e 2006 não foi total, 

pois o aumento observado no período pode ter sido favorecido, por exemplo, pelo aumento da 

escolaridade materna e pela queda no trabalho remunerado, fatores que podem contribuir para o 

aleitamento materno exclusivo, sendo esta uma fragilidade do estudo. 

 

Rito et al. (2013a) estudaram uma amostra aleatória da rede básica de saúde do município 

do Rio de Janeiro, estratificada por regionais da cidade (as dez Áreas de Planejamento em 

Saúde) e por perfis das unidades básicas de saúde; o plano amostral empregado resultou em 56 

unidades básicas de saúde, das quais duas já dispunham do Título de Unidade Básica Amiga da 

Amamentação. Foi realizado um estudo transversal de análise de implantação do tipo dois, que 

relaciona as variações na implantação de uma intervenção (o grau de cumprimento dos Dez 

Passos para o Sucesso da Amamentação da IUBAAM) e os resultados observados (a prevalência 

de aleitamento materno exclusivo), para verificar se o nível de desempenho da unidade básica no 

cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM refletia na prática do aleitamento materno exclusivo. 
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O escore de desempenho na implantação da IUBAAM, ou seja, o grau cumprimento dos 

Dez Passos, teve como base os instrumentos para credenciamento desta iniciativa, e foi avaliado 

pela verificação da observância de 55 parâmetros oriundos destes instrumentos, agrupados em 

dez conjuntos referentes a cada Passo, podendo a pontuação de cada conjunto/Passo variar de 

zero a um, gerando um escore final que poderia variar de zero a dez pontos. Estes instrumentos 

consistiam de: questionários estruturados de entrevista ao gestor da unidade básica de saúde, a 

profissionais de saúde, a gestantes e a mães de crianças menores de um ano, bem como 

formulários de revisão de normas e rotinas escritas e de observação dos serviços pré-natais e de 

pediatria. Os 55 parâmetros foram classificados em tercis: superior, intermediário e inferior. A 

unidade de melhor desempenho obteve um escore de 9,38, e a de pior desempenho de 3,00, 

sendo o escore mediano de 5,62. 

 Para a aferição do desfecho, o aleitamento materno exclusivo, foi aplicado um formulário 

de coleta de dados, com questões que levaram à classificação do status atual de alimentação 

infantil, na sala de pesagem das unidades básicas de saúde a todas as mães de crianças menores 

de seis meses durante um mês (n=4.092). Foi encontrada uma prevalência de aleitamento 

materno exclusivo de 47,6% entre as crianças menores de seis meses usuárias da rede básica de 

saúde. Esta prática atingiu 76,1% das crianças no primeiro mês de vida, 51,7% no terceiro e 

17,5% no sexto. Na análise multivariada, o tercil superior de desempenho apresentou uma 

prevalência de aleitamento materno exclusivo 34% maior (RP=1,34; IC95% 1,24-1,44), e o tercil 

intermediário, 17% maior (RP=1,17; IC95% 1,08-1,27) que o inferior (p-valor < 0,001) (Tabela 

1). Foi encontrado um nível intermediário de implantação da IUBAAM na rede básica do 

município do Rio de Janeiro. 

O trabalho materno mostrou-se associado a uma menor prevalência de aleitamento 

materno exclusivo, sendo a variável que apresentou a maior intensidade de associação com o 

desfecho. Ao verificar a associação entre os Dez Passos para o Sucesso da Amamentação e o 

aleitamento materno exclusivo, foi encontrada não só uma associação entre ambas, como 

também um aumento dessa associação em função do aumento no grau de cumprimento da 

IUBAAM, categorizado em tercis de desempenho, demonstrando o impacto desta estratégia. 

Uma limitação ressaltada no estudo foi a impossibilidade de ajuste por outras variáveis 

associadas ao aleitamento materno exclusivo segundo a literatura, como outras características 

maternas (escolaridade, idade, paridade), peso da criança ao nascer, sexo da criança, renda 

familiar, e condição de vida, pois no momento da pesquisa estas variáveis não foram coletadas; 

sendo esta uma fragilidade do estudo. 
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Caldeira et al. (2008), realizaram estudo de intervenção aleatorizado e controlado em 20 

equipes de Programa de Saúde da Família de Montes Claros, Minas Gerais, recrutadas 

aleatoriamente (dez formaram o grupo controle e dez foram capacitadas na IUBAAM, grupo 

intervenção), para avaliar o impacto da IUBAAM na prática do aleitamento materno exclusivo.  

Foram realizadas entrevistas antes (n=1.423) e depois (n=1.491) da intervenção com 

todas as mães de crianças de zero a dois anos de vida nas áreas de abrangência das unidades 

básicas de saúde selecionadas aleatoriamente. O questionário utilizado nas entrevistas com as 

mães era semi-estruturado, com perguntas acerca da história e status da amamentação, variáveis 

referentes à história obstétrica e neonatal, socioeconômicas e demográficas, sendo possível 

construir assim, uma análise prospectiva, a partir dos dados coletados transversalmente. 

Nas unidades básicas de saúde que formavam o grupo intervenção foram realizadas duas 

visitas, com discussão das principais dúvidas e orientações sobre atividades educativas. A partir 

da segunda visita, todas as unidades básicas de saúde treinadas foram credenciadas como 

Unidades Básicas Amigas da Amamentação. O grupo controle não recebeu orientações ou 

treinamentos específicos sobre aleitamento materno no mesmo período. Um ano após o 

treinamento, todas as unidades básicas de saúde alocadas no primeiro momento foram 

novamente abordadas e as mães foram novamente entrevistadas, permitindo análise comparativa 

e avaliação de impacto da intervenção. A prevalência e a duração do aleitamento materno foram 

obtidas por meio de análise de sobrevida, comparando as curvas de sobrevidas antes e após a 

intervenção. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as curvas de sobrevida para o 

aleitamento materno exclusivo de ambos os grupos antes da intervenção (p-valor = 0,502). No 

entanto, depois de um ano da adoção da IUBAAM foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa entre as curvas dos dois grupos (p-valor = 0,001). A duração mediana da 

amamentação exclusiva manteve-se estável no grupo controle e teve acréscimo estatisticamente 

significativo no grupo intervenção, passando de 104 dias para 125 dias (p-valor = 0,001) (Tabela 

1). 

A interpretação dos resultados do estudo de Caldeira et al. (2008) tomou como limitação 

o local de realização, onde os dados observados já apontavam uma situação mais favorável dos 

indicadores de aleitamento materno desde o primeiro momento, onde a duração mediana do 

exclusivo foi superior a três meses em ambos os grupos. Esta situação pode ter sido favorecida 

por conta dos três Hospitais Amigos da Criança presentes na cidade, que realizam mais de 97% 

dos partos e promove, protege e apoia a prática do aleitamento materno de início precoce, logo 

na primeira hora de vida do bebê ainda na sala de parto, incentiva o aleitamento materno sob 
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livre demanda no alojamento conjunto e desestimula o uso de utensílios e fórmulas infantis que 

favoreçam o desmame, além de realizar atividades educativas que promovem a amamentação. 

 

Cardoso et al. (2008), analisaram prontuários de uma unidade básica de saúde localizada 

na zona oeste do município do Rio de Janeiro, que atendia, em média, 380 crianças menores de 

um ano a cada mês no serviço de puericultura, nos períodos pré e pós credenciamento na 

IUBAAM, a primeira a receber o Título da IUBAAM no município, em 2003, após passar por 

um conjunto de intervenções e avaliações desde 2001. 

Para verificação do impacto da iniciativa, foram avaliadas duas coortes de crianças 

menores de um ano assistidas pela puericultura da unidade básica de saúde, das quais foram 

obtidas informações de seus prontuários em períodos retrospectivos distintos. O primeiro período 

de maio de 2001 a maio de 2002, um ano antes da data de titulação; este período foi escolhido 

para evitar influência nos desfechos analisados, devido a uma intensificação dos treinamentos 

com a equipe de saúde para certificação, após maio de 2002. O segundo período de maio de 2003 

a maio de 2004, logo após receber o titulo de Unidade Básica Amiga da Amamentação. Foram 

incluídas no estudo todas as crianças atendidas na unidade básica de saúde pelo menos uma vez, 

em cada faixa etária de interesse. 

Foram analisados 121 e 200 prontuários referentes aos períodos pré e pós credenciamento 

da unidade, respectivamente, e verificaram em análise que houve aumento estatisticamente 

significativo da prevalência de aleitamento materno exclusivo nas crianças menores de seis 

meses, quando comparados os períodos pré e pós implantação da IUBAAM (p-valor < 0,0001), 

dobrando nas crianças entre quatro e seis meses de vida. Notaram, também, comparando o 

motivo das consultas, antes e após o credenciamento da unidade, que houve uma diminuição nas 

consultas motivadas por morbidades comuns entre lactentes, ressaltando-se as consultas cuja 

queixa principal era diarreia, em todas as faixas etárias analisadas, mudanças estas 

estatisticamente significativas. 

Cardoso et al. (2008), ressaltaram algumas limitações em seu estudo, de ordem 

metodológica: por terem utilizado base de dados secundária, poucas variáveis puderam ser 

utilizadas na comparação dos grupos pré e pós implementação da IUBAAM. A não aferição de 

variáveis que poderiam ter contribuído para mudanças na prevalência de aleitamento materno 

não permite afirmar que os resultados sejam exclusivamente devidos à implementação da 

IUBAAM. Entretanto, apesar destas limitações, é notória a mudança nos desfechos estudados 

após a certificação da IUBAAM na unidade básica de saúde avaliada.  
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Oliveira et al. (2005), em estudo na fase inicial de implantação da IUBAAM no estado do 

Rio de Janeiro, a partir da verificação de que os “passos para o sucesso do aleitamento materno” 

preconizados por países que possuíam um programa de promoção à amamentação na Atenção 

Básica à Saúde não eram baseados em evidência científica, realizaram uma revisão sistemática, 

contemplando estudos experimentais ou quasi-experimentais à procura de procedimentos, 

estratégias e/ou intervenções conduzidas durante a fase pré-natal e/ou de acompanhamento do 

binômio mãe-bebê que estendessem a duração do aleitamento materno. Os achados identificados 

por esta revisão foram organizados em passos, chamados Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação, e constituem a base da IUBAAM. 

A seguir foi desenvolvido um modelo de avaliação das unidades básicas de saúde na 

IUBAAM, baseado no método de avaliação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança e na trilogia 

Donabediana: estrutura (elaboração de instrumentos de observação do serviço e de questionários 

estruturados para a entrevista ao gestor da unidade e a profissionais de saúde), processo 

(elaboração de questionários estruturados para a entrevista as gestantes e as mães de bebê de 

menores de um ano de vida), e resultado (prevalência de aleitamento materno exclusivo entre os 

bebês menores de seis meses assistidos pelas unidades). 

Para a validação do instrumento de avaliação da IUBAAM, uma amostra proposital de 24 

unidades básicas de saúde de nove municípios, de diferentes regiões, do estado do Rio de Janeiro 

foi submetida à avaliação quanto à prática dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação. A 

avaliação da estrutura e de processo gerava escores globais (EG) que podiam variar de um (todos 

os passos cumpridos pela unidade) a zero (infra-estrutura inadequada e nenhum procedimento 

realizado pela unidade). Com base nesses escores, os níveis de desempenho das unidades 

avaliadas foram classificados em “bom” (EG de 0,67 ou acima), “regular” (EG entre 0,66 e 0,34) 

e “fraco” (EG de 0,33 ou abaixo); não houveram unidades que apresentassem desempenho bom, 

13 unidades apresentaram desempenho regular (superior), e 11 apresentaram desempenho fraco. 

Todos os Passos investigados foram mais praticados no bloco de unidades de desempenho 

superior do que no bloco de desempenho fraco. 

Foi aplicado um formulário de coleta de dados, para obtenção da prevalência de 

aleitamento materno, junto às mães dos 2.458 bebês menores de seis meses que passaram pela 

sala de pesagem dessas 24 unidades durante o mês em que cada unidade estava sendo avaliada. 

Oliveira et al. (2005), encontraram uma prevalência maior (p-valor < 0,001) de aleitamento 

materno exclusivo no bloco de unidades que apresentaram desempenho superior na execução dos 

procedimentos investigados (os Dez Passos para o Sucesso da Amamentação) (38,6%) em 

relação ao bloco de desempenho fraco (23,6%). 
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As associações entre a variável de exposição principal e os dois desfechos em questão 

foram analisadas por meio do teste de correlação linear de Pearson (r) (p-valor < 0,05). Foi 

verificada uma associação estatisticamente significativa entre o Escore Global das unidades, que 

refletiu a avaliação de estrutura e processo da unidade, e o desfecho “prevalência de aleitamento 

materno exclusivo entre bebês menores de seis meses”, sendo encontrada uma correlação 

moderada entre ambos (r = 0,648; p-valor < 0,001) (Tabela 1). Já o desfecho “satisfação das 

mulheres com o apoio recebido da unidade para amamentar” variou amplamente entre as 

unidades básicas, mostrando-se fortemente correlacionada com o Escore Global (r = 0,897; p-

valor < 0,000). No bloco de unidades de desempenho superior, foi observado o dobro da 

satisfação (61,9%) encontrada no bloco de unidades de desempenho fraco (31,4%).  

 

Alves et al. (2013), Rito et al. (2013a), Oliveira et al. (2005), Caldeira et al. (2008) e 

Cardoso et al. (2008), discutem em seus estudos que a IUBAAM é uma estratégia 

transformadora de processos de trabalho, efetiva e de baixo custo para sensibilizar os 

profissionais da Atenção Primária, para que desenvolvam ações regulares de acolhimento e de 

orientação adequada acerca da amamentação que assegurem o apoio necessário para as gestantes 

e mães. A IUBAAM, uma estratégia de promoção, proteção e apoio à amamentação, tem 

impacto positivo na prevalência do aleitamento materno exclusivo no primeiro semestre de vida, 

como preconizado pela Organização Mundial da Saúde. 

 

3. HIPÓTESES 

 

O desempenho das unidades básicas de saúde credenciadas na IUBAAM pode variar 

segundo seu tempo de credenciamento, devido à deterioração de algumas práticas com o passar 

do tempo. O cumprimento não integral dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da 

IUBAAM poderá repercutir na redução da satisfação materna com o apoio recebido da unidade 

para amamentar e na redução da prevalência de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis 

meses de vida entre as crianças assistidas pelas Unidades Básicas Amigas da Amamentação. 

A localização de unidades básicas de saúde em comunidades vulneráveis à violência 

armada, áreas de risco de vida para a população; a alta rotatividade dos profissionais de saúde 

empregados pelas Organizações Sociais de Saúde nas unidades da Estratégia de Saúde da 

Família; e o aumento da área de abrangência dessas unidades, que se reflete no crescente número 

de equipes de saúde voltadas à assistência à população são também entraves à qualidade dos 

serviços prestados na Atenção Primária à Saúde. Esses entraves podem também repercutir na 
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satisfação materna com o apoio recebido da unidade para amamentar e na prevalência de 

aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

Dentre as ações de saúde coletiva, as de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno são as que têm maior potencial para redução da morbimortalidade infantil, pois além de 

serem viáveis, são efetivas e de baixo custo. 

A IUBAAM tem como objetivo promover, proteger e apoiar a amamentação por meio da 

mobilização das unidades básicas de saúde para a adesão aos Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação. Reafirma a importância das unidades básicas de saúde, juntamente com os 

hospitais, na promoção e proteção da saúde e da nutrição adequada e na prevenção de doenças 

para os bebês e suas mães, assim como para o bem estar da família e comunidade local.  

A avaliação da estrutura e dos processos conduzidos pelas Unidades Básicas Amigas da 

Amamentação - levando em conta o tempo de credenciamento de cada unidade, a quantidade de 

equipes envolvidas na assistência, a localização em área de conflito armado e o modelo de 

assistência - e sua associação com a satisfação materna com o apoio recebido da unidade para 

amamentar e com a prática do aleitamento materno exclusivo entre menores de seis meses, em 

unidades credenciadas na iniciativa, é muito importante, pois pode contribuir para a identificação 

de aspectos críticos estruturais e processuais que necessitem de reorientação, e se insere na 

avaliação do cuidado à saúde materna e infantil.  

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo Geral 

  

Avaliar o grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação pelas 

unidades básicas de saúde credenciadas na IUBAAM e analisar sua associação com a satisfação 

materna e com o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Avaliar o grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação pelas 

unidades básicas de saúde credenciadas na IUBAAM no município do Rio de Janeiro; 
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2. Caracterizar as Unidades Básicas Amigas da Amamentação quanto ao seu perfil, tempo de 

credenciamento, localização, e outras características contextuais; 

3. Caracterizar a clientela das Unidades Básicas Amigas da Amamentação quanto ao seu perfil; 

4. Estimar a prevalência de satisfação materna com o apoio recebido das Unidades Básicas 

Amigas da Amamentação para amamentar; 

5. Estimar a prevalência de aleitamento materno exclusivo em crianças menores de seis meses 

de vida assistidas pelas Unidades Básicas Amigas da Amamentação; 

6. Analisar a associação entre o grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação da IUBAAM e a satisfação materna com o apoio recebido da unidade para 

amamentar; 

7. Analisar a associação entre o grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação da IUBAAM e a prática do aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros 

meses de vida, levando em consideração características contextuais da unidade e individuais 

maternas e infantis. 

 

6.    MÉTODOS 

 

6.1. Desenho e população do estudo 

 

Trata-se de estudo transversal de avaliação do grau de cumprimento dos Dez Passos para 

o Sucesso da Amamentação da IUBAAM por Unidades Básicas Amigas da Amamentação e de 

análise de sua associação com a satisfação materna com o apoio recebido da unidade para 

amamentar e com o aleitamento materno exclusivo entre as crianças menores de seis meses de 

vida.  

O estudo incluiu todas as unidades básicas de saúde credenciadas na IUBAAM do 

município do Rio de Janeiro e foi conduzido nos meses de novembro e dezembro de 2016. Das 

31 unidades básicas de saúde que foram credenciadas na IUBAAM no município do Rio de 

Janeiro desde 2003 até julho de 2016, cinco foram excluídas, por terem sido extintas (suas 

equipes tendo sido transferidas para outras unidades de saúde), ou pelo seu modelo de atenção 

ter sido alterado, não configurando mais Atenção Primária à Saúde (Quadro 2). Sendo assim, 

compuseram este estudo 26 Unidades Básicas Amigas da Amamentação (Quadro 3), que estão 

localizadas em nove das dez Áreas de Planejamento em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro (SMS-RJ, 2015). 
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Quadro 2. Unidades básicas de saúde credenciadas na Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação no município do Rio de Janeiro excluídas do estudo e motivo de exclusão 

 

Unidade básica de saúde 

Entrega do 

Título 

Tempo de 

credenciamento 

Motivo de exclusão 

AP 3.3 

1 Centro Municipal de Saúde Morro União 07/05/2013 3 anos Unidade extinta 

AP 4.0 

2 Centro Municipal de Saúde Curicica 16/08/2007 9 anos Unidade extinta 

AP 5.2 

3 Centro Municipal de Saúde Vila São Jorge 21/02/2006 10 anos Unidade extinta 

4 Centro Municipal de Saúde Jardim Anápolis 23/03/2006 10 anos Unidade extinta 

AP 5.3 

5 Centro Municipal de Saúde Drª Maria 

Aparecida de Almeida 

02/12/2005 11 anos Transformada em 

unidade secundária 

de saúde  

AP: Área de Planejamento em Saúde. 
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Quadro 3. Unidades Básicas Amigas da Amamentação credenciadas no município do Rio 

de Janeiro, 2016 

Unidades Básicas Amigas da Amamentação Tipo Entrega do 

Título 

Tempo de 

credenciamento 

AP 1.0 

1 Centro Municipal de Saúde Fernando Antônio Braga Lopes A 21/12/2015 1 ano 

AP 2.1 

2 Centro Municipal de Saúde Vila Canoas A 19/09/2011 5 anos 

3 Centro Municipal de Saúde Dr. Rodolpho Perissé A 21/02/2013 3 anos 

4 Clínica da Família Santa Marta A 29/04/2014 2 anos 

5 Centro Municipal de Saúde Dr. Albert Sabin A 08/06/2015 1 ano 

AP 3.1 

6 Centro Municipal de Saúde Madre Teresa de Calcutá B 11/12/2008 8 anos 

7 Clínica da Família Aloysio Augusto Novis* A 19/02/2015 1 ano 

8 Centro Municipal de Saúde Hélio Smidt* A 19/02/2015 1 ano 

9 Centro Municipal de Saúde Iraci Lopes* A 22/03/2016  8 meses 

AP 3.2 

10 Centro Municipal de Saúde Dr. Eduardo Araújo Vilhena Leite B 15/05/2007 9 anos 

11 Clínica da Família Izabel dos Santos* A 03/07/2012 4 anos 

12 Centro Municipal de Saúde Professor Antenor Nascente* A 12/03/2013 3 anos 

13 Clínica da Família Cabo Edney Canazaro de Oliveira A 20/08/2013 3 anos 

AP 3.3 

14 Centro Municipal de Saúde Portus e Quitanda* A 10/10/2007 9 anos 

AP 4.0 

15 Centro Municipal de Saúde Dr. Harvey Ribeiro de Souza Filho B 31/03/2003 13 anos 

AP 5.1 

16 Clínica da Família Dr. Antônio Gonçalves da Silva A 23/03/2016 8 meses 

AP 5.2 

17 Centro Municipal de Saúde Dr. Alvimar de Carvalho B 14/10/2008 8 anos 

18 Centro Municipal de Saúde Raul Barroso A 23/06/2009 7 anos 

19 Centro Municipal de Saúde Mourão Filho A 10/11/2010 6 anos 

20 Clínica da Família José de Paula Lopes Pontes A 22/12/2011 5 anos 

21 Clínica da Família Ana Gonzaga A 03/12/2014 2 anos 

22 Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto  A 03/12/2014 2 anos 

AP 5.3 

23 Clínica da Família Samuel Penha Valle* A 29/07/2013 3 anos 

24 Clínica da Família Lenice Maria Monteiro Coelho A 20/03/2013 3 anos 

25 Clínica da Família Ilzo Motta de Mello* A 24/03/2015 1 ano 

26 Clínica da Família Deolindo Couto* A 24/03/2015 1 ano 
AP: Área de Planejamento em Saúde. 

* Unidade básica de saúde localizada em comunidade vulnerável à violência armada/área de conflito/risco 

de vida para a população. 

Tipo A: Unidade básica de saúde onde todo o território é coberto por equipes da Estratégia de Saúde da 

Família, com clientela adscrita. 

Tipo B: Unidade básica de saúde mista, que dispõe de uma ou mais equipes da Estratégia de Saúde da 

Família e atende também demanda livre. 

 

Para a avaliação do grau de cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM e para verificação 

do percentual de satisfação das gestantes e mães com o apoio recebido da Unidade Básica Amiga 
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da Amamentação para amamentar foram incluídos para entrevista o gestor da unidade, dez 

membros da equipe de saúde que atuavam na assistência materno-infantil da unidade há pelo 

menos seis meses, dez gestantes e dez mães de bebês menores de um ano consultados pelo 

menos duas vezes na unidade.  

Para a aferição da prevalência do aleitamento materno exclusivo em bebês menores de 

seis meses e coleta dos dados referentes às características individuais maternas e infantis foram 

incluídas todas as mães de crianças menores de seis meses assistidas pela Unidade Básica Amiga 

da Amamentação no mês de avaliação. Foram excluídos os bebês que compareceram à unidade 

apenas para vacinação, os que não estavam acompanhados por suas mães biológicas, os 

segundos gemelares, em casos de partos múltiplos, e os filhos de mães HIV positivas. 

Para ser estimada a quantidade de mães de crianças menores de seis meses a ser 

entrevistada por unidade foi solicitado ao gestor de cada unidade credenciada na IUBAAM o 

número de crianças menores de seis meses assistidas no terceiro trimestre de 2016. No entanto, 

foi fornecido o número de consultas a crianças, cuja média mensal total foi de 2.387. Pela 

listagem recebida das unidades verificou-se que 22% das crianças haviam sido consultadas mais 

de uma vez no mês, sendo, portanto, estimado um número de 1.862 mães a serem entrevistadas.   

 

6.2. Instrumentos de coleta de dados e estudo piloto 

 

Para a avaliação do grau de cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM e para verificação 

do percentual de satisfação materna com o apoio recebido da Unidade Básica Amiga da 

Amamentação para amamentar foram utilizados os instrumentos de avaliação padronizados da 

IUBAAM: questionários estruturados de entrevista: ao gestor, ao profissional de saúde, à 

gestante, à mãe de crianças menores de um ano; formulário de dados gerais da unidade; 

formulários de observação dos serviços de pré-natal e puericultura; e o formulário resumo de 

consolidação de dados (Oliveira et al., 2003). 

Para a aferição da prevalência de aleitamento materno exclusivo em bebês menores de 

seis meses e coleta dos dados referentes às características individuais maternas e infantis foi 

elaborado um questionário de coleta de dados que contemplava também perguntas quanto a 

assistência à saúde da mulher, ao nascimento do bebê e a alimentação atual do bebê. Esse 

questionário foi testado em estudo piloto conduzido em outubro de 2016 em duas unidades 

básicas de saúde não credenciadas na IUBAAM, mas em processo avançado de implantação dos 

Dez Passos para o Sucesso da Amamentação, localizados em dois bairros distintos do Rio de 
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Janeiro: Maré e Catete. Por meio do estudo piloto foi aperfeiçoado o questionário de coleta de 

dados (Anexo 1) e definida a estratégia do trabalho de campo. 

Todos os instrumentos de coletas de dados foram anexados aos Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido respectivos (Anexo 2).  

 

6.3. Variáveis  

 

Foi construído um modelo teórico de determinação do desfecho aleitamento materno 

exclusivo, com base no proposto por Boccolini et al., 2015 (Figura 3). 

 

Figura 3. Modelo teórico dos fatores associados ao aleitamento materno exclusivo 

 

 

As características contextuais das Unidades Básicas Amigas da Amamentação foram 

obtidas dos instrumentos de avaliação padronizados da IUBAAM (Oliveira et al, 2003), como o 

tipo de unidade básica de saúde (Tipo A: unidade onde todo o território é coberto por equipes da 
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Estratégia de Saúde da Família, com clientela adscrita; Tipo B: unidade mista, que dispõe de 

uma ou mais equipes da Estratégia de Saúde da Família, mas atendem também demanda livre), e 

o grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação por unidade (variável 

de exposição principal). 

O questionário aplicado às mães de crianças menores de seis meses contemplava o nome 

da unidade, a equipe que assistia a criança e a data da entrevista, bem como perguntas sobre as 

características individuais maternas (idade, escolaridade, presença de companheiro, paridade, 

número de consultas pré-natais, orientação sobre amamentação no pré-natal, estudo e trabalho) e 

infantis (sexo, peso ao nascer, tipo de aleitamento na alta da maternidade, idade, uso de chupeta 

e alimentação recebida nas últimas 24 horas). 

A variável contextual “satisfação materna com o apoio recebido da unidade para 

amamentar” foi considerada um desfecho, que foi aferido por meio da pergunta dirigida pelos 

avaliadores da IUBAAM às gestantes e mães de crianças menores de um ano: “Você acha que 

essa unidade está ajudando/ajudou você a amamentar?” Essa pergunta, já validada por estudo 

anterior (Oliveira et al, 2003), compreendia três possíveis respostas: sim (que correspondeu a um 

ponto); mais ou menos (que correspondeu a 0,5 pontos); não (que correspondeu a zero ponto). 

Para cada Unidade Básica Amiga da Amamentação, foi calculada a proporção de gestantes e 

mães satisfeitas com o apoio recebido da unidade para amamentar.    

 

6.4. Entrevistadores e coleta de dados 

  

6.4.1. Grau do cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM e satisfação materna 

 

Profissionais de saúde credenciados como avaliadores da IUBAAM pela Secretaria de 

Estado de Saúde do Rio de Janeiro, moradores na cidade do Rio de Janeiro, foram convidados a 

participar da pesquisa. Dezoito avaliadores compareceram a uma reunião de normatização da 

aplicação dos instrumentos de pesquisa e foram divididos em duplas para avaliação de cada 

Unidade Básica Amiga da Amamentação, por Área de Planejamento em Saúde. Os avaliadores 

foram alocados em áreas geográficas diferentes de sua área de atuação profissional, e receberam 

um instrutivo com as orientações gerais da pesquisa.  

O grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da IUBAAM e 

o percentual de satisfação materna com o apoio recebido da unidade para amamentar foram 

avaliados em cada Unidade Básica Amiga da Amamentação, pela dupla de avaliadores, por meio 

dos instrumentos de avaliação da IUBAAM (Oliveira et al., 2003). Segundo esse protocolo, em 

cada unidade básica de saúde os avaliadores foram orientados a aplicar instrumentos de 
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observação das normas de aleitamento materno nos serviços de pré-natal e puericultura e realizar 

entrevistas, por meio de questionários estruturados, com o gestor da unidade, com dez membros 

da equipe de saúde de diferentes categorias profissionais, com dez gestantes e dez mães de 

crianças com menos de um ano de vida (Oliveira et al., 2005). 

As avaliações foram realizadas como normatizado pela IUBAAM: a dupla de avaliadores 

se dirigia à unidade e se apresentava ao gestor, que era entrevistado e fornecia a lista dos 

profissionais de saúde presentes no dia da avaliação. Era feito o sorteio dos profissionais a serem 

entrevistados. Os profissionais de saúde entrevistados eram questionados sobre o tempo de 

atuação na unidade, sua capacitação e conhecimento em aleitamento materno. Eram 

entrevistadas gestantes e mães de bebês menores de um ano, selecionadas ao acaso, questionadas 

sobre as orientações e a satisfação com o apoio recebido da Unidade Básica Amiga da 

Amamentação para amamentar. Por fim, era realizada a observação da unidade, e os dados 

obtidos dos questionários padronizados preenchidos eram consolidados em formulário resumo 

(Oliveira et al., 2005). Esse material foi devolvido à equipe de pesquisa em uma reunião 

realizada com os avaliadores ao final do trabalho de campo.  

 

6.4.2. Aleitamento materno exclusivo e características individuais maternas e 

infantis 

 

  Os responsáveis técnicos de enfermagem de cada unidade de saúde participante da 

pesquisa foram convidados para uma reunião na qual foram apresentados os objetivos da 

pesquisa, o questionário de coleta de dados a ser aplicado às mães de bebês menores de seis 

meses e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após leitura atenta dos mesmos, os 

responsáveis técnicos praticaram, em duplas, a sua aplicação. Receberam também um instrutivo 

com orientações gerais sobre a pesquisa. Esses profissionais ficaram responsáveis por capacitar 

os enfermeiros de cada equipe de saúde de suas unidades na aplicação do questionário às mães 

de crianças menores de seis meses e na solicitação de sua anuência por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ficaram responsáveis também por solicitar que o 

gestor da unidade imprimisse, a partir do sistema de prontuários eletrônicos, uma lista com a 

relação de crianças menores de seis meses por equipe de saúde, contendo o nome, sexo e data de 

nascimento da criança, nome da mãe e a equipe responsável, para computar as mães que não 

foram entrevistadas.   

Essas listas foram disponibilizadas aos enfermeiros de cada equipe de saúde que ficaram 

responsáveis pela realização da coleta de dados nas Unidades Básicas Amigas da Amamentação. 
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Esses foram orientados a entrevistarem todas as mães de crianças menores de seis meses antes da 

consulta ou em visita domiciliar se a criança não comparecesse à unidade naquele mês para a 

consulta. Cinco membros da equipe da pesquisa foram alocados por Área de Planejamento em 

Saúde, e procederam à supervisão da coleta de dados em dois momentos: na primeira e na última 

quinzena da pesquisa.  

O questionário de entrevista às mães de crianças menores de seis meses foi aplicado em 

cada unidade básica durante o período de um mês, pois é esperado que no primeiro semestre de 

vida a criança seja acompanhada mensalmente pela unidade de saúde. O Ministério da Saúde 

recomenda quatro consultas de rotina antes que a criança complete o primeiro semestre de vida 

(na 1ª semana, 1º mês, 2º mês e 4º mês), e visitas domiciliares mensais. As crianças que 

necessitem de maior atenção devem ser assistidas com maior frequência (Ministério da Saúde, 

2012b). 

Foram computadas as recusas, ou seja, as mães de crianças menores de seis meses que 

não aceitaram responder ao questionário. Foram computadas também as perdas, ou seja, as mães 

de crianças menores de seis meses que não compareceram à unidade e/ou não foram encontradas 

em visita domiciliar no mês da pesquisa. Foi solicitado aos enfermeiros que preenchessem um 

formulário contendo o nome completo, o sexo, a data de nascimento da criança, a idade da mãe, 

o nome da equipe e da unidade para cada recusa e para cada perda. Com esses dados, foram 

comparadas as características das mães entrevistadas e não entrevistadas. 

A equipe de pesquisa conferiu a equivalência entre os nomes das crianças entrevistadas e 

a lista de crianças disponibilizada por cada unidade. Caso o enfermeiro não tivesse preenchido o 

formulário com os dados da perda ou recusa, esse preenchimento era feito pelo membro da 

equipe de pesquisa, com dados copiados da lista (idade e sexo da criança e equipe responsável) e 

com dados fornecidos pela unidade a partir de consulta ao sistema eletrônico (idade da mãe). 

 

6.5. Avaliação do grau de cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM 

 

Para aferir o grau do cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM por cada Unidade Básica 

Amiga da Amamentação utilizou-se o método de avaliação adotado por Rito et al. (2013b), que 

consiste na avaliação dos 55 itens do formulário resumo. O cumprimento de cada Passo foi 

aferido pelo conjunto de seus itens, que variam de dois a onze itens por Passo, e cada Passo 

recebeu uma pontuação que poderia variar de zero a um ponto. O escore final da unidade poderia 

variar de zero a dez pontos (Quadro 4). 
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Quadro 4. Critérios de avaliação do grau de cumprimento da Iniciativa Unidade Básica 

Amiga da Amamentação: itens e respectivas pontuações 
Passo Itens no interior de cada Passo Pontuação 

por item 

 

 

1 

1. Ter normas e rotinas escritas sobre aleitamento materno  

2. Fornecimento de cópia dessa norma para avaliação  

3. Número de Passos da IUBAAM que estão abrangidos pela norma  

4. Exposição da norma em pelo menos 2 áreas de circulação de gestantes e mães com bebês  

5. A linguagem das normas e rotinas é de fácil compreensão para a equipe e clientela  
 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

2 

1. A equipe de saúde é orientada sobre a norma de aleitamento materno, segundo informação do 

responsável da unidade básica de saúde  

2. Comprovação do treinamento para funcionários do setor materno-infantil  

3. Apresentação de cópia do programa do treinamento de aleitamento materno para funcionários do 

setor materno-infantil  

4. O treinamento tem pelo menos 20 horas teóricas  

5. O treinamento tem pelo menos 3 horas de experiência clínica supervisionada  

6. Número de Passos da IUBAAM que são abrangidos no currículo do treinamento  

7. Proporção de profissionais que atendem o setor materno-infantil já capacitados 

8. Proporção de profissionais, que estão há menos de 6 meses na unidade e que atendem o setor 

materno-infantil, a serem capacitados  

9. Proporção de funcionários da equipe selecionados ao acaso que confirmaram que já receberam o 

treinamento descrito  

10. Proporção dos profissionais entrevistados que responderam corretamente pelo menos 13 das 15 

perguntas específicas sobre orientações e manejo da amamentação  
 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Existência de grupos sobre aleitamento materno, segundo os responsáveis da unidade 

2. Apresentação pelo responsável da unidade de relatório com conteúdo mínimo das atividades de 

educação do serviço de pré-natal e pediatria  

3. Proporção de profissionais entrevistados que conheciam leis de proteção da amamentação  

4. Proporção de profissionais entrevistados que afirmaram que os bebês só devem começar a receber 

outros líquidos ou alimentos após os 6 meses  

5. Proporção de profissionais entrevistados que afirmaram que os bebês devem continuar a ser 

amamentados até os 2 anos ou mais  

6. Proporção de gestantes entrevistadas que citaram 2 vantagens da amamentação  

7. Proporção de gestantes entrevistadas que relataram terem sido orientadas sobre amamentação 

exclusiva ou complementada  

8. Proporção de mães entrevistadas que relataram terem sido orientadas sobre amamentação exclusiva  

9. Proporção de mães entrevistadas que relataram não ter recebido prescrição de nenhum outro líquido 

ou alimento além do leite materno até os 6 meses (exceto quando da indicação clínica)  

10. Proporção de mães entrevistadas que relataram terem sido orientadas sobre amamentação 

complementada até os 2 anos ou mais  

11. Proporção de mães entrevistadas que relataram não ter recebido leite industrializado na unidade, 

nos primeiros 6 meses de vida do bebê  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,091 

 

 

4 

1. Proporção de profissionais entrevistados capazes de citar preocupações ou dúvidas com relação à 

amamentação, frequentes na clientela, e que relataram dar assistência considerada adequada para 

fortalecer a autoconfiança da mulher  

2. Proporção de gestantes entrevistadas que relataram terem sido escutadas e receberam assistência 

capaz de fortalecer sua autoconfiança.  

3. Proporção de mães entrevistadas que relataram terem sido escutadas e receberam assistência capaz 

de fortalecer sua autoconfiança  
 

 

 

0,333 

 

 

 

5 

1. Proporção de profissionais entrevistados que foram capazes de informar que a amamentação deve 

ser iniciada na primeira hora após o parto  

2. Proporção de profissionais entrevistados que foram capazes de citar corretamente pelo menos 2 

vantagens do alojamento conjunto  

3. Proporção de gestantes entrevistadas que relataram terem sido informadas da importância de a 

amamentação ser iniciada na primeira hora após o parto e/ou da importância do alojamento conjunto 
 

 

 

 

0,333 

 

 

 

6 

1. Proporção de profissionais entrevistados que foram capazes de informar como manter a lactação e 

demonstrar o ensino correto do posicionamento, pega da aréola e técnica de ordenha manual  

2. Proporção de gestantes entrevistadas que relataram ter recebido orientações de como manter a 

lactação; do posicionamento, da pega da aréola e/ou da ordenha manual  

3. Proporção de mães entrevistadas que relataram ter recebido orientações de como manter a lactação; 

do posicionamento, da pega da aréola e/ou da ordenha manual  
 

 

 

 

0,333 
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7 

1. Proporção de profissionais entrevistados que tinham conhecimento sobre o método de amenorréia 

lactacional e a contraindicação ao uso de pílula combinada pela nutriz que está em amamentação 

exclusiva  

2. Proporção de mães entrevistadas que relataram terem sido informadas sobre métodos contraceptivos 

adequados à amamentação  
 

 

 

0,5 

 

 

8 

1. Proporção de profissionais entrevistados que sabiam informar que a amamentação deve ocorrer em 

livre demanda  

2. Proporção de gestantes entrevistadas que relataram terem sido encorajadas a amamentar sob livre 

demanda  

3. Proporção de mães entrevistadas que relataram terem sido encorajadas a amamentar sob livre 

demanda  
 

 

 

0,333 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1. Clientela protegida da promoção comercial de fórmulas e outros alimentos infantis, mamadeiras, 

bicos e chupetas, segundo informação dos responsáveis da unidade 

2. Proporção de profissionais entrevistados que referiram que a unidade não recebe amostras de leite 

artificial  

3. Proporção de profissionais entrevistados que conheciam os riscos do uso de mamadeiras para a 

amamentação  

4. Proporção de profissionais entrevistados que conheciam os riscos do uso de chupetas para a 

amamentação  

5. Proporção de gestantes entrevistadas que relataram terem sido informadas sobre o risco do uso de 

mamadeiras ou chupetas  

6. Proporção de mães entrevistadas que relataram terem sido informadas sobre o risco do uso de 

mamadeiras ou chupetas  

7. Nenhuma propaganda de fórmulas infantis, mamadeiras, bicos ou chupetas, ou amostra desses 

produtos estava exposta ou sendo distribuída à clientela, segundo observação dos avaliadores  

8. Nenhum representante da indústria de alimentos ou bicos ou do comércio estava presente na 

unidade, segundo observação dos avaliadores  

9. Os produtos porventura existentes no estoque da unidade dirigidos a gestantes ou bebês estavam 

compatíveis com a clientela sob indicação clínica para seu uso, estavam com prazo de validade 

adequado e com a rotulagem de acordo com a Lei Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras, segundo observação dos 

avaliadores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,111 

 

 

 

 

 

 

10 

1. Confirmação pelo responsável da unidade de que gestantes e mães recebiam orientações sobre 

amamentação em grupos ou visitas domiciliares  

2. Proporção de gestantes entrevistadas que relataram participar de atividades de grupo realizadas pela 

unidade, ou receberam visita domiciliar, onde foram trocadas experiências e orientações sobre 

amamentação  

3. Proporção de mães entrevistadas que relataram participar de atividades de grupo realizadas pela 

unidade, ou receberam visita domiciliar, onde foram trocadas experiências e orientações sobre 

amamentação  

4. Proporção de gestantes entrevistadas que relataram que pelo menos um membro da família foi 

convidado a participar ou esteve presente em alguma atividade (grupo, consulta, visita domiciliar ou 

outra) promovida pela unidade, onde foi dada orientação sobre amamentação  

5. Proporção de mães entrevistadas que relataram que pelo menos um membro da família foi 

convidado a participar ou esteve presente em alguma atividade (grupo, consulta, visita domiciliar ou 

outra) promovida pela unidade, onde foi dada orientação sobre amamentação  

6. Proporção de mães entrevistadas que relataram que tinham sido informadas que poderiam retornar à 

unidade, mesmo sem dia marcado, para receber o apoio necessário, sempre que tivessem algum 

problema com a amamentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,166 

 
 

As unidades foram categorizadas em três níveis de grau de cumprimento dos Dez Passos 

da IUBAAM: superior, intermediário e inferior, utilizando tercis. Da mesma forma, o grau do 

cumprimento de cada Passo pelo conjunto das 26 Unidades Básicas Amigas da Amamentação do 

Rio de Janeiro foi categorizado em três grupos: os três melhores escores compuseram o superior, 

os três piores escores o inferior e os quatro escores restantes o intermediário. 
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Seguindo os procedimentos adotados no protocolo de avaliação para a titulação pela 

IUBAAM, em relação aos critérios construídos com base nas entrevistas com os profissionais ou 

com as gestantes e mães de crianças menores de um ano, sua pontuação foi calculada com base 

no número total de entrevistas realizadas. Dessa forma, todos os critérios avaliados foram 

pontuados, mesmo na eventualidade de não se completar o número de entrevistas estipulado caso 

alguma unidade de pequeno porte não dispusesse desse número de profissionais de saúde e 

clientela. 

 

6.6. Análise da associação entre as variáveis de exposição e os desfechos 

 

Os dados coletados na pesquisa foram digitados no software Epi-Info 3.5.1, exportados 

para o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21 para a realização de 

análises estatísticas e posteriormente para o STATA versão 11 a fim de efetuar a modelagem 

multinível. A associação entre a variável de exposição contextual principal, o grau de 

cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da IUBAAM pela unidade, e o 

desfecho satisfação materna com o apoio recebido da unidade para amamentar foi analisada por 

meio de gráfico de dispersão e do teste de correlação de Spearman (rs) considerando o nível de 

significância de 5% (p-valor  0,05) (Siegel & Castellan, 2006).  

O status da alimentação infantil foi classificado como aleitamento materno exclusivo (a 

criança receber somente leite materno, diretamente de sua mãe ou extraído, e não receber mais 

nenhum outro líquido ou sólido, exceto gotas ou xaropes de vitaminas, suplementos vitamínicos 

ou medicamentos), predominante (a criança receber, além do leite materno, água ou bebidas à 

base de água (água adocicada, chás, infusões) e sucos de frutas), complementado (a criança 

receber, além do leite materno, qualquer alimento sólido, semissólido ou outro tipo de leite com 

a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo), ou criança não amamentada (a criança 

não receber leite materno) (WHO, 2008; Ministério da Saúde, 2009c), com base nas informações 

obtidas sobre os alimentos recebidos pela criança nas últimas 24 horas: se foi amamentada; se 

tomou água, chá ou suco; se tomou outro tipo de leite e se recebeu outros alimentos (WHO, 

1991). A partir do status da alimentação, foi obtido o desfecho dicotômico aleitamento materno 

exclusivo, como a criança estando em aleitamento materno exclusivo ou em outra modalidade de 

aleitamento. 

Foi utilizado o modelo de regressão de Poisson multinível com intercepto aleatório, com 

variância robusta, com vistas à análise da associação entre as características contextuais das 

Unidades Básicas Amigas da Amamentação, as características individuais maternas e infantis, e 
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o desfecho aleitamento materno exclusivo. Para o ajuste do modelo foi utilizado o comando 

gllamm do programa STATA versão 11, com a opção robust para estimar erros padrões robustos 

(Rabe-Hesketh & Skrondal, 2008). O modelo adotado tem dois níveis hierárquicos, sendo as 

mães e as crianças as unidades de primeiro nível e as unidades básicas de saúde as de segundo 

nível. Foram estimadas razões de prevalência (RP) brutas e ajustadas, e calculados os respectivos 

p-valores e intervalos de 95% de confiança. 

Nas análises multivariadas, consideraram-se conjuntamente aquelas variáveis cuja 

associação na análise bruta apresentou p-valor menor ou igual a 20% (p-valor ≤ 0,20). Foram 

mantidas no modelo final somente as variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa com o desfecho a um nível de 5% (p-valor ≤ 0,05). 

 

6.7. Análise das perdas e recusas 

 

As características individuais das mães e das crianças menores de seis meses 

entrevistadas e das não entrevistadas (perdas e recusas) foram comparadas quanto à idade 

materna e o sexo e idade da criança por meio de teste qui-quadrado de homogeneidade, 

considerando o nível de significância de 5%.  

 

6.8. Aspectos éticos da pesquisa 

 

Todas as entrevistas foram conduzidas mediante assinatura de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, contendo informações detalhadas acerca da pesquisa, da forma de utilização 

e garantia da confidencialidade dos dados, a identificação da coordenação da pesquisa e a não 

obrigatoriedade da participação na entrevista. 

Esta pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas científicas que envolvem seres humanos, foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, em 13 de setembro de 2016. 

Todos os procedimentos foram aprovados sem pendencias e/ou restrições, em 01 de novembro 

de 2016, pelo parecer de número 1.801.415/2016, e Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) de número 59948116.4.0000.5279 (Anexo 3). 

Os riscos da participação dos profissionais de saúde e das usuárias nessa pesquisa se 

limitaram a algum embaraço ou constrangimento que perguntas da entrevista poderiam gerar e 

ao tempo gasto em responder as perguntas. Quanto aos benefícios, esta pesquisa pode contribuir 
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para melhorar os serviços de saúde materno-infantil. Com isso, tanto os profissionais de saúde 

quanto as gestantes e mães poderão futuramente ser beneficiadas por uma melhor assistência. 

Foi esclarecido aos avaliadores, gestores e profissionais das Unidades Básicas Amigas da 

Amamentação que a pesquisa não apresentava caráter punitivo, ou seja, não tinha o intuito de 

descredenciar nenhuma Unidade Básica Amiga da Amamentação caso o grau do cumprimento 

dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação estivesse aquém do esperado. Foi ressaltado 

que a pesquisa visava contribuir para a melhoria dos serviços de saúde. 

 

7.    RESULTADOS 

 

O número de gestores, profissionais de saúde, gestantes e mães de crianças menores de 

um ano entrevistadas para avaliação do grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação da IUBAAM por Unidade Básica Amiga da Amamentação está apresentado na 

Tabela 2. Não foi atingido o quantitativo proposto de dez profissionais de saúde, dez gestantes e 

dez mães de crianças menores de um ano por unidade, pois algumas unidades de pequeno porte 

não dispunham desse número de profissionais de saúde e clientela para ser entrevistado. 
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Tabela 2. Nº de gestores, profissionais de saúde, gestantes e mães de crianças menores de 

um ano entrevistadas para avaliação do grau de cumprimento dos Dez Passos por Unidade 

Básica Amiga da Amamentação no Município do Rio de Janeiro, 2016 

Unidade Básica Amiga da 

Amamentação 

AP Gestor Profissional Gestante Mãe 

CMS Fernando Antônio Braga Lopes 1.0 1 10 10 6 

CMS Vila Canoas 2.1 1 6 5 6 

CMS Dr. Rodolpho Perissé 2.1 1 10 6 5 

CF Santa Marta 2.1 1 10 5 8 

CMS Dr. Albert Sabin 2.1 1 10 7 9 

CMS Madre Teresa de Calcutá 3.1 1 10 10 5 

CF Aloysio Augusto Novis 3.1 1 10 10 10 

CMS Hélio Smidt 3.1 1 10 5 10 

CMS Iraci Lopes 3.1 1 10 10 9 

CMS Dr. Eduardo Araújo Vilhena Leite 3.2 1 10 7 5 

CF Izabel dos Santos 3.2 1 10 7 10 

CMS Professor Antenor Nascente 3.2 1 10 5 5 

CF Cabo Edney Canazaro de Oliveira 3.2 1 10 10 10 

CMS Portus e Quitanda 3.3 1 10 9 10 

CMS Dr. Harvey Ribeiro de Souza Filho 4.0 1 10 10 9 

CF Dr. Antônio Gonçalves da Silva 5.1 1 10 9 10 

CMS Dr. Alvimar de Carvalho 5.2 1 10 10 10 

CMS Raul Barroso 5.2 1 10 10 8 

CMS Mourão Filho 5.2 1 10 9 6 

CF José de Paula Lopes Pontes 5.2 1 10 9 10 

CF Ana Gonzaga 5.2 1 10 10 10 

CF Agenor de Miranda Araújo Neto  5.2 1 10 10 10 

CF Samuel Penha Valle 5.3 1 10 10 8 

CF Lenice Maria Monteiro Coelho 5.3 1 10 10 10 

CF Ilzo Motta de Mello 5.3 1 10 10 10 

CF Deolindo Couto 5.3 1 10 10 10 

Total  26 256 223 219 

AP: Área de Planejamento em Saúde. 

CMS: Centro Municipal de Saúde. 

CF: Clínica da Família. 

 

 O grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da IUBAAM 

(por Passo e o escore final) por Unidade Básica Amiga da Amamentação encontram-se expostos 

na Tabela 3. 
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Tabela 3. Grau de cumprimento dos Dez Passos da Iniciativa Unidade Básica Amiga 

da Amamentação. Município do Rio de Janeiro, 2016 

Unidades Básicas Amigas 

da Amamentação AP 

Grau de cumprimento de cada Passo da IUBAAM 
Escore 

Final P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

CMS Fernando A. B. Lopes 1.0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,0 

CMS Vila Canoas 2.1 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,9 

CMS Dr. Rodolpho Perissé 2.1 1,00 0,90 0,81 0,89 0,89 0,75 0,90 0,78 0,91 0,77 8,6 

CF Santa Marta 2.1 1,00 0,90 0,89 1,00 1,00 1,00 0,87 0,87 0,96 0,75 9,2 

CMS Dr. Albert Sabin 2.1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 9,8 

CMS Madre T. de Calcutá 3.1 0,80 1,00 0,97 0,87 0,87 0,80 1,00 0,77 0,92 0,81 8,8 

CF Aloysio Augusto Novis 3.1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 0,90 0,92 0,73 9,2 

CMS Hélio Smidt 3.1 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,80 1,00 0,93 0,95 9,4 

CMS Iraci Lopes 3.1 0,20 1,00 0,98 1,00 1,00 0,75 1,00 0,85 0,86 0,87 8,5 

CF C. Edney C. de Oliveira 3.2 1,00 0,96 0,97 1,00 0,90 0,92 0,90 1,00 0,91 1,00 9,6 

CMS Dr. Eduardo A. V. L. 3.2 0,70 0,86 0,84 0,80 1,00 0,61 0,72 0,90 0,87 0,88 8,2 

CF Izabel dos Santos 3.2 1,00 0,81 0,86 0,83 1,00 0,49 0,60 0,34 0,88 0,57 7,4 

CMS Prof. Antenor N. 3.2 1,00 0,97 0,95 1,00 0,90 0,61 0,62 0,43 0,95 1,00 8,4 

CMS Portus e Quitanda 3.3 1,00 0,78 0,77 0,85 0,93 0,73 0,55 0,46 0,91 0,62 7,6 

CMS Dr. Harvey R. de S. F. 4.0 0,00 0,90 0,64 0,66 0,50 0,52 0,32 0,59 0,77 0,47 5,4 

CF Dr. Antônio G. da Silva 5.1 1,00 0,90 0,95 1,00 0,87 0,61 1,00 0,93 0,81 0,83 8,9 

CMS Dr. Alvimar de Carv. 5.2 0,80 0,95 0,97 0,87 1,00 0,73 1,00 0,90 1,00 0,76 9,0 

CMS Raul Barroso 5.2 0,80 0,95 0,88 0,87 0,79 0,63 0,88 0,69 0,89 0,80 8,2 

CMS Mourão Filho 5.2 1,00 1,00 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,94 1,00 9,8 

CF José de Paula L. Pontes 5.2 1,00 0,97 0,94 1,00 0,85 1,00 1,00 0,85 1,00 0,84 9,5 

CF Ana Gonzaga 5.2 0,60 0,97 0,89 0,90 1,00 0,70 0,75 0,77 0,96 0,63 8,2 

CF Agenor de Miranda 5.2 0,50 1,00 0,90 1,00 0,90 0,87 0,93 1,00 1,00 1,00 9,1 

CF Samuel Penha Valle 5.3 0,80 0,92 0,93 1,00 0,90 0,82 1,00 0,92 0,70 0,87 8,9 

CF Lenice Maria M. Coelho 5.3 0,80 1,00 0,87 1,00 0,90 0,91 0,53 0,90 0,82 0,86 8,6 

CF Ilzo Motta de Mello 5.3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,97 1,00 9,8 

CF Deolindo Couto 5.3 0,40 1,00 1,00 0,90 1,00 0,80 0,93 0,83 0,91 0,90 8,7 

Média  0,815 0,947 0,921 0,939 0,929 0,799 0,858 0,823 0,914 0,833 8,778 

AP: Área de Planejamento em Saúde. 

P: Passo. 

CMS: Centro Municipal de Saúde. 

CF: Clínica da Família.  
 

O escore final do grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação 

da IUBAAM, o percentual de satisfação das gestantes e mães com apoio à amamentação 

recebido da unidade e a prevalência de aleitamento materno exclusivo por Unidade Básica 

Amiga da Amamentação encontram-se expostos na Tabela 4. 
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Tabela 4. Grau de cumprimento dos Dez Passos da Iniciativa Unidade Básica Amiga 

da Amamentação, percentual de satisfação das gestantes e mães com o apoio à 

amamentação recebido da unidade e prevalência de aleitamento materno exclusivo. 

Município do Rio de Janeiro, 2016  

Unidades Básicas Amigas da 

Amamentação AP 

Escore 

Final 

Percentual 

de 

Satisfação 

(%) 

Prevalência de 

aleitamento 

materno 

exclusivo (%) 

CMS Fernando A. B. Lopes 1.0 10,0 100 49,4 

CMS Vila Canoas 2.1 9,9 95,4 83,3 

CMS Dr. Rodolpho Perissé 2.1 8,6 59,1 69,2 

CF Santa Marta 2.1 9,2 73,0 56,7 

CMS Dr. Albert Sabin 2.1 9,8 87,0 54,5 

CMS Madre T. de Calcutá 3.1 8,8 67,0 57,3 

CF Aloysio Augusto Novis 3.1 9,2 90,0 55,2 

CMS Hélio Smidt 3.1 9,4 100 71,0 

CMS Iraci Lopes 3.1 8,5 76,0 47,4 

CF C. Edney C. de Oliveira 3.2 9,6 100 49,2 

CMS Dr. Eduardo A.V. Leite 3.2 8,2 83,3 69,8 

CF Izabel dos Santos 3.2 7,4 67,6 50,0 

CMS Prof. Antenor Nascente 3.2 8,4 100 77,8 

CMS Portus e Quitanda 3.3 7,6 68,0 44,4 

CMS Dr. Harvey R. de S. F. 4.0 5,4 36,8 80,3 

CF Dr. Antônio Gonçalves da Silva 5.1 8,9 90 47,6 

CMS Dr. Alvimar de Carvalho 5.2 9,0 97,5 72,5 

CMS Raul Barroso 5.2 8,2 77,8 55,1 

CMS Mourão Filho 5.2 9,8 100 64,3 

CF José de Paula L. Pontes 5.2 9,5 90,0 41,6 

CF Ana Gonzaga 5.2 8,2 80,0 58,6 

CF Agenor de Miranda 5.2 9,1 100 60,4 

CF Samuel Penha Valle 5.3 8,9 97,0 70,8 

CF Lenice Maria M. Coelho 5.3 8,6 95,0 51,5 

CF Ilzo Motta de Mello 5.3 9,8 100 52,6 

CF Deolindo Couto 5.3 8,7 90,0 59,0 

Média  8,8 86,4 59,6 

AP: Área de Planejamento em Saúde. 

CMS: Centro Municipal de Saúde. 

CF: Clínica da Família.  

 

O número de mães de crianças menores de seis meses entrevistadas para coleta de dados 

referentes às características individuais maternas e infantis por Unidade Básica Amiga da 

Amamentação encontra-se na Tabela 5.  
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Tabela 5. Nº de mães de crianças menores de seis meses entrevistadas por Unidade Básica 

Amiga da Amamentação. Município do Rio de Janeiro, 2016 

Unidade Básica Amiga da Amamentação AP n % 

CMS Fernando Antônio Braga Lopes 1.0 162 8,8 

CMS Vila Canoas 2.1 6 0,3 

CMS Dr. Rodolpho Perissé 2.1 52 2,8 

CF Santa Marta 2.1 30 1,6 

CMS Dr. Albert Sabin 2.1 121 6,6 

CMS Madre Teresa de Calcutá 3.1 96 5,2 

CF Aloysio Augusto Novis 3.1 87 4,7 

CMS Hélio Smidt 3.1 69 3,7 

CMS Iraci Lopes 3.1 38 2,1 

CMS Dr. Eduardo Araújo Vilhena Leite 3.2 53 2,9 

CF Izabel dos Santos 3.2 52 2,8 

CMS Professor Antenor Nascente 3.2 9 0,5 

CF Cabo Edney Canazaro de Oliveira 3.2 65 3,5 

CMS Portus e Quitanda 3.3 54 2,9 

CMS Dr. Harvey Ribeiro de Souza Filho 4.0 76 4,1 

CF Dr. Antônio Gonçalves da Silva 5.1 145 7,9 

CMS Dr. Alvimar de Carvalho 5.2 69 3,7 

CMS Raul Barroso 5.2 49 2,7 

CMS Mourão Filho 5.2 28 1,5 

CF José de Paula Lopes Pontes 5.2 113 6,1 

CF Ana Gonzaga 5.2 70 3,8 

CF Agenor de Miranda Araújo Neto  5.2 91 4,9 

CF Samuel Penha Valle 5.3 48 2,6 

CF Lenice Maria Monteiro Coelho 5.3 66 3,6 

CF Ilzo Motta de Mello 5.3 114 6,2 

CF Deolindo Couto 5.3 83 4,5 

Total 1.846 100 

AP: Área de Planejamento em Saúde. 

CMS: Centro Municipal de Saúde. 

CF: Clínica da Família 

 

Na Tabela 6 estão expostos o número de crianças excluídas por unidade, o número de 

crianças entrevistadas e o número de perdas e recusas. O percentual de perdas corresponde ao 

somatório de perdas e recusas sobre o total de crianças elegíveis (perdas + recusas + 

entrevistadas).  
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Tabela 6. Nº de mães de crianças menores de seis meses entrevistadas, perdas, recusas e 

exclusões por Unidade Básica Amiga da Amamentação. Município do Rio de Janeiro, 2016 

Unidade Básica Amiga da 

Amamentação 

AP 

 
Excluídas Entrevistadas * 

Perdas 

% 

perdas 

CMS Fernando Antônio Braga Lopes 1.0 1 162 17 9,50 

CMS Vila Canoas 2.1 0 6 0 0,00 

CMS Dr. Rodolpho Perissé 2.1 0 52 5 8,77 

CF Santa Marta 2.1 0 30 2 6,25 

CMS Dr. Albert Sabin 2.1 0 121 9 6,92 

CMS Madre Teresa de Calcutá 3.1 1 96 9 8,57 

CF Aloysio Augusto Novis 3.1 1 87 18 17,14 

CMS Hélio Smidt 3.1 1 69 11 13,75 

CMS Iraci Lopes 3.1 0 38 3 7,32 

CMS Dr. Eduardo Araújo Vilhena Leite 3.2 0 53 4 7,02 

CF Izabel dos Santos 3.2 0 52 9 14,75 

CMS Professor Antenor Nascente 3.2 0 9 2 18,18 

CF Cabo Edney Canazaro de Oliveira 3.2 0 65 7 9,72 

CMS Portus e Quitanda 3.3 0 54 7 11,48 

CMS Dr. Harvey Ribeiro de Souza Filho 4.0 0 76 4 5,00 

CF Dr. Antônio Gonçalves da Silva 5.1 4 145 16 9,94 

CMS Dr. Alvimar de Carvalho 5.2 1 69 6 8,00 

CMS Raul Barroso 5.2 0 49 6 10,91 

CMS Mourão Filho 5.2 0 28 2 6,67 

CF José de Paula Lopes Pontes 5.2 2 113 11 8,87 

CF Ana Gonzaga 5.2 0 70 10 12,50 

CF Agenor de Miranda Araújo Neto  5.2 0 91 10 9,90 

CF Samuel Penha Valle 5.3 0 48 1 2,04 

CF Lenice Maria Monteiro Coelho 5.3 2 66 2 2,94 

CF Ilzo Motta de Mello 5.3 2 114 8 6,56 

CF Deolindo Couto 5.3 1 83 7 7,78 

Total  16 1.846 186 9,15 

CMS: Centro Municipal de Saúde; CF: Clínica da Família. 

* Perdas correspondem a perdas e recusas. 

 

 

O número de mães de crianças menores de seis meses entrevistadas e não entrevistadas 

por perda ou recusa nas Unidades Básicas Amigas da Amamentação, segundo suas 

características, encontra-se exposta na Tabela 7. 
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Tabela 7. Características das mães e crianças menores de seis meses entrevistadas e não 

entrevistadas nas Unidades Básicas Amigas da Amamentação. Município do Rio de 

Janeiro, 2016 

 Entrevistadas Perdas  

Características n % n % p-valor 

Idade da mãe      

Adolescente 347 18,8 20 13,4 0,103 

Adulta 1.499 81,2 129 86,6  

Sexo da criança      

Masculino 890 48,2 92 49,5 0,745 

Feminino 956 51,8 94 50,5  

Idade da criança (em meses)      

0 290 15,7 8 4,3 0,002 

1 275 14,9 27 14,5  

2 313 17,0 36 19,4  

3 320 17,3 36 19,4  

4 334 18,1 37 19,9  

5 314 17,0 42 22,6  

Total 1.846 100 186 100  

 

 

 

7.1. Artigo 

 

Os resultados do estudo e sua discussão serão apresentados no interior do artigo 

submetido aos Cadernos de Saúde Pública em 21 de março de 2018. 
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Grau de cumprimento dos Dez Passos da Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação, satisfação materna e aleitamento materno exclusivo 

 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o grau de cumprimento de “Dez Passos” por unidades credenciadas na 

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação e analisar sua associação com dois 

desfechos: satisfação materna e aleitamento materno exclusivo. Estudo transversal conduzido em 

2016 nas 26 Unidades Básicas Amigas da Amamentação da cidade do Rio de Janeiro. 

Avaliadores aferiram o grau de cumprimento dos Dez Passos e o percentual de satisfação 

materna. Enfermeiras entrevistaram mães de crianças <6 meses sobre dados individuais. A 

associação entre o grau de cumprimento dos Dez Passos e a satisfação materna foi analisada por 

gráfico de dispersão e teste de correlação de Spearman. Razões de prevalência foram obtidas por 

modelo de regressão de Poisson multinível, para analisar a associação entre aleitamento materno 

exclusivo e as variáveis contextuais e individuais. O grau de cumprimento dos Dez Passos pelas 

unidades variou de 5,4 a 10 pontos (mediana=9,0). O percentual de satisfação materna variou de 

36,8 a 100% (mediana=90%). A prevalência de aleitamento materno exclusivo foi de 56,7%. 

Ensino fundamental completo ou mais, orientação sobre amamentação no pré-natal, alta da 

maternidade em aleitamento exclusivo, sexo feminino e assistência em unidades mistas se 

associaram a uma maior prevalência de aleitamento materno exclusivo, enquanto idade crescente 

da criança e uso de chupeta se associaram a uma menor prevalência. Houve associação 

estatisticamente significativa entre o grau de cumprimento dos Dez Passos e a satisfação materna 

(rs=0,680; p<0,001). Conclui-se que o grau de cumprimento dos Dez Passos foi elevado, se 

refletiu na satisfação materna, mas não no aleitamento materno exclusivo. 

 

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Aleitamento materno; Avaliação de programas e 

projetos de saúde; Satisfação do usuário; Nutrição do lactente.   
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Introdução 

O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida é preconizado pela 

Organização Mundial da Saúde 
1
, pois constitui um fator de prevenção da morbimortalidade 

infantil, protegendo contra doenças a curto, médio e longo prazo 
2
. Essa prática reflete 

positivamente tanto na saúde da criança, quanto da mãe 
3
, além de contribuir para a economia 

da família e do país 
2
. 

Desde a década de 1980 vêm sendo implantadas políticas de promoção, proteção e 

apoio à amamentação no Brasil. Em 1981 foi criado o Programa Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno, com coordenação nacional, mobilização social e campanhas na mídia 
4
. 

Em 1988 os Bancos de Leite Humano foram regulamentados 
5
, a Norma de Comercialização 

de Alimentos para Lactentes foi instituída 
6
 e foi garantido o direito da trabalhadora a 120 dias 

de licença maternidade 
7
. Em 1991, a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância lançaram a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, preconizando o 

cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno 
8
. No ano de 1992 foi 

lançada a Semana Mundial do Aleitamento Materno, trazendo a cada ano um tema para 

mobilização social 
4
. 

Essas políticas vêm gerando efeitos positivos na prática da amamentação no país 
4
. Em 

1986, a prevalência de aleitamento materno exclusivo entre menores de seis meses era de 

2,9%, alcançando 23,9% em 1996 e 37,1% em 2006, com tendência à estabilização em 2013 

(36,6%) 
9
. A duração mediana do aleitamento materno no Brasil passou de 2,5 meses em 1975 

10
 para 14 meses em 2006 

11
.  

Políticas regionais também têm contribuído para o aumento da prática da 

amamentação. Em 1999 a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) foi 

desenvolvida no estado do Rio de Janeiro, preconizando a adoção de Dez Passos para o 

Sucesso da Amamentação, elaborados com base em revisão sistemática sobre intervenções 

conduzidas na assistência pré-natal e ao binômio mãe-filho que se mostraram efetivas em 

estender a duração da amamentação 
12

. Essa iniciativa se expandiu e foi regulamentada em 

2005 
13

, havendo mais de 100 Unidades Básicas Amigas da Amamentação no Estado até o 

primeiro semestre de 2015 
14

. 

Essa investigação teve como hipótese que um menor grau cumprimento dos Dez 

Passos para o Sucesso da Amamentação estaria associado a uma menor satisfação materna 

com o apoio recebido pela unidade para amamentar e a uma menor prevalência de aleitamento 

materno exclusivo. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o grau de 

cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação por essas unidades básicas de 
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saúde e analisar sua associação com a satisfação materna e com o aleitamento materno 

exclusivo nos primeiros seis meses de vida. 

 

Métodos 

Estudo transversal conduzido nos meses de novembro e dezembro de 2016 em todas 

as Unidades Básicas Amigas da Amamentação do município do Rio de Janeiro. Das 31 

unidades básicas de saúde que foram credenciadas na IUBAAM na cidade do Rio de Janeiro 

desde 2003 até julho de 2016, cinco foram excluídas por terem sido extintas, ou pelo seu 

modelo de atenção ter sido alterado, não configurando mais atenção primária à saúde. Sendo 

assim, foram incluídas neste estudo 26 Unidades Básicas Amigas da Amamentação, 

localizadas em nove das dez Áreas de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde 
15

. 

Para a avaliação do grau de cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM e do percentual 

de satisfação das gestantes e nutrizes com o apoio recebido da unidade para amamentar foram 

utilizados os instrumentos de avaliação padronizados da IUBAAM 
16

. Em cada unidade foram 

aplicados questionários estruturados de entrevista ao gestor, a dez membros da equipe de 

saúde de diferentes categorias profissionais que atuavam na assistência materno-infantil da 

unidade há pelo menos seis meses, a dez gestantes e a dez mães de crianças com menos de um 

ano de vida consultadas pelo menos duas vezes na unidade. Os entrevistados foram 

selecionados ao acaso nos dias da avaliação. 

As avaliações foram conduzidas em cada unidade em um único dia por dois 

profissionais de saúde credenciados pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

como avaliadores da IUBAAM, alocados em áreas geográficas diferentes de suas áreas de 

atuação profissional. Segundo esse protocolo, foram observadas as normas de aleitamento 

materno nos serviços de pré-natal e puericultura; os profissionais de saúde foram 

questionados sobre o tempo de atuação na unidade, sua capacitação e conhecimento em 

aleitamento materno e as usuárias foram entrevistadas sobre as orientações e apoio recebidos 

da unidade para amamentar. 

Para aferir o grau do cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM por cada Unidade 

Básica Amiga da Amamentação utilizou-se o método de avaliação adotado por Rito et al. 
17

, 

que consiste na avaliação de 55 itens do protocolo. O cumprimento de cada Passo foi aferido 

pelo conjunto de seus itens, que variam de dois a onze por Passo, e cada Passo recebeu uma 

pontuação que poderia variar de zero a um ponto. O escore final da unidade poderia variar de 

zero a dez pontos. 
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As unidades foram categorizadas em três níveis de grau de cumprimento dos Dez 

Passos da IUBAAM: superior, intermediário e inferior, utilizando tercis. Da mesma forma, o 

grau do cumprimento de cada Passo pelo conjunto das 26 Unidades Básicas Amigas da 

Amamentação do Rio de Janeiro foi categorizado em três grupos: os três melhores escores 

compuseram o superior, os três piores escores o inferior e os quatro escores restantes o 

intermediário.  

Em cada unidade foram coletadas informações sobre características contextuais: tipo 

de unidade básica de saúde (tipo A: com clientela adscrita, onde todo o território é coberto por 

equipes da Estratégia de Saúde da Família; tipo B: mista, que dispõe de uma ou mais equipes 

da Estratégia de Saúde da Família, mas atende também demanda livre); número de equipes de 

saúde; localização em área de conflito armado e tempo de credenciamento na IUBAAM. 

Para a aferição da prevalência do aleitamento materno exclusivo e coleta dos dados 

referentes às características individuais maternas e infantis foram incluídas todas as mães de 

crianças menores de seis meses assistidas pelas Unidades Básicas Amigas da Amamentação 

no período de um mês. Foi definido o período de um mês, pois é esperado que no primeiro 

semestre de vida a criança seja acompanhada mensalmente pela unidade 
18

. Foram excluídos 

os bebês que compareceram à unidade apenas para vacinação, os que não estavam 

acompanhados por suas mães biológicas, os segundos gemelares, em casos de partos 

múltiplos, e os filhos de mães HIV positivas. Para ser estimada a quantidade de mães de 

crianças menores de seis meses a ser entrevistada por unidade foi solicitado ao gestor o 

número de crianças menores de seis meses assistidas no terceiro trimestre de 2016. No 

entanto, foi fornecido o número de consultas a crianças, cuja média mensal total foi de 2.387. 

Pela listagem recebida das unidades verificou-se que 22% das crianças haviam sido 

consultadas mais de uma vez no mês, sendo, portanto, estimado um número de 1.862 mães a 

serem entrevistadas.   

A partir de um modelo teórico de determinação, com base no proposto por Boccolini 

et al. 
19

 (Figura 1), foi elaborado um questionário de coleta de dados que contemplava o nome 

da unidade, a equipe que assistia a criança e a data da entrevista, características individuais 

maternas (idade, escolaridade, presença de companheiro, paridade, número de consultas pré-

natais, orientação sobre amamentação no pré-natal, estudo e trabalho) e infantis (sexo, peso ao 

nascer, tipo de aleitamento na alta da maternidade, idade, uso de chupeta e alimentação 

recebida nas últimas 24 horas). Esse questionário foi testado em estudo piloto conduzido em 

outubro de 2016 em duas unidades não credenciadas na IUBAAM, mas em processo 

avançado de implantação dos Dez Passos. 
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Foi solicitado ao gestor de cada unidade que imprimisse, a partir do sistema de 

prontuários eletrônicos, uma lista com a relação de crianças menores de seis meses por equipe 

de saúde e disponibilizasse uma cópia ao enfermeiro de cada equipe. Esses enfermeiros foram 

capacitados na aplicação do questionário de coleta de dados e entrevistaram as mães das 

crianças menores de seis meses, antes da consulta. Se a mãe não comparecesse à consulta no 

mês do trabalho de campo, o enfermeiro era orientado a proceder à visita domiciliar. Se a mãe 

não fosse encontrada, ou houvesse recusa materna, o enfermeiro foi orientado a preencher o 

questionário com o nome completo, sexo e data de nascimento da criança, idade da mãe, 

nome da equipe de saúde e da unidade. Com esses dados, foram comparadas as características 

das mães entrevistadas e não entrevistadas. 

Os dados coletados na pesquisa foram digitados no software Epi-Info 3.5.1, 

exportados para o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21 para 

a realização de análises estatísticas e posteriormente para o STATA versão 11 a fim de efetuar 

a modelagem multinível. A associação entre a variável de exposição contextual principal, o 

grau de cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM pela unidade, e o desfecho satisfação 

materna com o apoio recebido da unidade para amamentar foi analisada por meio de gráfico 

de dispersão e do teste de correlação de Spearman (rs) considerando o nível de significância 

de 5% (p-valor  0,05) 
20

. 

O status da alimentação infantil foi classificado como aleitamento materno exclusivo, 

predominante, complementado ou não amamentado, com base nas informações obtidas sobre 

os alimentos recebidos pela criança nas últimas 24 horas 
21

. A partir do status da alimentação, 

foi obtido o desfecho dicotômico aleitamento materno exclusivo, como a criança estando em 

aleitamento materno exclusivo ou em outra modalidade de aleitamento. 

Foi utilizado o modelo de regressão de Poisson multinível com intercepto aleatório, 

com variância robusta, com vistas à análise da associação entre as características contextuais 

das Unidades Básicas Amigas da Amamentação, as características individuais maternas e 

infantis, e o desfecho aleitamento materno exclusivo. Para o ajuste do modelo foi utilizado o 

comando gllamm do programa STATA versão 11, com a opção robust para estimar erros 

padrões robustos
22

. O modelo adotado tem dois níveis hierárquicos, sendo as mães e as 

crianças as unidades de primeiro nível e as unidades básicas de saúde as de segundo nível. 

Foram estimadas razões de prevalência (RP) brutas e ajustadas, e calculados os respectivos p-

valores e intervalos de 95% de confiança. 

Nas análises multivariadas, consideraram-se conjuntamente aquelas variáveis cuja 

associação na análise bruta apresentou p-valor menor ou igual a 20% (p-valor ≤ 0,20). Foram 
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mantidas no modelo final somente as variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa com o desfecho a um nível de 5% (p-valor ≤ 0,05). 

As características individuais das mães e das crianças menores de seis meses 

entrevistadas e das não entrevistadas (perdas e recusas) foram comparadas quanto à idade 

materna e o sexo e idade da criança por meio de teste qui-quadrado de homogeneidade, 

considerando o nível de significância de 5%.  

Todas as entrevistas foram conduzidas mediante assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, pelo parecer n
o
 1.801.415/2016. 

Foi esclarecido aos avaliadores, gestores e profissionais das Unidades Básicas Amigas da 

Amamentação que a pesquisa não tinha caráter punitivo, e que nenhuma unidade seria 

descredenciada se não cumprisse os Dez Passos para o Sucesso da Amamentação.  

 

Resultados 

Para avaliação do grau do cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação da IUBAAM foram entrevistados os 26 responsáveis pelas Unidades Básicas 

Amigas da Amamentação, bem como 256 profissionais de saúde, 223 gestantes e 219 mães de 

crianças menores de um ano. Não foi atingido o quantitativo proposto, pois algumas unidades 

de pequeno porte não dispunham de dez profissionais de saúde, dez gestantes e dez mães de 

bebês menores de um ano sendo acompanhados no período. 

O grau de cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM pelas unidades credenciadas 

variou de 5,4 a 10 pontos, com mediana de 9,0. O nível superior de cumprimento variou de 

9,3 a 10 pontos (oito unidades), o nível intermediário de 8,6 a 9,2 pontos (dez unidades) e o 

nível inferior de 5,4 a 8,5 pontos (oito unidades).    

Analisando-se o somatório dos critérios obtidos em cada conjunto referente a cada 

Passo, os melhores resultados foram obtidos para o Passo 2, relativo à capacitação da equipe; 

o Passo 4, sobre a escuta às gestantes e nutrizes, e o Passo 5, relativo à orientação sobre  

amamentação ao nascimento e alojamento conjunto, compondo o grupo superior. Quatro 

passos apresentaram escores intermediários: o Passo 3, que aborda os direitos, vantagens e 

recomendações relativas à amamentação; o Passo 9, sobre os riscos do uso de fórmulas 

infantis, mamadeiras e chupetas; o Passo 7, sobre orientação quanto aos métodos 

contraceptivos e o Passo 10, sobre a implementação de grupos de apoio à amamentação, 

compondo o grupo intermediário. Os piores resultados foram verificados para o Passo 8, 
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relativo à amamentação sob livre demanda; o Passo 1, referente às normas escritas e o Passo 

6, relativo ao manejo da amamentação, compondo o grupo inferior (Tabela 1). 

O percentual de satisfação das gestantes e nutrizes com o apoio à amamentação 

recebido da unidade variou de 36,8% a 100%, com mediana de 90%. No nível superior, o 

percentual médio de satisfação materna foi de 96,0%, no nível intermediário, de 87,1% e no 

nível inferior, de 68,8%. O grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação da IUBAAM se mostrou positivamente associado à satisfação das gestantes e 

nutrizes com o apoio recebido das Unidades Básicas Amigas da Amamentação para 

amamentar: quanto maior o grau de cumprimento dos Dez Passos, maior o percentual de 

satisfação materna (rs = 0,680; p < 0,001) (Figura 2). 

Para a coleta dos dados referentes às características individuais maternas e infantis 

foram entrevistadas as mães de 1.846 crianças no primeiro semestre de vida, variando de seis 

a 162 mães por unidade. O total de mães de crianças elegíveis não entrevistadas foi de 186 

(9,2%): 28 mães recusaram a entrevista (1,4%) e 158 não levaram seus filhos à consulta de 

rotina na unidade e não foram encontrados na visita domiciliar no período da pesquisa de 

campo (7,8%). A idade da mãe (p-valor = 0,103) e o sexo da criança (p-valor = 0,745) se 

assemelharam entre entrevistadas e não entrevistadas, mas a composição etária das perdas 

apresentou uma diferença estatisticamente significativa em relação às entrevistadas, 

principalmente no primeiro e no quinto mês de vida (p-valor = 0,002). Foram excluídas 16 

entrevistas, correspondentes ao segundo gemelar, a mães HIV positivas, a mães cujos filhos 

eram adotivos, ou a entrevistas feitas com outro responsável que não a mãe da criança.  

Foi encontrada uma prevalência de aleitamento materno exclusivo de 56,7% entre as 

crianças menores de seis meses acompanhadas pelas Unidades Básicas Amigas da 

Amamentação, com uma variação de 41,6% a 83,3% e mediana de 57%. Estavam em 

aleitamento materno predominante 7,1% das crianças, em aleitamento materno 

complementado 24,9%, e 11,3% não eram amamentadas. 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados das análises brutas, relativos às variáveis que 

mostraram associação estatisticamente significativa com o aleitamento materno exclusivo, 

considerando o nível de 20% (p-valor < 0,20). As variáveis contextuais, relativas às 

características das unidades associadas a esse desfecho foram: tipo de unidade básica, número 

de equipes de saúde e tempo de credenciamento na IUBAAM. A localização em área de 

conflito armado e o grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da 

IUBAAM não se associaram de forma estatisticamente significativa com o aleitamento 

materno exclusivo. As características individuais maternas que se mostraram associadas a 
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uma maior prevalência de aleitamento materno exclusivo foram a maior escolaridade (ensino 

fundamental completo ou mais); a presença de companheiro; o comparecimento a seis ou 

mais consultas pré-natais; o recebimento de orientação sobre amamentação no pré-natal; a 

mulher não estar estudando ou estar em licença maternidade do estudo e do trabalho. As 

características individuais infantis que se associaram a uma maior prevalência do desfecho 

foram a criança ser do sexo feminino, o peso adequado ao nascer e a alta da maternidade em 

aleitamento materno exclusivo ou complementado. A idade crescente da criança em meses e o 

uso de chupeta foram fatores associados a uma menor prevalência de aleitamento materno 

exclusivo. 

A Tabela 3 mostra as variáveis que permaneceram associadas ao aleitamento materno 

exclusivo na análise multivariada, considerando o nível de significância de 5% (p-valor < 

0,05). Criança estar sendo acompanhada em unidade básica do tipo B, com clientela mista; 

maior escolaridade materna; orientação sobre amamentação no pré-natal; criança do sexo 

feminino e estar em aleitamento materno exclusivo ou complementado na alta da maternidade 

foram as características que se associaram a uma maior prevalência de aleitamento materno 

exclusivo. A idade crescente da criança em meses e o uso de chupeta foram fatores associados 

a uma menor prevalência de aleitamento materno exclusivo. As variáveis contextuais número 

de equipes de saúde e tempo de credenciamento na IUBAAM que, na análise bivariada, 

mostraram associação com o aleitamento materno exclusivo ao nível de 20%, perderam a 

significância estatística na análise multivariada. 

 

Discussão 

O grau mediano de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da 

IUBAAM na presente pesquisa (9,0) foi bem superior ao encontrado em 2007 por Rito et al. 

17 
(5,6), em uma amostra representativa de 56 unidades do mesmo município, onde apenas 

duas eram Unidades Básicas Amigas da Amamentação. No presente estudo, realizado apenas 

com unidades credenciadas na iniciativa, foi verificado um elevado grau de cumprimento de 

todos os Passos e a variação entre eles foi pequena (0,80 a 0,95), mostrando uma certa 

homogeneidade no desempenho das Unidades Básicas Amigas da Amamentação. 

Diferentemente do encontrado por Rito et al. 
17

, o Passo 2, relativo à capacitação da 

equipe, foi o que alcançou o maior escore. O empenho da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro na capacitação dos profissionais de saúde na IUBAAM parece ser um dos 

pilares para a sustentabilidade dessa iniciativa, apesar do período de crise político-econômica, 

que ameaça os princípios da universalidade, integralidade, descentralização e equidade do 
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Sistema Único de Saúde 
23

 e da grande rotatividade de pessoal decorrente do modelo de 

Organizações Sociais de Saúde adotada nesse município 
24

.  

O Passo 4 também apresentou um elevado grau de cumprimento. A valorização pelas 

mães da escuta e fortalecimento da sua autoconfiança na capacidade de amamentar indica que 

essas orientações vêm sendo prestadas dentro do paradigma de aconselhamento 
25

. Menor 

grau de cumprimento foi observado para o Passo 6, o que merece atenção, pois orientar 

adequadamente as gestantes e mães sobre o manejo da amamentação é importante para a sua 

manutenção 
26

.  

A proporção de gestantes e mães satisfeitas com apoio recebido da unidade para 

amamentar também foi elevada (mediana de 90%), mas a sua variação entre as unidades foi 

grande (36,8% a 100%). O grau de cumprimento dos Dez Passos da IUBAAM mostrou uma 

associação estatisticamente significativa com esse desfecho. A satisfação das mulheres com o 

apoio recebido da unidade para amamentar também variou amplamente entre as unidades 

básicas estudadas por Oliveira et al. 
16

, que encontraram, da mesma forma, uma forte 

correlação entre a prática dos Dez Passos da IUBAAM e a satisfação materna: entre as 

unidades de desempenho superior foi observado o dobro da satisfação em relação às unidades 

de desempenho inferior. No presente estudo foi encontrado um gradiente crescente entre o 

grau de cumprimento e o percentual médio de satisfação materna. Portanto, as gestantes e 

mães parecem ser capazes de distinguir de forma acurada se o serviço as está apoiando para 

amamentar, e não tiveram receio de expressar sua opinião para avaliadores externos à 

unidade.  

O segundo desfecho aferido, o aleitamento materno exclusivo, foi praticado por mais 

da metade (56,7%) das crianças menores de seis meses assistidas pelas Unidades Básicas 

Amigas da Amamentação do município do Rio de Janeiro, em 2016. Essa prevalência é 

considerada boa segundo os parâmetros da Organização Mundial da Saúde 
27

 e foi superior à 

verificada na análise de tendência temporal, realizada com base em inquéritos conduzidos no 

município, que mostrou uma tendência ascendente na prática do aleitamento materno 

exclusivo, de 13,8% em 1996 para 23,3% em 2003 
28

 e para 40,7% em 2008 
29

. Superou 

também a observada na pesquisa de avaliação do grau de implementação dos Dez Passos da 

IUBAAM em amostra representativa das unidades básicas do município em 2007 (47,6%) 
30

. 

Esse aumento foi condizente com a intensificação das ações de promoção da amamentação no 

país e com a implantação da IUBAAM na cidade do Rio de Janeiro a partir de 2003 
28

.  

O grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação, variável de 

exposição principal, não se associou de forma estatisticamente significativa com o desfecho 
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aleitamento materno exclusivo. Esse resultado diferiu do observado por Oliveira et al. 
12 

e por 

Rito et al. 
30

, que encontraram um gradiente de associação entre essas variáveis: quanto 

melhor o desempenho, maior a prevalência de aleitamento materno exclusivo. No presente 

estudo todas as unidades básicas de saúde avaliadas eram credenciadas na IUBAAM e a 

homogeneidade no grau de cumprimento dos Dez Passos não chegou a se refletir nesse 

desfecho, que foi mais influenciado por outras variáveis. 

A única variável contextual que apresentou associação estatisticamente significativa 

com o aleitamento materno exclusivo foi o acompanhamento da criança em unidade básica do 

tipo B, cuja prevalência do desfecho foi 15% superior em relação ao acompanhamento em 

unidades onde todo o território é coberto por equipes da Estratégia de Saúde da Família. Esse 

resultado corrobora o obtido por Rito et al. 
30

, onde a assistência em unidades não abrangidas 

por essa estratégia esteve associada a uma prevalência 10% superior de aleitamento materno 

exclusivo. Unidades do tipo B (clientela mista) contam com um quadro de servidores públicos 

que têm uma maior estabilidade no emprego, enquanto a rotatividade presente na Estratégia 

de Saúde da Família dificulta a capacitação do seu quadro de pessoal, o que pode ter 

repercutido na prevalência de aleitamento materno exclusivo da sua clientela. 

A maior escolaridade materna se associou a uma prevalência de aleitamento materno 

exclusivo 10% superior, de forma semelhante ao encontrado em 2008 na II Pesquisa de 

Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal 
29

, e ao 

evidenciado na revisão sistemática realizada por Boccolini et al. 
19

 acerca dos fatores 

associados ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida no Brasil. Esse 

resultado pode ser explicado pelo maior acesso a informações sobre as vantagens da 

amamentação exclusiva pelas mães de maior escolaridade.  

A orientação sobre amamentação no pré-natal se associou a uma prevalência 23% 

superior de aleitamento materno exclusivo na presente investigação. Pereira et al. 
31

 e 

Pellegrinelli et al. 
32

 também observaram que a orientação pré-natal se associou a uma maior 

prática de aleitamento materno exclusivo em seus estudos no município do Rio de Janeiro e 

em Minas Gerais, respectivamente. A assistência pré-natal se caracteriza como um momento 

oportuno para orientações sobre a saúde materna e infantil, e é fundamental para o sucesso do 

aleitamento materno, pois a decisão materna sobre essa prática geralmente ocorre durante a 

gravidez. Orientar as gestantes sobre amamentação propicia autonomia, fortalecimento e 

segurança quanto a essa prática 
33

. 

A criança estar sendo amamentada na alta da maternidade, principalmente de forma 

exclusiva, foi a variável que mais aumentou a prevalência de aleitamento materno exclusivo 
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nos primeiros seis meses de vida. Baptista et al. 
34

, em Curitiba, e Pereira et al. 
31

, no Rio de 

Janeiro, também encontraram associação entre a alta da maternidade em aleitamento materno 

exclusivo e essa prática no primeiro semestre de vida da criança. Esse resultado reafirma a 

importância do trabalho conjunto de promoção, proteção e apoio à amamentação na Atenção 

Primária à Saúde e nas maternidades. 

Crianças do sexo feminino apresentaram uma maior prática de aleitamento materno 

exclusivo. Resultados de inquéritos como a II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento 

Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal 
29

, a Pesquisa Estadual de Saúde e 

Nutrição de Pernambuco 
35

 e a pesquisa AMAMUNIC em São Paulo 
36

 apontaram na mesma 

direção. Contudo, ainda não está claro se essa prevalência superior é devido a algum aspecto 

cultural, como a crença de que os meninos precisam de maior ingestão nutricional por outros 

alimentos, além de leite materno, ou por outro motivo 
19

. 

A idade crescente da criança em meses se associou de forma estatisticamente 

significativa com uma menor prevalência de aleitamento materno exclusivo, pois à medida 

que a criança cresce, a probabilidade de receber outros alimentos aumenta. A cada mês de 

vida da criança o aleitamento materno exclusivo diminuiu 18%, resultado semelhante ao 

encontrado por Pereira et al. 
31

, também no município do Rio de Janeiro e na II Pesquisa de 

Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal 
29

.  

O uso de chupeta foi o fator que apresentou a associação inversa de maior intensidade 

com o aleitamento materno exclusivo, de forma consistente ao evidenciado na revisão 

sistemática conduzida por Boccolini et al. 
19

. O hábito de oferecer chupeta aos bebês interfere 

na prática do aleitamento materno por reduzir a frequência das mamadas, gerando uma 

redução do estímulo e da produção do leite materno. O uso de chupeta pode também acarretar 

a “confusão de bicos” pela criança, gerando dificuldades na pega da mama e no processo de 

sucção 
26

. Inúmeros estudos mostram que o uso de chupeta está associado à interrupção 

precoce do aleitamento materno exclusivo, porém a relação causa-efeito ainda é controversa, 

não se podendo afirmar se o uso de chupeta é um marcador da interrupção da amamentação, 

ou se é a sua causa 
37

. 

Estudos transversais podem apresentar limitações pela coleta de dados sobre exposição 

e desfecho ocorrer em um único momento no tempo, dificultando o estabelecimento de uma 

relação temporal entre os eventos. Outra limitação encontrada neste estudo foi em relação às 

perdas de crianças menores de seis meses durante o trabalho de campo e às recusas maternas à 

entrevista, que podem ter gerado viés de seleção. Apesar do percentual de perdas ter sido 

inferior a 10% no conjunto, houve unidades onde o percentual de crianças não entrevistadas 
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atingiu 18%. Esse viés, no entanto, não parece ter sido diferencial, pois a idade materna e o 

sexo da criança foram semelhantes entre o grupo entrevistado e não entrevistado. A idade das 

crianças diferiu, pois ao longo do estudo crianças nasceram e suas mães foram entrevistadas, 

mesmo não constando da listagem disponibilizada pelas unidades no início da coleta de 

dados, o que se traduziu em uma maior proporção de crianças mais novas sendo entrevistadas 

e de crianças mais velhas tendo sido perdidas. Viés de memória também pode ter ocorrido, 

pois foram coletados dados sobre fatos pregressos. 

Conclui-se que o grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação pelas unidades credenciadas na iniciativa foi elevado, indicando a 

sustentabilidade das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, mesmo 

com o passar do tempo e com as mudanças no sistema de contratação de pessoal, resultado 

que refutou a hipótese inicial. O desfecho aleitamento materno exclusivo não se alterou 

significativamente com o grau de cumprimento dos Dez Passos, e características individuais 

maternas e infantis tiveram um maior poder de explicação sobre a prática da amamentação 

exclusiva. As gestantes e mães distinguiram de forma acurada o apoio à amamentação 

recebido das unidades, levando o desempenho da unidade no cumprimento dos Dez Passos a 

se refletir na satisfação materna. 

Recomenda-se o monitoramento do cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação pelas Unidades Básicas Amigas da Amamentação. Esse monitoramento pode 

ser realizado por meio da autoavaliação, pelas próprias unidades, do cumprimento dos Dez 

Passos e da satisfação materna, ou ainda pela atuação de avaliadores externos, com o apoio 

das Secretarias Municipais e Estadual de Saúde envolvidas, para que seja mantida a qualidade 

das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na Atenção Primária à 

Saúde. 
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Figura 1. Modelo teórico de determinação do aleitamento materno exclusivo 
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Características contextuais da Unidade Básica Amiga da Amamentação: 

 

- Tipo de unidade básica de saúde 

- Número de equipes de saúde 

- Localização em área de conflito armado 

- Tempo de credenciamento na Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação 

- Grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação 
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Figura 2. Associação entre o grau de cumprimento dos Dez Passos da Iniciativa Unidade 

Básica Amiga da Amamentação e a satisfação materna com o apoio recebido para 

amamentar na unidade básica. Município do Rio de Janeiro, 2016 

 

 

 

  

rs = 0,680; p-valor <0,001 
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Tabela 1. Grau de cumprimento dos Dez Passos pelas unidades credenciadas na 

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação por grupo de escores. Município do 

Rio de Janeiro, 2016 

Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da IUBAAM Escore 

Grupo superior  

2 Capacitar toda a equipe da unidade de saúde para implementar a norma de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 

0,95 

4 Escutar as preocupações, vivências e dúvidas das gestantes e mães sobre a 

prática de amamentar, apoiando-as e fortalecendo sua autoconfiança. 

0,94 

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. 

0,93 

Grupo intermediário  

3 Orientar as gestantes e mães sobre seus direitos e as vantagens do 

aleitamento materno, promovendo a amamentação exclusiva até os seis 

meses e complementada até os dois anos de vida ou mais. 

0,92 

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. 

0,91 

7 Orientar as nutrizes sobre o método da amenorreia lactacional e outros 

métodos contraceptivos adequados à amamentação. 

0,86 

10 Implementar grupos de apoio à amamentação acessíveis a todas as 

gestantes e mães, procurando envolver os familiares. 

0,83 

Grupo inferior  

8 Encorajar a amamentação sob livre demanda. 0,82 

1 Ter uma norma escrita quanto à promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno que deve ser rotineiramente transmitida a toda a 

equipe da unidade de saúde. 

0,82 

6 Mostrar às gestantes e mães como amamentar e como manter a lactação, 

mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos. 

0,80 
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Tabela 2. Prevalência e razão de prevalência bruta de aleitamento materno exclusivo em 

Unidades Básicas Amigas da Amamentação segundo características contextuais das 

unidades e individuais maternas e infantis. Município do Rio de Janeiro, 2016 

Características contextuais  n % AME (%) RPb p-valor 

Tipo de unidade básica de saúde      

Tipo A - Clientela adscrita 1.552 84,1 54,3 1  

Tipo B - Clientela mista 294 15,9 69,0 1,273 0,002 

Número de equipes de saúde       

1 a 4 578 31,3 63,5 1  

5 a 7 1268 68,7 53,5 0,842 0,013 

Localização em área de conflito armado      

Não 1.292 70,0 56,5 1  

Sim 554 30,0 56,9 0,997 0,963 

Tempo de credenciamento na IUBAAM      

1 a 5 anos 1.421 77,0 54,4 1  

6 anos ou mais 425 23,0 64,0 1,174 0,049 

Grau de cumprimento dos Dez Passos para o 

Sucesso da Amamentação da IUBAAM 

  
   

5,4 a 8,5  401 21,7 60,1 1  

8,6 a 9,2  767 41,5 58,3 0,977 0,801 

9,3 a 10  678 36,7 52,7 0,883 0,215 

Características individuais      

Idade materna      

Adolescente 347 18,8 54,2 1  

Adulta 1.499 81,2 57,2 1,053 0,357 

Escolaridade materna      

Ensino fundamental incompleto 394 21,3 57,5 1  

Ensino fundamental completo ou mais 1.452 78,7 53,3 1,083 0,087 

Presença de companheiro      

Não 296 16,0 51,7 1  

Sim 1.550 84,0 57,5 1,112 0,136 

Paridade      

Primípara 833 45,1 57,1 1  
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Multípara 1.013 54,9 56,2 0,987 0,801 

Número de consultas de pré-natais      

< 5 125 6,8 49,6 1  

6 ou mais 1.721 93,2 57,1 1,148 0,194 

Orientação sobre amamentação no pré-natal      

Não 234 12,7 49,6 1  

Sim 1.609 87,2 57,6 1,187 0,026 

Mãe estuda      

Estudando 95 5,1 51,6 1  

De licença ou não estuda 1.751 94,9 56,9 1,107 0,196 

Mãe em trabalho remunerado      

Trabalhando 456 24,7 46,9 1  

Não trabalha 1.138 61,6 58,8 1,250 <0,001 

De licença maternidade 251 13,6 64,5 1,367 <0,001 

Sexo da criança      

Masculino 890 48,2 54,2 1  

Feminino 956 51,8 58,9 1,085 0,081 

Peso ao nascer      

Baixo peso 141 7,6 45,4 1  

Peso adequado 1.704 92,3 57,6 1,263 0,032 

Tipo de aleitamento na alta da maternidade      

Não estava mamando 41 2,2 17,1 1  

No peito e recebia complemento 253 13,7 37,9 2,237 0,018 

Mamando só no peito 1.551 84,0 60,7 3,560 <0,001 

Idade da criança (em meses)      

0 290 15,7 86,2 1  

1 275 14,9 70,2 0,814 0,002 

2 313 17,0 67,1 0,778 <0,001 

3 320 17,3 57,8 0,671 <0,001 

4 334 18,1 36,5 0,424 <0,001 

5 314 17,0 27,1 0,314 <0,001 

Uso de chupeta      
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Não  1.116 60,5 72,0 1  

Sim 727 39,4 28,0 0,596 <0,001 

AME: aleitamento materno exclusivo; RPb: razão de prevalência bruta; IUBAAM: Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação. 
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Tabela 3. Razão de prevalência ajustada de aleitamento materno exclusivo entre 

crianças menores de seis meses assistidas nas Unidades Básicas Amigas da 

Amamentação. Município do Rio de Janeiro, 2016 

Variáveis RPa IC (95%) p-valor 

Tipo de unidade básica de saúde    

Tipo A - Clientela adscrita 1   

Tipo B - Clientela mista 1,154 1,028 – 1,296 0,015 

Escolaridade materna    

Ensino fundamental incompleto 1   

Ensino fundamental completo ou mais 1,096 1,017 – 1,182 0,017 

Orientação sobre amamentação no pré-natal    

Não 1   

Sim 1,228 1,074 – 1,405 0,003 

Sexo da criança    

Masculino 1   

Feminino 1,076 1,022 – 1,133 0,005 

Tipo de aleitamento na alta da maternidade    

Não estava mamando 1   

No peito e recebia complemento 1,924 1,024 – 3,616 0,042 

Mamando só no peito 2,995 1,634 – 5,491 <0,001 

Idade da criança    

Idade crescente em meses 0,824 0,800 – 0,850 <0,001 

Uso de chupeta    

Não 1   

Sim 0,691 0,633 – 0,754 <0,001 

  RPa: Razão de prevalência ajustada; IC: Intervalo de confiança. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O grau de cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação pelas 

unidades credenciadas na Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação foi elevado, 

superior a 50% em todas as unidades, com mediana de 9,0 pontos. Esse resultado indica a 

sustentabilidade das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno nas 

Unidades Básicas Amigas da Amamentação, mesmo com o passar do tempo, com as 

mudanças no sistema de contratação de pessoal e no modelo de assistência da Atenção 

Primária à Saúde, e apesar da vulnerabilidade à violência armada encontrada no território de 

localização de várias dessas unidades, o que refutou a hipótese inicial. O alto grau de 

cumprimento do Passo 2, relativo à capacitação dos profissionais das unidades básicas de 

saúde, e do Passo 4, relativo à escuta, apoio e fortalecimento da autoconfiança das gestantes e 

nutrizes em amamentar, deve ter contribuído para que o padrão de qualidade da IUBAAM se 

mostrasse sustentável. 

As gestantes e nutrizes distinguiram de forma acurada o apoio à amamentação 

recebido das Unidades Básicas Amigas da Amamentação, o que se refletiu na associação 

encontrada entre a variável de exposição principal, o desempenho no cumprimento dos Dez 

Passos, e o desfecho satisfação materna. Já o desfecho aleitamento materno exclusivo não se 

alterou significativamente com a diferença no grau de cumprimento dos Dez Passos 

observada entre as Unidades Básicas Amigas da Amamentação. 

A revisão da literatura apresentada nessa dissertação aponta que essa estratégia tem 

impacto positivo na prevalência do aleitamento materno exclusivo. No entanto, no presente 

estudo todas as unidades avaliadas eram credenciadas na IUBAAM, e a homogeneidade 

observada no grau de cumprimento dos Dez Passos deve ter contribuído para que a diferença 

entre elas não tenha se refletido de forma significativa no aleitamento materno exclusivo. O 

tipo de unidade básica de saúde, a escolaridade materna, a orientação sobre amamentação no 

pré-natal, o aleitamento materno exclusivo na alta da maternidade, o uso da chupeta, o sexo e 

a idade da criança tiveram um maior poder de explicação sobre a prática da amamentação 

exclusiva. É necessário um olhar mais atento por parte dos profissionais de saúde, do governo 

e da sociedade como um todo às mães com baixa escolaridade, que não foram orientadas 

sobre amamentação no pré-natal, que não tiveram alta da maternidade em aleitamento 

materno exclusivo, com filhos do sexo masculino, e às mães de bebês que fazem uso de 

chupeta, para que recebam apoio para a manutenção do aleitamento materno exclusivo.  
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A prevalência de aleitamento materno exclusivo entre as crianças menores de seis 

meses assistidas pelas Unidades Básicas Amigas da Amamentação do município do Rio de 

Janeiro, em 2016, verificada neste trabalho (56,7%) é considerada boa, segundo os parâmetros 

propostos pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, frente à preconização de 

aleitamento materno exclusivo por seis meses, ainda se faz necessário avançar nesse sentido. 

Visto que o Sistema Único de Saúde está sujeito a transformações por pressões 

macroeconômicas, que podem prejudicar o desenvolvimento das ações cotidianas sustentadas 

por seus princípios, recomenda-se o monitoramento dessa iniciativa, para que seja mantida a 

qualidade das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na Atenção 

Primária à Saúde. 
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Anexo 1.  

Questionário para mãe de bebê menor de 6 meses acompanhado pela unidade |__|__|__|__| 

Entrevistador: Unidade: 

Data da entrevista: |___|___|/|___|___|/|___|___| Equipe: 

Nº de registro do bebê (DNV) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Conhecendo a mãe e o bebê                                        

1) Qual o seu nome?                                                                             (só o primeiro nome da mãe) 

2) Quantos anos você tem?   |___|___| anos 

3) Como se chama o seu bebê?                                        0. Sexo Masculino        1. Sexo Feminino |___| 

4) Qual a data em que o bebê nasceu?                          |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| meses 

5) Quantos filhos você tem, contando com este?       |___|___| filhos 

6)Você tem companheiro?                                             0. Não                1. Sim |___| 

7) Você está estudando?                      0. Não                1. Sim                2. Estou de licença |___| 

8) Qual o último ano que você completou na escola?          |___| ano 

9) De que nível?     0. Nunca estudou        1. Fundamental           2. Médio         3. Superior |___| 

10) Você tem algum trabalho em que ganhe dinheiro atualmente?     

                                                                 0. Não                        1.Sim               2. Estou de licença    

 

|___| 

Assistência à saúde da mulher e nascimento do bebê  

11) Você fez pré-natal?                           0.Não (pule a próxima pergunta)          1.Sim      |___| 

12) Quantas consultas de pré-natal você fez?       |___|___| 

13) Durante o pré-natal, orientaram você sobre amamentação?           0. Não              1.Sim |___| 

14) Quanto o bebê pesava quando nasceu?  0.Peso normal (2500g ou +)   1.Baixo peso (< 2500g) |___| 

15) Quando o bebê teve alta da maternidade, estava mamando só no peito; estava no peito e recebia 

complemento ou não estava mamando?    

     1.mamando só no peito        2.no peito e recebia complemento        3.não estava mamando      |___| 

Alimentação atual do bebê  

16) De ontem de manhã até hoje de manhã, o bebê mamou no peito?  

                                                                                                                             0. Não       1. Sim  |___| 

17) De ontem de manhã até hoje de manhã, o bebê  tomou outro leite?             0. Não       1. Sim      |___| 

18) De ontem de manhã até hoje de manhã, o bebê  tomou água, chá ou suco? 0. Não       1. Sim      |___| 

19) De ontem de manhã até hoje de manhã, o bebê  recebeu outro alimento?    0. Não      1. Sim      |___| 

20)  Se o bebê recebeu alguma destas coisas (como água, chá, suco, leite, sopa) (de ontem de manhã até 

hoje de manhã), foi dada na mamadeira ou chuquinha?       

      0. Não recebeu nada além do peito        1. Sim, usou mamadeira        2.Não usou mamadeira |___| 

21)  O bebê está chupando chupeta?                                                                     0. Não     1. Sim           |___| 
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Anexo 2.  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Mãe 

 

Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa: “Avaliação da sustentabilidade da 

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação e sua repercussão na prevalência de aleitamento 

materno exclusivo”, de responsabilidade da pesquisadora Rosane Valéria Viana Fonseca Rito, da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. O estudo pretende avaliar as Unidades Básicas 

Amigas da Amamentação do Município do Rio de Janeiro e como está a situação da amamentação 

entre os bebês menores de seis meses atendidos por essas unidades. 

Queríamos pedir o seu consentimento para fazer uma entrevista onde serão feitas perguntas sobre 

você e seu bebê, sobre o atendimento na unidade de saúde, e como seu bebê está sendo alimentado. 

Suas respostas serão anotadas num questionário pelo entrevistador e ficarão em segredo. Será anotado 

apenas seu primeiro nome, o qual não será divulgado de forma alguma. Os resultados do estudo serão 

apresentados em conjunto, em eventos ou publicações científicas, não sendo possível identificar as 

pessoas que participaram da pesquisa. Sua participação não terá custo para você e não vai haver 

nenhuma forma de pagamento pela sua participação. 

Esta pesquisa pretende contribuir para melhorar os serviços de saúde materno-infantil. Com isso, 

você e outras mulheres poderão futuramente ser beneficiadas por uma melhor assistência. Os riscos da 

sua participação nesse estudo se limitam a algum embaraço ou constrangimento que perguntas da 

entrevista possam gerar e ao tempo gasto em responder as perguntas. Você tem direito de pedir outros 

esclarecimentos sobre a pesquisa e pode se recusar a participar, ou parar de participar a qualquer 

momento, sem que isto prejudique você em nada.  

Eu, ____________________________________________________, RG n
o 
_______________, 

declaro ter sido informada e concordo em participar, como voluntária, desta pesquisa. 

 

Assinatura da mãe  

Rio de Janeiro, _______ / _______ / _______ . 

__________________________________________________________________________ 

Em caso de dúvida, entrar em contato com Rosane Valéria Viana Fonseca Rito (pesquisadora) Cel: 

987412063/rosane.rito@gmail.com; ou Maria Inês Couto de Oliveira (pesquisadora) 

Tel:26299342/987385024/marinesco@superig.com.br; ou Rafaele Rosa Febrone (pesquisadora) Cel: 

988549573/rafaelefebrone@hotmail.com; ou Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro. Tel: 22151485/cepsms@rio.rj.gov.br. 

 

mailto:Cel:%20987412063/rosane.rito@gmail.com
mailto:Cel:%20987412063/rosane.rito@gmail.com
mailto:marinesco@superig.com.br
mailto:988549573/rafaelefebrone@hotmail.com
mailto:22151485/cepsms@rio.rj.gov.br
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Anexo 3.  

Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro 
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