
0 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP  

 

 

 

Marília Deltreggia Benites 

 

 

 

AMAMENTAÇÃO: CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS 

DE ENFERMAGEM 

 

 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO NAS PROFISSÕES 

DA SAÚDE 

 

 

 

 

Sorocaba/SP 

2013 



1 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP  

 

 

 

 

MARÍLIA DELTREGGIA BENITES 

 

 

 

AMAMENTAÇÃO: CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS 

DE ENFERMAGEM 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 

exigência parcial para obtenção do título de Mestre 

Profissional em Educação nas Profissões da Saúde, sob 

a orientação da Profª. Drª. Lúcia Rondelo Duarte.  

 

 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO NAS PROFISSÕES 

DA SAÚDE 

 

 

 

Sorocaba/SP 

2013 



2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   BANCA EXAMINADORA 

 

 

                                                                         _____________________________________________ 

                 

                                             _________________________________ 

 

                                                              _________________________________ 

 

                                                                     

 



3 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente à Prof.ª Drª Lúcia Rondelo Duarte pela ajuda, incentivo e 

paciência nos momentos que achei que não fosse conseguir. 

À Profª. Dra. Valdina Marins Pereira pela preciosa ajuda com a metodologia inovadora. 

À Profª. Dra. Raquel Aparecida de Oliveira pela importante contribuição ao trabalho. 

Aos meus pais e irmãos pela compreensão, apoio e também paciência nos momentos de 

ansiedade. 

Ao meu noivo por ter sido compreensivo nos momentos de ausência, pelo apoio, 

incentivo e confiança. 

Aos colegas do curso de Mestrado Profissional pelos momentos de descontração. 

A colega Telma Amaral pela ajuda durante os encontros de capacitação. 

Ao Hospital e Maternidade Samaritano de Sorocaba pela confiança em mim depositada 

e pela oportunidade de tornar viável essa pesquisa. 

As colaboradoras do Hospital e Maternidade Samaritano de Sorocaba que participaram 

da pesquisa respondendo ao questionário e participando das etapas de capacitação.  

Ao Hospital Santa Lucinda pela compreensão e apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMO 

Benites MD. AMAMENTAÇÃO: CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM 

 

A amamentação precisa ser ensinada, pois a falta de conhecimentos sobre o aleitamento 

materno por parte das mães tem sido determinante do desmame precoce.  Capacitações na área 

de promoção da amamentação são fundamentais para uma boa prática, sobretudo dos 

profissionais de enfermagem que atendem puérperas nas maternidades. Nesse cenário, a 

educação problematizadora se apresenta como ferramenta poderosa no apoio à amamentação e 

na transformação das práticas cotidianas. Este estudo teve como objetivo desenvolver um 

programa de capacitação sobre amamentação com profissionais de enfermagem que atendem 

mães e lactentes em ambiente hospitalar a partir das percepções, conhecimentos e práticas 

sobre amamentação desses profissionais e suas necessidades de capacitação. Trata-se de estudo 

intervencionista, de abordagem qualiquantitativa realizado com 42 profissionais de 

enfermagem (22 auxiliares, 13 técnicas e 7 enfermeiras) que responderam um questionário 

abordando concepções, conhecimentos e práticas sobre amamentação. Os conteúdos referentes 

à percepção sobre amamentação e práticas dos profissionais de saúde no apoio à amamentação 

foram organizados segundo o Discurso do Sujeito Coletivo e analisados na modalidade análise 

temática. Foi utilizada a análise de frequência simples para as questões referentes aos 

conhecimentos e práticas sobre amamentação.
 
Os resultados subsidiaram a realização de um 

programa de educação voltado para as necessidades identificadas. Constatou-se que o
 
perfil da 

maioria das colaboradoras é de adultas jovens (76,2%), mães que amamentaram seus filhos, 

mas apenas 57% participaram de capacitações sobre amamentação. Com relação às práticas 

educativas, a maioria orienta as puérperas sobre o aleitamento materno e suas vantagens e os 

cuidados com fissuras, além de questionar sobre as dificuldades para amamentar. No entanto, 

apenas 69% verificam uma mamada na maioria das vezes. Nos discursos coletivos emergiram 

três temas representativos do sentido da amamentação: alimento ideal, elo mãe-filho, saúde e 

bem-estar, mostrando uma concepção técnica e tradicional da amamentação voltada às 

vantagens que a amamentação traz para a criança. Essas colaboradoras sentem necessidade de 

serem capacitadas para apoiar as puérperas na amamentação, apontando para a realização do 

programa de capacitação. Verificou-se a necessidade de discutir e aprofundar os temas: 

observação da mamada, dificuldades sentidas pelas puérperas, cuidados com o ingurgitamento 

mamário, dificuldade de apojadura, amamentação exclusiva e Dez Passos Para o Sucesso do 

Aleitamento Materno. Para isso foram desenvolvidos três encontros nos quais foi adotada a 

estratégia Aprendizagem Baseada em Equipes (TBL), que se baseia na interação de pequenos 

grupos e assegura a aplicação dos conceitos estudados na resolução dos problemas reais. 

Acredita-se que a capacitação com metodologia ativa (TBL) norteada pelas necessidades de 

aprendizagem teve resultados positivos, pois as profissionais que participaram 10 

demonstraram grande interesse em aprender e a ajudar de maneira correta as mães no apoio à 

amamentação, sentindo-se comprometidas em multiplicar os conteúdos discutidos com as 

demais profissionais. A contribuição deste estudo se deu principalmente pelo impacto da ação 

educativa e pela utilização, inédita em nosso meio, de TBL em uma capacitação sobre 

amamentação com profissionais de enfermagem. É importante que essas profissionais tenham 

acesso a cursos e capacitações para manterem-se atualizadas e melhorarem suas práticas 

cotidianas.  

 

Palavras chave: Amamentação, Profissionais de Enfermagem, Capacitação 
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ABSTRACT 

Benites MD. BREASTFEEDING: CAPACITY NURSING PROFESSIONALS 

                 

Breastfeeding needs to be taught, because the lack of knowledge about breastfeeding by 

mothers has been determinant of early weaning. Capabilities in the area of promotion of 

breastfeeding are key to a good practice, especially nursing professionals serving mothers in 

maternity wards. In this scenario, the problem-based education presents itself as a powerful tool 

in supporting breastfeeding and the transformation of everyday practices. This study aimed to 

develop a training program on breastfeeding with nursing professionals serving mothers and 

infants in the hospital from the perceptions, knowledge and practices on breastfeeding these 

professionals and their training needs. It is interventional study of qualitative and quantitative 

approach carried out with 42 nurses (22 auxiliaries, 13 technical and 7 nurses) who answered a 

questionnaire addressing concepts, knowledge and practices on breastfeeding. The content 

relating to perceptions about breastfeeding and practices of health professionals in 

breastfeeding support were organized according to Discurso do Sujeito Coletivo (Collective 

Subject Discourse) and analyzed in the form of thematic analysis. We used a simple frequency 

analysis on issues related to knowledge and practices on breastfeeding. The results supported 

the implementation of an educational program focused on the identified needs. It was found 

that the profile of the majority of the collaborators is young adult (76.2%), mothers who 

breastfed their children, but only 57% participated in training on breastfeeding. With respect to 

educational practices, most of them guide mothers about breastfeeding and its advantages and 

care about skin cracks, besides questioning about the difficulties in breastfeeding. However, 

only 69% check a feeding most of the time. Collective discourses emerged three themes 

representing the meaning of breastfeeding: ideal food, mother-child bond, and health and 

wellness, showing the traditional and technical conception of breastfeeding related to the 

advantages that it brings to the child. These collaborators feel the need to be trained to support 

mothers in breastfeeding, pointing to the realization of the educational program. There was a 

need to discuss and deepen the themes: observation of breastfeeding techniques, difficulties 

experienced by mothers, care about mammary engorgement, poor milk letdown, exclusive 

breastfeeding and the Ten Steps to Successful Breastfeeding. For this purpose, three meetings 

have been developed in which the strategy adopted was Teams Based Learning (TBL), which is 

based on the interaction of small groups and ensures the application of the concepts studied in 

solving real problems. It is believed that training with active methodology (TBL) guided by the 

learning needs had positive results, as the professionals who participated 10 have shown great 

interest in learning the correct way and help mothers in breastfeeding support, feeling 

compromised to multiply the contents discussed with other professionals. The contribution of 

this study was mainly due to the impact of educational action and the use, unprecedented in our 

country, of a TBL training on breastfeeding for nursing professionals. It is important that these 

professionals have access to courses and training to keep up and improve their daily practices. 

 

Key words: Breastfeeding, Nursing Professionals, Training  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Experiência no Hospital e Maternidade Samaritano 

 

Meu primeiro emprego como enfermeira obstetra foi no Hospital e Maternidade 

Samaritano de Sorocaba. Trabalhei desde abril de 2010 até julho de 2011, nos setores: centro 

obstétrico, berçário e maternidade. Tinha contato direto com gestantes e puérperas, orientando-

as sobre cuidados com a gestação, com os bebês, no puerpério e sobre amamentação. 

Durante esse tempo, percebi que as puérperas não recebiam a devida atenção com 

relação à amamentação, pois muitas não sabiam como fazê-la. Essa observação me intrigava, 

porque são mulheres atendidas em convênios, o que poderia levar à pressuposição de que elas 

seriam melhor orientadas. A justificativa das profissionais de enfermagem para essa realidade 

era a elevada demanda e poucas funcionárias, impedindo-as de auxiliar as mães 

adequadamente. Mas me perguntava se era realmente o número reduzido de funcionárias ou o 

fato de elas não saberem auxiliar nos aspectos da amamentação. 

A capacitação das futuras mães para a amamentação deve ser iniciada no pré-natal, mas 

a Maternidade tem papel importante nessa capacitação, orientando, estimulando, esclarecendo 

dúvidas e, sobretudo, observando e corrigindo essa prática em tempo real.  

Em 2011, surgiu a oportunidade de cursar o Mestrado Profissional. Desde o início eu 

pretendia estudar a amamentação e ajudar na orientação às profissionais de enfermagem do 

Hospital e Maternidade Samaritano, bem como contribuir para o aprimoramento das mesmas, 

visto que não existiam propostas com relação ao assunto. O sonho se concretizou, o projeto foi 

estruturado, o trabalho realizado. 

 

Educação sem esperança não é educação: eu espero na medida em que começo a 

busca, pois não seria possível buscar sem esperança... sem esperança não há mudança.  

Paulo Freire 

 

1.2 Aleitamento materno: o contexto atual 

 

Desde 1991, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em associação com o Fundo das 

Nações Unidas pela Infância - United Nations Children's Fund - (UNICEF), vem 
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empreendendo um esforço mundial no sentido de proteger, promover e apoiar o aleitamento 

materno
1 

. As recomendações da OMS relativas à amamentação são as seguintes: 

      As crianças devem fazer aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses de idade. 

Ou seja, até essa idade, o bebé deve tomar apenas leite materno e não deve dar–se 

nenhum outro alimento complementar ou bebida. A partir dos 6 meses de idade 

todas as crianças devem receber alimentos complementares (sopas, papas, etc.) e 

manter o aleitamento materno. As crianças devem continuar a ser amamentadas, 

pelo menos, até completarem os 2 anos de idade.  
 

Em 1991,  foi lançada pela UNICEF e pela OMS  a Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (IHAC), para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Essa iniciativa visa a 

mobilizar os funcionários dos estabelecimentos de saúde, para que mudem condutas e rotinas 

responsáveis pelos elevados índices de desmame precoce e implementem os “Dez Passos para 

o Sucesso do Aleitamento Materno”
2
. Desde então, mais de 20 mil hospitais credenciados, em 

mais de 156 países, nos últimos 15 anos aderiram a essa iniciativa
3
. 

Para o cumprimento dos “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”, as 

instituições de saúde devem:  

       1. Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, a qual deve ser rotineiramente 

transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde.  

      2. Treinar toda a equipe de cuidados de saúde, capacitando-a para implementar esta norma. 

      3. Informar todas as grávidas atendidas sobre as vantagens e a prática da amamentação.  

      4. Ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto.  

      5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo que tenham de ser 

separadas de seus filhos.   

      6. Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser 

que seja por indicação médica.  

      7. Praticar o alojamento conjunto - permitir que as mães e os bebês permaneçam juntos 24 

horas por dia.   

      8. Encorajar a amamentação sob livre demanda (sempre que o bebê quiser).  

      9. Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.  

     10. Encorajar a criação de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães devem ser 

encaminhadas por ocasião da alta hospitalar. 

Essas recomendações são básicas, e todos os profissionais da área de saúde devem 

conhecê-las. As pesquisas sobre amamentação mostram a sua relação com a diminuição de 

mortes e o desenvolvimento cognitivo. De acordo com Giugliane
4
, se crianças fossem 

amamentadas exclusivamente até os seis meses e parcialmente até o fim do primeiro ano de 
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vida, mais de 2 milhões de mortes seriam evitadas
4
. Existem evidências de que crianças 

amamentadas ao seio apresentam melhores resultados em testes de inteligência e de 

desenvolvimento cognitivo
5
.  

Uma pesquisa
6
 realizada no período de 1999 a 2008, nas capitais brasileiras e Distrito 

Federal, sobre a prevalência do aleitamento materno em crianças menores de um ano mostrou 

que, do total das crianças analisadas, 67,7% mamaram na primeira hora de vida, variando de 

58,5%, em Salvador/BA, a 83,5%, em São Luís/MA. A duração mediana do aleitamento 

materno exclusivo (AME) foi de 54,1 dias (1,8 meses), e a duração mediana do aleitamento 

materno (AM) de 341,6 dias (11,2 meses) no conjunto das capitais brasileiras e DF.    

Constatou-se aumento da prevalência do AME em menores de quatro meses, no 

conjunto das capitais brasileiras e DF, de 35,5%, em 1999, para 51,2%, em 2008. A 

comparação entre as regiões apontou aumentos mais expressivos nas regiões Sudeste, Norte e 

Centro-Oeste. A comparação do percentual de crianças entre nove e doze meses amamentadas, 

entre 1999 e 2008, também mostrou aumento no conjunto das capitais brasileiras e DF, 

passando de 42,4%, em 1999, para 58,7%, em 2008. Verificou-se redução expressiva do uso de 

chupeta de 15,1% (de 57,7% para 42,6%) no conjunto das capitais brasileiras e DF no período 

analisado. Com a pesquisa, concluiu-se que houve uma melhora na situação do aleitamento 

materno no Brasil e que persistem diferenças nas regiões e capitais analisadas
6
. 

À medida que as sociedades se desenvolveram, as mulheres mais escolarizadas e com 

melhor nível socioeconômico passaram a preferir as facilidades da mamadeira devido à 

inserção delas no mercado de trabalho, atitude que se difundiu gradualmente entre as mulheres 

de outros status sociais, atingindo as mais pobres e as residentes em áreas rurais
4
. No entanto, 

essa tendência se modificou, e atualmente se observa que as mulheres mais escolarizadas 

passaram a valorizar o aleitamento materno. Em comunidades tradicionais que possuem a 

mesma cultura e modo de viver, praticamente todas as mulheres amamentam, adotando 

novamente essa prática, que se difunde para todas as camadas sociais
4
. 

Análise comparativa das taxas de aleitamento materno, em nove países da América 

Latina, mostrou que quanto maior a proporção de partos ocorridos em serviços de saúde bem 

equipados, menor a duração da amamentação
7
. Outro estudo comparativo, realizado na cidade 

de São Paulo, em maternidades de hospitais públicos e privados, mostrou que práticas 

facilitadoras da amamentação foram encontradas com maior frequência nos hospitais públicos 

do que nos hospitais privados de São Paulo
8
.  

O resultado comparativo do cumprimento dos “Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno” mostrou que, levando em conta o total de passos cumpridos em cada 
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hospital, mais de 1/4 dos hospitais públicos e mais de 1/3 dos hospitais privados não cumpriam 

qualquer passo da IHAC, sendo que o cumprimento de pelo menos sete dos “dez passos” foi 

registrado apenas em hospitais públicos
8
. 

Estudo realizado em uma unidade de Neonatologia de um hospital de ensino, em 

Londrina – PR, onde havia sido implantado a IHAC, constatou a contribuição dessa iniciativa 

para mudanças de práticas na alimentação de crianças que demandavam cuidados especiais e 

para a ampliação da duração do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de 

vida
9
. 

 

1.3 Amamentação e Educação 

 

A amamentação precisa ser ensinada, pois a falta de conhecimentos sobre o aleitamento 

materno por parte das mães tem sido determinante do desmame precoce
10

. Há muitas mulheres 

que não amamentam por desconhecerem os benefícios para ela e para o recém-nascido e por 

não saberem como e quando amamentar, pois não receberam instrução adequada ou tiveram 

acesso a conceitos estereotipados.  

O conhecimento da mulher é, de fato, importante frente às inúmeras situações que lhe 

estão por vir, mas, por si só, não garante mudança de atitude no que concerne à amamentação
11

. 

Não basta a mulher ter informações sobre amamentação, ela precisa receber auxílio dos 

profissionais da saúde, antes da alta hospitalar, para poder enfrentar situações como fissuras 

mamilares, ingurgitamento e a volta para o trabalho após a licença maternidade. O aleitamento 

materno é fundamental para a saúde e a qualidade de vida do recém-nascido, com vantagens e 

benefícios também para a lactante e demais pessoas envolvidas com essa prática. 

Um estudo realizado no município de Botucatu em 2009
12

, com profissionais atuantes 

em serviços públicos (tanto de atenção básica, quanto da área hospitalar), constatou que quase 

metade desses profissionais não souberam referir os “Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno”. Eles também demonstraram não conhecer adequadamente temas como 

a pega ou a duração/frequência das mamadas. Esses resultados são preocupantes, pois se espera 

que os profissionais de saúde facilitem o aprendizado das mães, uma vez que o auto-

aprendizado ou o aprendizado mediado por leigos podem ser insuficientes ou inadequados para 

o sucesso da amamentação
12

. Portanto, a necessidade de capacitar os profissionais da saúde 

quanto a esse tema é de suma importância. 

Outro fator importante é a maneira como os profissionais de saúde abordam as mulheres 

e seus familiares, cujas dúvidas e aflições nem sempre são expostas de maneira espontânea
13

. A 
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atuação dos profissionais de saúde pode ter influência negativa na instalação e manutenção do 

aleitamento materno, caso esses profissionais não sejam capazes de enxergar além do manejo 

clínico e, com isto, oferecer o suporte necessário às mães
11

. Orientações e condutas 

equivocadas sobre alimentação infantil, frequentemente praticadas nos serviços de saúde, são 

consideradas importante fator para a erosão do aleitamento materno
8
. 

Portanto, é importante que os profissionais da saúde estejam qualificados para orientar 

as gestantes e puérperas sobre o aleitamento materno. As mães estão optando pela 

amamentação, e as crianças têm o direito de serem amamentadas. Cabe aos profissionais de 

saúde ajudar na luta pelos direitos das crianças e assumirem o papel de advogados de defesa na 

questão da amamentação
4
. 

O alojamento conjunto é também um importante aliado às boas práticas de 

amamentação, pois tem como objetivo a integração mais íntima da mãe com o recém-nascido, 

contribuindo para: estabelecer um relacionamento afetivo favorável entre mãe e filho desde o 

nascimento; educar a mãe e o pai, desenvolvendo habilidades e proporcionando segurança 

emocional quanto aos cuidados com o bebê; incentivar o aleitamento materno; reduzir a 

incidência de infecções hospitalares cruzadas; permitir à equipe de saúde melhor integração e 

observação sobre o comportamento normal do binômio mãe-filho
14

. 

Dentre as vantagens desse sistema, há que se destacar a educação em saúde, 

constituindo-se em centro natural de educação e não apenas um local de acomodação de 

pessoas
14

. O Ministério da Saúde argumenta que o alojamento conjunto não é um método de 

assistência utilizado para economizar pessoal de enfermagem, mas sim é uma estratégia com 

alto conteúdo educativo, que precisa ser considerado prioritário
15

. 

Todavia, para educar as mães sobre a amamentação, o profissional da saúde deverá estar 

capacitado para tal. A falta de conhecimento pode, na realidade, ser um obstáculo à 

amamentação devido a informações incorretas, insegurança e falta de consistência. É nesse 

contexto que a educação permanente é desejável e pertinente. 

A Educação Permanente em Saúde constitui ferramenta essencial às transformações do 

trabalho, promovendo espaços de atuação crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e 

tecnicamente competente
16

. Há necessidade, entretanto, de descentralizar e disseminar a 

capacidade pedagógica da educação em serviço para os setores, alcançando trabalhadores, 

gestores, serviços e sistemas de saúde; articulando trabalhadores e gestores com os formadores; 

e também trabalhadores, gestores e formadores com o controle social em saúde
16

. 

 Essa modalidade de educação baseia-se na aprendizagem significativa e desenvolve-se 

a partir dos problemas diários, levando em consideração os conhecimentos e experiências pré-
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existentes
17

. Além disso, privilegia o processo de trabalho como eixo central da aprendizagem e 

utiliza-se de metodologias ativas de aprendizagem. 

 

1.4 Educação Problematizadora no Apoio à Amamentação 

 

           É interessante trazer as metodologias ativas de aprendizagem para a área da 

enfermagem, auxiliando os profissionais em seu dia a dia. Problematizar a própria realidade é 

ter habilidade de relacionar de forma coerente e sequencial três momentos: identificação de um 

problema, busca de explicação e proposição de soluções. Essa habilidade pode ser adquirida 

pela ação educativa específica, visando ao desenvolvimento profissional e mudança efetiva das 

práticas no cotidiano
18

. 

Uma educação que se fundamenta na transferência de conhecimentos e saberes de quem 

os detém (o educador) para pessoas ainda pouco desenvolvidas em relação a esses saberes (os 

educandos) tem sido usada indiscriminadamente. Porém, a educação problematizadora 

privilegia a troca de conhecimentos, de saberes e de experiências entre os educandos e o 

educador, considerando que ambos apresentam uma história individual – e coletiva – e um 

contexto social compartilhado
19

. 

Esse modelo de educação reconhece o educando como responsável direto pela 

construção do seu saber, desenvolvendo seu poder de compreensão do mundo, estabelecendo 

uma forma autêntica de pensamento em que as ideias são compartilhadas, tornando-os pró-

ativos em seu processo de educação e na transformação da realidade
19

. 

Os educandos assumem, desde o início, o papel de sujeitos ativos, diferente da 

metodologia tradicional, na qual eram apenas receptores dos conteúdos, pois devem buscar os 

conhecimentos importantes para os problemas e objetivos da aprendizagem
20

. O educador, que 

nessa metodologia assume o papel de facilitador, deve permitir que o educando participe 

ativamente do seu processo de aprendizagem, acreditando na sua capacidade de aprender
20

. A 

reflexão sobre os problemas e objetivos propostos desencadeia a busca de fatores explicativos e 

a proposição de solução para tal
21

.  

Dentre os métodos de aprendizagem ativa, a Problematização, a Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP) e a Aprendizagem Baseada em Equipes (TBL) se destacam. Marin et al
21

 

ressalta que a Problematização tem a realidade social como ponto de partida e de chegada, 

possibilitando intervenções e transformação dessa realidade. Já a ABP consiste de problemas 

previamente elaborados por profissionais especialistas na área, preservando-se a 

intencionalidade de aplicação em situações futuras, sendo possível maior previsibilidade das 
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situações
21

. A Aprendizagem Baseada em Equipes se baseia na interação de pequenos grupos e 

assegura a aplicação dos conceitos estudados na resolução dos problemas reais. 

A capacitação (educação) dos profissionais de saúde, sobretudo dos profissionais de 

enfermagem que atuam diretamente com puérperas nas maternidades, contribui para que as 

boas práticas de amamentação sejam difundidas e para que o aleitamento materno seja 

vivenciado com sucesso pelas mães e seus filhos durante a internação e após a alta hospitalar. 

A educação problematizadora pode ser uma importante aliada nesses processos de capacitação, 

com vistas a instrumentalizar os profissionais de saúde e de enfermagem no apoio à 

amamentação. 
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2   OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 Desenvolver um programa de capacitação sobre amamentação com profissionais de 

enfermagem que atendem mães e lactentes em ambiente hospitalar utilizando a estratégia 

Aprendizagem Baseada em Equipes. 

 

 Objetivos específicos: 

 Identificar as percepções, conhecimentos e práticas sobre amamentação desses 

profissionais e suas necessidades de capacitação. 

 Construir e implementar um programa de educação para as necessidades identificadas.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de estudo intervencionista, de abordagem qualiquantitativa. Focaliza as 

percepções, conhecimentos e práticas sobre amamentação dos profissionais de enfermagem e a 

realização de uma intervenção/capacitação para esses profissionais, de acordo com as 

necessidades encontradas. 

 

3.2 Cenário da pesquisa 

 

O estudo foi realizado no Hospital e Maternidade Samaritano de Sorocaba, nos setores 

Centro Obstétrico, Maternidade e Berçário. 

Trata-se de um hospital privado, de médio porte, com perfil cirúrgico, referência em 

nefrologia/urologia e cirurgia bariátrica, atendendo também outras especialidades. A área da 

Maternidade consta de atendimento emergencial, chegando, em média, a 450 atendimentos a 

gestantes (particular ou convênio) por mês. O total de partos por mês, em média, é de 145, 

sendo que 120 são partos cesáreos e 25 normais.  

O hospital possui três andares de internações, sendo o primeiro andar dedicado ao 

atendimento clínico e cirúrgico, com pacientes mais graves e masculinos em sua maioria, nesse 

andar encontram-se a UTI Adulto e a UTI Neonatal. O segundo andar é onde se encontra o 

Centro Cirúrgico, Maternidade com Alojamento Conjunto, Centro Obstétrico e Berçário (para 

procedimentos imediatos/mediatos), predominando internações de gestantes, puérperas, 

crianças e mulheres em clínica médica e cirúrgica. E, por fim, o terceiro andar, constituído de 

apartamentos para todos os tipos de internações: Pediatria, Clínicas Médica e Cirúrgica, além 

de Maternidade. Na parte térrea, próximos da recepção, encontram-se os consultórios médicos 

para atendimento emergencial e o Pronto Socorro. 

 

3.3 Colaboradores da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa 42 profissionais de enfermagem (22 auxiliares, 13 técnicas e 7 

enfermeiras) que atuavam no Centro Obstétrico, Maternidade e Berçário do Hospital e 

Maternidade Samaritano. Porém, foram entregues questionários para todas as profissionais (50) 

que atuavam nos setores citados. 



19 
 

O contingente de enfermagem do hospital, como um todo, é de 250 profissionais, 

distribuídos nos diversos setores. Diariamente atuam duas técnicas de enfermagem no Centro 

Obstétrico, duas no Berçário e seis na Maternidade, em cada plantão de doze horas, além de 

duas folguistas e uma ferista. Uma enfermeira atua diariamente, em regime de 40 horas 

semanais, além de uma em cada plantão de doze horas, bem como uma folguista e uma ferista. 

A instituição possui um setor de Educação Continuada, que conta com um enfermeiro, para a 

realização das atividades de educação permanente. 

As auxiliares ou técnicas de enfermagem que atuam no Centro Obstétrico realizam as 

atividades: preparo das salas de parto, apoio durante a realização dos partos (posicionando 

pacientes, administrando medicações e organizando materiais), curativos de incisão cirúrgica, 

transporte das parturientes. No momento do parto e até mesmo na maca, as pacientes são 

estimuladas e orientadas sobre a amamentação (4º passo dos Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno).  

No Berçário, são realizados os cuidados ao recém-nascido como: pesagem, medição, 

vacinação e banho. O bebê é colocado em contato com a mãe sempre que possível, bem como a 

mãe recebe orientação e auxílio na amamentação antes de ir ao quarto.  

As profissionais de enfermagem que atuam na Maternidade são responsáveis pela 

acomodação e higienização das mães, administração de medicamentos, realização de curativos, 

orientações sobre amamentação no quarto e alta hospitalar.  

As enfermeiras atuam nos três setores e também no atendimento de emergência para 

gestantes, realizam partos normais quando necessário, acompanham pacientes no pré-parto, 

parto e puerpério. Todas as profissionais de enfermagem rodiziam nos três setores. 

 

3.4 Coleta de dados 

  

A coleta de dados foi organizada em duas etapas. Na primeira etapa, foi aplicado o 

instrumento de dados (APÊNDICE A) baseado nos questionários utilizados previamente por 

Becker e por Arantes et al
22,23

, adaptados para atender às necessidades desta pesquisa, com 

questões abertas e fechadas, abordando concepções, conhecimentos e práticas sobre 

amamentação. 

Os questionários foram entregues nas mãos de cada colaboradora no período de outubro 

a novembro de 2011, nos locais de trabalho. As colaboradoras poderiam responder 

posteriormente, visto que estavam em horário de trabalho, porém algumas responderam e 
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devolveram no mesmo dia. A entrega e a recepção dos questionários respondidos foram 

realizadas pela pesquisadora. 

As variáveis utilizadas para identificação dos conhecimentos sobre amamentação são: 

“dez passos para o sucesso do aleitamento materno”, uso de chupeta e mamadeira, duração do 

aleitamento materno, frequência das mamadas e revezamento das mamas, composição do leite 

materno, pega correta, cuidados no ingurgitamento mamário, cuidados com as mamas, ausência 

de apojadura, amamentação na primeira meia hora de vida, importância da relação mãe-bebê na 

amamentação, vantagens da amamentação. As variáveis sobre as práticas dos profissionais são: 

frequência com que orientam as mães sobre amamentação logo após o parto, frequência com 

que citam as vantagens da amamentação, frequência com que orientam sobre prevenção e 

tratamento de fissuras, frequência com que perguntam sobre as dificuldades para amamentar e 

verificação de pelo menos uma mamada do bebê.  

As percepções das colaboradoras sobre amamentação e sobre as práticas dos 

profissionais de saúde no apoio à amamentação foram obtidas com duas questões de livre 

discurso, visando a conhecer os significados traduzidos pelas representações sociais desses 

profissionais sobre amamentação. As representações sociais são elementos simbólicos 

expressos pelo ser humano mediante o uso de palavras, tanto de forma oral como escrita, 

explicando o que pensa, como percebe uma situação, suas opiniões e expectativas acerca de um 

assunto
24

. 

Considerando que as representações sociais são historicamente construídas e se refletem 

em práticas sociais diversas, elas representam o contexto em que os sujeitos estão inseridos, 

suas expressões socioeconômicas, culturais e étnicas
24

. 

Foi realizado um pré-teste do questionário com cinco profissionais que possuem o 

mesmo perfil das entrevistadas e trabalham em outro hospital. Essas profissionais realizaram o 

teste em um tempo médio de 15 minutos e sem dificuldades, porém houve uma questão que 

gerou dúvida devido a erro de digitação. Nessa questão a afirmação “leite inicial igual leite 

inicial” foi substituída por: “leite inicial igual ao leite final”. Apenas essa modificação foi 

realizada. 

             Na segunda etapa, foi planejado e implementado um programa de capacitação que 

atendeu às necessidades de aprendizado das colaboradoras da pesquisa e que as estimulou a 

serem multiplicadoras das orientações e cuidados sobre amamentação. Para isso, o programa de 

capacitação foi norteado pela educação problematizadora, com a estratégia Aprendizagem 

Baseada em Equipes (TBL)
25

. Essa estratégia se baseia na interação de pequenos grupos e teve 
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como objetivo melhorar as habilidades das profissionais para aplicação dos conteúdos e 

também refletir sobre as práticas vivenciadas no apoio à amamentação.
      

    

3.5 Aprendizagem Baseada em Equipes - TBL segundo Michaelsen
26

 

 

É uma estratégia que fortalece educadores e educandos, redefinindo seus papéis e 

responsabilidades no processo de aprendizagem, propiciando busca de conhecimentos pelos 

alunos e aprendizagem em grupos. 

A função do instrutor (educador) é de definir conteúdos, identificar o que os alunos 

devem ser capazes de fazer com os conceitos do curso, estabelecer padrões de desempenho 

aceitáveis, individuais e grupais, proporcionando atividades que levem os alunos a dominar os 

conceitos essenciais.  

Compete aos alunos a responsabilidade de estudar o tema solicitado. A gestão em sala de 

aula, a composição dos grupos e seu desenvolvimento e a avaliação de desempenho compõem 

o ambiente em que o aprendizado é realizado. 

O instrutor deve seguir um esquema de procedimentos da seguinte maneira: 

- a primeira parte é preparação, ou seja, estudo individual do tema através de textos 

citados pelo instrutor; 

- a segunda parte consta de teste individual e teste grupal sobre o tema estudado 

individualmente, apelações quando há discordância entre os grupos e feedback do instrutor; 

- a terceira parte é a aplicação dos conceitos aprendidos através de problemas trazidos da 

própria realidade que irão gerar discussão entre os grupos para a resolução dos mesmos. 

 

3.6 Organização e Análise dos Dados 

  

 A análise das questões referentes aos conhecimentos e às práticas sobre amamentação 

foi realizada de acordo com os passos: classificação do material segundo as variáveis, inserção 

e armazenamento dos dados em banco de dados Excel e análise de frequência simples. 

O conteúdo das questões referentes à percepção sobre amamentação e sobre as práticas 

dos profissionais no apoio à amamentação foi organizado em um quadro, por questão, com as 

expressões chave e ideias centrais do discurso de cada sujeito. Os sujeitos foram intitulados: 

TE- técnico de enfermagem, AE-auxiliar de enfermagem e E- enfermeiro. Com as expressões 

chave das ideias centrais semelhantes foram construídos discursos síntese, que expressam um 

discurso coletivo, segundo o referencial do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
27

.   
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O DSC é uma estratégica metodológica e discursiva que torna mais clara uma 

representação social e o conjunto das representações que formam um dado imaginário, 

possibilitando uma melhor visualização dessas representações.  

A construção do DSC segue alguns princípios como: coerência, em que há a agregação 

dos pedaços isolados dos depoimentos, formando um discurso síntese; posicionamento 

próprio, em que o discurso expressa opinião, ideia ou ideologia próprias; originalidade e 

especificidade em relação ao tema (no caso, amamentação); distinção entre os discursos, pois 

são identificados discursos diferentes ou complementares; artificialidade natural, como se 

uma pessoa falasse pelo grupo, porém se trata de uma construção artificial
27

.  

Para análise e interpretação dos dados, foi usada a análise de conteúdo, modalidade 

análise temática
28

.  

Durante a capacitação, a avaliação foi contínua, através de discussão e reflexão do 

grupo sobre o trabalho desenvolvido, bem como foram construídas as memórias dos encontros. 

As avaliações mencionadas foram realizadas ao final de cada encontro, e no último encontro foi 

realizada uma avaliação final, com análise e reflexão individual sobre os resultados obtidos. 

Esta avaliação foi gravada, e os depoimentos foram transcritos e organizados mediante a 

metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
27

. 

O programa de capacitação teria como produto a elaboração de cards
i
,
 
para auxiliar as 

profissionais no trabalho de orientar puérperas sobre boas práticas de amamentação, no entanto 

não houve tempo suficiente para essa atividade. Em contrapartida, as colaboradoras 

apresentaram sugestões como a elaboração de quadros sobre amamentação a serem fixados nos 

corredores da Maternidade e continuidade dos cursos de capacitação, porém com foco na 

amamentação de prematuros. 

 

3.7 Aspectos Éticos 

 O projeto de pesquisa foi autorizado pelo Hospital e Maternidade Samaritano de 

Sorocaba e recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FCMS da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  Todos os participantes do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), sendo garantido o sigilo de suas 

identidades. 

 

 

                                                           
i  Ilustrações para auxiliar na prática das profissionais de enfermagem. 
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4 RESULTADOS 

 

Perfil das colaboradoras 

 

Tabela 1 - Distribuição das respondentes, segundo faixa etária, número de filhos, experiência de 

amamentar, setores de trabalho e participação em capacitações sobre aleitamento materno 

(Sorocaba, 2011)  

 

A tabela 1 mostra que as profissionais de enfermagem que colaboraram com a pesquisa 

atuam predominantemente na maternidade, seguidas das que atuam no Berçário e no Centro 

Obstétrico. Apenas 57% delas referiram ter participado de capacitação sobre aleitamento 

materno e, destas, 12% referiram treinamento/curso com a duração preconizada pela UNICEF 
2
 

de no mínimo 18 horas. O
 
perfil da maioria dessas colaboradoras é de adultas jovens, mães que 

amamentaram seus filhos.  

 

 

 

Faixa etária Nº % 

25 a 34                                                32                             76,2 

35 a 44    4   9,5 

45 a 54   5   12,0 

56   1   2,3 

Total                                                             42                           100,0 

Paridade Nº % 

Têm filhos                                                 28                             67,0 

Não têm filhos                                      14                             33,0 

Total 42                           100,0 

Experiência de amamentar                     Nº  % 

Sim 24                             85,7 

Não   4                             14,2 

Total                                         28                           100,0 

Participação em treinamento/curso      Nº                                               % 

Sim 24                             57,0 

Não 18                             42,9 

Total 42                           100,0 

Duração do treinamento/curso Nº % 

Menos de 1 hora 2  4,7 

1 a 17 horas 17                             40,3 

18 a 48 horas 5                             12,0 

Total 24                             57,0 

Setores de trabalho Nº                           % 

Maternidade  23 54,8 

Berçário 12 28,5 

Centro Obstétrico   7 16,7 

Total                                                                42                           100,0 
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Práticas educativas realizada pelas respondentes 

 

Tabela 2 - Frequência de práticas educativas relacionadas ao aleitamento materno, realizadas por 

profissionais de enfermagem no atendimento à puérperas e lactentes do Hospital e Maternidade 

Samaritano (Sorocaba, 2011)  

Orienta a puérpera que acabou de dar 

à luz sobre aleitamento materno 
N° % 

Na maioria das vezes 36  86,0 

Eventualmente   6  14,0 

Nunca   0    0,0 

Total 42                         100,0 

Orienta a puérpera no quarto sobre as 

vantagens do aleitamento materno 
Nº   % 

Na maioria das vezes 36 86,0 

Eventualmente   6 14,0 

Nunca   0   0,0 

Total 42                        100,0 

Orienta a puérpera sobre prevenção e 

tratamento de fissuras 
N° % 

Na maioria das vezes 35 83,0 

Eventualmente   5                           12,0 

Nunca   2                                                      5,0 

Total 42                        100,0 

Pergunta sobre dificuldades para 

amamentar 
N° % 

Na maioria das vezes 39                          93,0 

Eventualmente   3 7,0 

Nunca   0 0,0 

Total 42                        100,0 

Verifica pelo menos uma mamada do 

bebê 
N° % 

Na maioria das vezes 29 69,0 

Eventualmente 12 28,6 

Nunca   1   2,4 

Total 42                        100,0 

   

Com relação às práticas educativas, constata-se que a maioria das respondentes orienta 

as puérperas sobre o aleitamento materno e suas vantagens e os cuidados com fissuras, além de 

questionar sobre as dificuldades para amamentar. No entanto, o percentual das respondentes 

que verifica pelo menos uma mamada do bebê, embora majoritário, é menor em relação às 

demais práticas educativas. Observar a mamada é essencial para verificar se a amamentação 

está sendo bem sucedida e poder orientar a mãe. No presente estudo, apenas 69% das 

profissionais de enfermagem verificam uma mamada na maioria das vezes.  
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Conhecimentos das respondentes sobre aleitamento materno 

 

Tabela 3 - Frequência de acertos a questões de conhecimentos sobre aleitamento materno das 

profissionais de enfermagem (n= 42) que atendem puérperas e lactentes no Hospital e 

Maternidade Samaritano (Sorocaba, 2011)  

Variáveis de  

Conhecimento 

Respostas corretas 

Nº 

 

% 

Amamentação na primeira meia hora de 

vida 

 

42 100,0 

Composição do leite materno 

 
42 100,0 

Uso de chupetas e                     

mamadeiras 

 

42 100,0 

Exposição à luz do sol  42 100,0 

Duração mínima do aleitamento materno 41  97,6 

Pega correta 41 
 97,6 

 

Variação da composição do leite 38  90,4 

Revezamento das mamas  34  80,9 

Regularidade das mamadas 27  64,2 

Relação mãe-bebê e o sucesso do 

aleitamento 
23  54,7 

Cuidados no ingurgitamento mamário 21  50,0 

Complementação na ausência de 

apojadura 
20  47,6 

 

A tabela acima revela que a maior parte das profissionais pesquisadas respondeu 

corretamente às questões sobre: duração do aleitamento materno, pega correta da mama pelo 

bebê, uso de bicos artificiais, importância do banho de luz no cuidado aos seios, amamentação 

na primeira meia hora de vida e composição do leite materno.  Essas são questões de 

conhecimentos básicos em aleitamento materno.  Já os conhecimentos sobre complementação 

alimentar na ausência de apojadura, cuidados no ingurgitamento mamário, relação mãe-bebê no 

sucesso do aleitamento materno e regularidade das mamadas obtiveram baixos índices de 

acertos. 
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Quadro 1: Distribuição das respostas sobre vantagens da amamentação para a mãe ou para o 

bebê 

Categorias de respostas Frequência 

Proteção para o bebê 29 

Vínculo afetivo 29 

Involução uterina 19 

Evita hemorragia materna 09 

Melhor alimento 08 

Evita câncer 07 

Emagrecimento da mãe 05 

Economia 04 

Não responderam 02 

Aleitamento materno 01 

 

O quadro 1 permite constatar que as colaboradoras discorreram corretamente sobre as 

vantagens da amamentação.  Apenas duas profissionais não responderam a essa questão. As 

vantagens mais citadas foram: proteção para o bebê, vínculo afetivo mãe e filho e involução do 

útero materno.  Outras vantagens, como prevenção de hemorragia materna, melhor alimento 

para o bebê, prevenção de câncer de mama, emagrecimento da mãe e economia foram relatadas 

com menor frequência. Não foram relatadas vantagens como: diminuição do risco de anemia, 

redução do risco de osteoporose, ausência de contaminações, contém células de defesa para o 

bebê, redução da obesidade futura, redução de infecções, melhor desenvolvimento 

neuropsicomotor, diminuição do estresse da mãe e do choro do bebê, diminuição da 

mortalidade infantil, entre outras.  

 

Quadro 2: Distribuição das respostas sobre orientações para fissuras nos seios ou ingurgitamento 

mamário 

Categorias de respostas Frequência 

Passar colostro 30 

Banho de luz 20 

Ordenha 14 

Massagem 14 

Esgotar as mamas 03 

Pega correta 03 

Compressas 03 

Posição adequada 02 

Amamentação exclusiva 02 

Medicação 01 

Limpeza contínua 01 
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O quadro 2 mostra que as orientações sobre fissuras ou ingurgitamento mamário mais 

referidas foram:  aplicação de colostro, banho de luz, massagem e ordenha.  Outras orientações 

como esgotamento das mamas, aplicação de compressas, posição adequada, amamentação 

exclusiva, medicação e limpeza contínua foram menos frequentes. 

 

Quadro 3: Distribuição das respostas sobre os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno 

Categorias de respostas Frequência 

Corretas 16 

Permitir o alojamento conjunto 03 

Não oferecer bicos artificiais 03 

Não oferecer complemento (outro 

alimento) 

01 

Aleitamento materno sob livre 

demanda 
06 

Permitir aleitamento na primeira meia 

hora 

03 

Incorretas 24 

Proporciona vínculo afetivo 04 

Ambiente calmo 02 

Apoio profissional 02 

Posição da mãe e bebê 03 

Pega correta da mama 13 

Não responderam 02 

 

                  O quadro acima indica que, entre as respostas corretas, o passo encorajar a 

amamentação sob livre demanda foi o mais frequente, seguido dos passos ajudar as mães a 

iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto, praticar o alojamento conjunto - 

permitir que as mães e os bebês permaneçam juntos 24 horas por dia, não dar bicos artificiais 

ou chupetas a crianças amamentadas e não usar complemento alimentar, como água e chás, 

totalizando 16 acertos. 

Verificou-se que 57,1% das profissionais não responderam sobre os Dez Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno, porém discorreram sobre aspectos da prática da 

amamentação, como pega correta, posição da mãe e do bebê, ambiente tranquilo e calmo, 

contato visual da mãe com RN, comprometimento da equipe e ajuda de profissionais. A 

questão não apresentou um grande número de acertos, porém as respostas corretas mostraram 

que as profissionais se importam com e acreditam na amamentação, por esse motivo citam os 

passos descritos acima, passos esses que ajudam a mãe a amamentar adequadamente.  
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Percepções sobre amamentação  

 

Quadro 4: Distribuição  das expressões-chave segundo as idéias centrais dos discursos sobre o 

significado da amamentação para as colaboradoras da pesquisa 

Ideias Centrais  Expressões-Chave 

          Nº                     %                              

Vínculo afetivo           30                   51,8 

Melhor alimento             7                   12,0 

Proteção             7                   12,0 

Expressão de amor             4                     7,0 

Prazer             2                     3,5 

Saúde e bem estar             2                     3,5 

Inteligência             1                     1,7 

Economia             1                     1,7 

Ato de responsabilidade             1                     1,7 

Alimentação sem preconceito             1                     1,7 

Dependência             1                     1,7               

Desenvolvimento             1                     1,7               

Total           58                 100,0 

 

Analisando as ideias centrais expressas nos discursos referentes à pergunta “o que é 

amamentação para você”, emergiram três temas representativos do sentido da amamentação 

para as colaboradoras deste estudo: alimento ideal, elo mãe-filho, saúde e bem-estar que são 

reproduzidos a seguir.  

 

Alimento ideal  

DSC1: Melhor alimento (AE1/ AE4/ AE12/ ENF20/ TE26/ AE36/ AE37)  

Proporciona a nutrição adequada para o bebê nos primeiros meses de vida. É o melhor leite 

para ser oferecido ao RN, tem tudo de que ele precisa. É o principal e o único alimento para o 

bebê crescer saudável até no mínimo 6 meses de idade. Supre todas as necessidades do RN, 

ajuda na formação dos dentes, tem todas as vitaminas necessárias para o bebê. Um modo de 

alimentar o bebê de forma sadia. Amamentar é a melhor coisa que podemos fazer por um filho 

no início de sua vida. 

DSC2: Economia (AE21) 

Um ato que poupa gastos com compra de leites artificiais, bicos e mamadeiras, água, sabão, 

gás e tempo. Ele evita gastos com dentistas, fonoaudiólogo, entre outros. 

DSC3: Inteligência (AE1) 

É ser inteligente, afinal é leite de graça, quentinho, com todos os nutrientes a qualquer hora 

para o bebê. 



29 
 

DSC4: Alimento livre de preconceito (TE41) 

A amamentação é um ato de alimentar o RN, livre de preconceitos. 

 

Elo mãe-filho  

DSC5: Dependência (TE3)  

É saber que uma pessoa depende de você para ser alimentada, para crescer com boa saúde e 

aproximação de mãe e filho. 

DSC6: Vínculo afetivo 

(AE1/ENF2/AE7/TE8/AE10/ENF14/AE22/AE24/AE25/ENF29/TE30/TE31/AE4/AE6/TE11/

AE12/AE17/TE16/AE15/TE19/ENF23/TE26/ENF28/AE27/TE35/AE36/AE32/AE38/AE37/ 

ENF40) 

É muito importante para o vínculo mãe e filho. É um momento íntimo, de cumplicidade entre 

você e o seu filho, só seu. É o contato físico de amor entre mãe e RN durante a alimentação. É 

essencial para reconhecimento e elo entre mãe e bebê. É uma forma de a mãe ter mais contato 

com seu filho e se sentir verdadeiramente mãe. A amamentação é o primeiro contato afetivo do 

binômio mãe-filho, trazendo benefícios para a saúde de ambos. 

DSC7: Expressão de amor (AE9/ AE13/ TE18/ AE21) 

É um ato de doação, é uma expressão de amor, manifestação de carinho ao RN. Amamentar é 

transmitir amor e saúde ao ser inocente que acaba de chegar a este mundo de Deus. 

DSC8: Prazer (TE11/ TE41) 

É maravilhoso amamentar. É um momento de prazer tanto para a mãe quanto para o RN. 

DSC9: Responsabilidade (AE39) 

Um ato de responsabilidade, consciência e amor. 

 

Saúde e bem-estar  

DSC10: Desenvolvimento (AE6) 

 O RN, também ao mamar, desenvolve a parte do maxilar que irá contribuir na fala. 

DSC11: Saúde e bem-estar (AE12/ AE21) 

 Amamentar é dar ao seu filho saúde e bem-estar. É dar saúde às nossas crianças. 

DSC12: Proteção (AE6/ TE11/ AE21/ TE26/AE32/TE35/ AE38) 

 Na amamentação, a mãe transfere anticorpos que o bebê levará para a vida inteira, proteção 

principalmente para o RN. Ela é a maneira mais prática de reduzir a mortalidade infantil, e 

talvez mais importante que isso, melhora a qualidade dos sobreviventes e de suas famílias. Ela  

previne as doenças para a criança. É proteção, saúde, aconchego. 
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As percepções das respondentes sobre amamentação recaíram principalmente sobre 

valores universais da amamentação, como melhor alimento para o crescimento, 

desenvolvimento e proteção da saúde do bebê, vínculo afetivo entre mãe e filho e expressão de 

amor. Já a economia e praticidade desse ato foram lembradas por apenas duas colaboradoras. 

 

Percepções sobre as práticas dos profissionais de saúde no apoio à amamentação 

 

Quadro 5: Distribuição das expressões-chave segundo as idéias centrais dos discursos sobre a 

prática dos profissionais de saúde no apoio à amamentação  

Ideias Centrais Expressões-Chave 

            Nº                         % 

Falta capacitação             20                        45,0 

Essencial               6                        13,3 

Satisfatória               4                          8,8 

Despreparo               4                          8,8 

É possível melhorar               3                          6,5 

Interesse                2                          4,4 

Tempo               2                          4,4 

Não deve ser prioridade apenas no 

hospital 
              2                          4,4 

Uma das funções do profissional               1                          2,2 

Apoio               1                          2,2 

Total             45                      100,0 

 

As ideias centrais dos discursos referentes à pergunta “como você vê a prática dos 

profissionais de saúde no apoio à amamentação” apontam para três categorias temáticas: 

qualidade da prática educativa, importância dessa prática e condições para boas práticas, 

apresentadas a seguir: 

 

Qualidade da prática educativa 

DSC1: Satisfatória (AE1/ TE18/ AE25/ AE37) 

 As orientações e treinamentos para os profissionais da saúde são, na maioria, eficazes. De 

uma maneira geral, é regular, porém elas deveriam ser com mais frequência. Eles são 

excelentes, ótimos e são muito bem treinados.  

DSC2: Falta capacitação (AE1/ ENF2/ AE6/ AE10/AE15/ TE19/ AE21/AE22/ AE24 / TE26/ 

AE27/ENF29/ TE30/ TE31/ AE32/ AE36/ TE35/ AE37/AE38/ TE41)  

Falta treinamento, apesar de existirem muitos meios de informação para orientação adequada 

às mães. As orientações e treinamentos deveriam ser com mais frequência, pois nem todos têm 
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o conhecimento da técnica correta da amamentação. O treinamento é importante para todos 

falarem a mesma língua, ele deveria ser específico e ter um curso qualificado e de 

aperfeiçoamento para os profissionais da área. Os profissionais que trabalham nessa área 

devem estar capacitados no auxílio à amamentação. O que aprendi foi no dia a dia, não tenho 

nenhum curso ou treinamento. 

DSC3: Despreparo (TE3/AE4/ ENF20/ ENF28) 

 Falta preparo tanto dos profissionais, como da instituição. A prática dos profissionais da 

saúde é muito falha, defasada, deficiente, pouco desenvolvida, há falta de conhecimento; 

linguagens e orientações são diferentes entre os profissionais. Muitos não têm paciência para 

auxiliar, não são todas as pessoas que auxiliam e orientam o quão é importante tanto para a 

mãe como para o bebê. Apesar da maioria dos profissionais da saúde já ter amamentado seus 

filhos, na prática bastante funcionário ainda fica perdido para auxiliar as mães em posicionar 

o RN certo, fazer o bebê abocanhar certo, deixar a mãe na posição confortável para 

amamentar seu filho.  

DSC4: É possível melhorar (TE5/ AE12/ AE39) 

 É positivo o auxílio dos profissionais, e acredito que podemos melhorar. Houve grande 

melhora no conhecimento dos profissionais após a obrigatoriedade do aprimoramento, porém 

ainda é necessária maior abrangência.  

 

Importância da prática educativa 

DSC5: Essencial (ENF2/ TE11/ TE16/AE17/ENF23/ENF40) 

 Essencial, pois as puérperas ficam sem saber como agir no momento da amamentação, têm 

muitas dúvidas, até as de 2ª viagem. É fundamental o profissional da saúde saber apoiar e 

ajudar para que todo esse processo transcorra de forma natural, estimulando e orientando 

corretamente sobre amamentação e ajudando todos os membros da família. A amamentação 

começa no ambiente hospitalar, ainda na sala de parto. Esse simples ato, ainda no hospital, 

com o apoio dos profissionais da saúde, poderá ser um grande indicador para o sucesso do 

aleitamento materno.  

 

Condições para a boa prática educativa  

DSC6: Interesse (TE8/AE38)  

Na maioria das vezes, ocorre a falta de interesse tanto dos profissionais, como da instituição. 

É preciso que eles acreditem e saibam o que estão falando, pois uma orientação bem dada faz 

muita diferença.  
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DSC7: Tempo (AE15/TE19) 

Falta tempo na orientação às mães. 

DSC8: Não deve ser prioridade apenas no hospital (AE13/AE38) 

Deveria ser muito mais incentivada, principalmente no pré-natal. Os médicos e as enfermeiras 

deveriam orientar as gestantes desde o início da gravidez, da importância e das formas 

corretas de amamentar. A amamentação não pode ser prioridade apenas quando a mãe e bebê 

estiverem no hospital, e sim ter continuidade fora do hospital e com algum tipo de 

acompanhamento. 

DSC9: Uma das funções do profissional (AE9) 

 Obrigatório, pois uma de nossas funções é a orientação e também somos educadores. 

DSC10: Apoio (AE21) 

 Precisa de mais treinamento, apoio técnico e mais profissionais no setor.  

 

Essa questão mostrou que as profissionais sentem necessidade de serem capacitadas 

para apoiar as puérperas na amamentação, apontando para a realização de capacitação. Houve 

contradição nas opiniões sobre a qualidade das práticas orientadoras, mas a falta de preparo dos 

profissionais e a importância das capacitações para o apoio seguro e apropriado à amamentação 

prevaleceram.   
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5   PLANEJANDO O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

 

A análise dos resultados permitiu constatar que a grande maioria das respondentes 

orienta as puérperas sobre as vantagens do aleitamento materno e os cuidados com fissuras e 

também questiona sobre as dificuldades para amamentar. Porém, o percentual das respondentes 

que verifica pelo menos uma mamada do bebê é insuficiente, pois é essencial que todas 

observem a mãe amamentar e verifiquem as dificuldades sentidas, para poder orientar 

corretamente. A abordagem adequada da mãe também é relevante para que as dificuldades 

sejam superadas. 

Nota-se, também, que as respondentes conhecem os princípios básicos da amamentação. 

Mas a grande maioria desconhece as orientações corretas em casos de ingurgitamento 

mamário e dificuldade de apojadura, demonstrando que há dúvidas acerca de algumas 

condutas sobre o manejo do aleitamento materno.  

Sobre os Dez Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno, a maioria demonstrou 

não conhecer essa norma tão importante para o sucesso das orientações e para o atendimento 

adequado às puérperas.  

Dessa forma, foram estabelecidos como objetivos de aprendizagem para o programa de 

capacitação: 

- Reconhecer condutas adequadas sobre o manejo do aleitamento materno.  

- Identificar os Dez Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno.  

- Discutir as práticas vivenciadas no apoio à amamentação. 
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6   REALIZANDO O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

 

1º ENCONTRO: PREPARAÇÃO 

           O primeiro encontro foi realizado em uma sala do Hospital e Maternidade Samaritano de 

Sorocaba, nos dias 25 e 26 de setembro passado, a partir das 18 horas. Foi escolhido este 

horário para que fosse possível conversar com as colaboradoras da pesquisa do plantão diurno e 

noturno de ambos os dias. Consegui atingir todas as funcionárias profissionais de enfermagem 

dos setores da pesquisa, totalizando 51 colaboradoras.  

          A conversa foi informal, com grupos de três pessoas por vez e duração de 15 minutos por 

grupo. Nessa conversa, a proposta de capacitação em três encontros, a temática, as 

expectativas, os dias e horários foram pactuados. Uma síntese dos resultados obtidos com a 

aplicação dos questionários foi apresentada aos grupos, bem como os temas para a capacitação, 

que emergiram da análise desses resultados. Além disso, as participantes esclareceram dúvidas 

sobre a capacitação e sugeriram o horário das 8 horas para as colaboradoras do plantão noturno 

e das 19 horas para as colaboradoras do plantão diurno. Também foi solicitado que as 

profissionais observassem previamente as puérperas amamentarem e trouxessem, no próximo 

encontro, o relato dessas observações. Foi entregue um convite (APÊNDICE C) com data, 

horário e local dos próximos encontros, juntamente com dois textos para leitura preparatória
ii
.          

Todas ficaram animadas, demonstrando interesse em participar; porém as funcionárias que 

residem em outras cidades e as que possuem filhos pequenos alegaram que não poderiam 

participar por essas razões. O número de profissionais abordadas nesse encontro foi maior que 

o número de participantes da primeira etapa da pesquisa, porque havia funcionárias recém 

contratadas, e todas foram convidadas. 

 

2º ENCONTRO: PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

O segundo encontro foi realizado em uma sala de aula da Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde da PUC/SP, campus Sorocaba, reservada para a capacitação. Foi realizado 

no dia 5 de outubro passado, às 19 horas, com as colaboradoras dos plantões diurnos, e 6 de 

outubro, às 8 horas, com as colaboradoras dos plantões noturnos.  

 

 

                                                           
ii  Giugliane ERJ. Amamentação: como e por que promover. J Pediatr (R Jan). 1994; 70 (3): 138-51. 

Giugliane ERJ. Problemas comuns na lactação e seu manejo. J. Pediatr (R Jan). 2004; 80(5): 147-154. 
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Relato do encontro com as colaboradoras do plantão diurno  

No primeiro dia, participaram apenas duas colaboradoras, sendo que o encontro durou 

cerca de 90 minutos. Nesse encontro, foi aplicado um questionário (APÊNDICE D) com seis 

questões de múltipla escolha, com quatro alternativas de resposta em cada questão. Os temas 

das questões foram: Pega Correta, Dez Passos para Sucesso do Aleitamento Materno, 

Ingurgitamento Mamário, Apojadura, Observação da mamada e Amamentação Exclusiva.  

          O questionário foi aplicado individualmente no primeiro momento, com tempo de 30 

minutos para resposta; em seguida, o mesmo questionário foi respondido em duplas, também 

com tempo de resposta de 30 minutos. Foi entregue um gabarito com as respostas corretas, 

porém com as alternativas encobertas por um adesivo. A dupla deveria ir retirando o adesivo 

das alternativas que julgavam corretas; quanto mais adesivos eram retirados mais pontos 

perdiam.  

           Considerando-se que a pontuação total era de 24 pontos, os desempenhos individuais e 

grupais foram baixos, pois individualmente foram alcançados 16 e 18 pontos; e em dupla, 20 

pontos. Como eram apenas duas participantes, a discussão grupal prevista nesta etapa do TBL 

foi realizada em dupla. Quando surgiam dúvidas, o assunto era problematizado e, se necessário, 

uma explanação para complementação dos conteúdos era apresentada pela pesquisadora. Em 

seguida eram apresentadas as dúvidas da dupla e os respectivos esclarecimentos. 

 

Dúvida 1  

A primeira dúvida que surgiu foi referente ao tema da apojadura: 

Dúvida Esclarecimento 

“O que significa apojadura?” “O que acontece quando não há mais 

colostro, geralmente quando a mãe volta 

para a casa?” “Quando sai o leite 

branquinho, as mamas ficam cheias, que 

processo ocorreu?” 

“Não sei” “A descida do leite, certo? Que ocorre 

geralmente 3 a 4 dias após o parto, é o leite 

branquinho que faz com que as mamas 

fiquem mais cheias. Esse leite é dividido 

em anterior, que mata a sede do bebê 

porque possui muita água, e posterior, que é 
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rico em gordura e proteínas e faz com que o 

bebê engorde.” 

 

Dúvida 2   

Sobre ingurgitamento mamário, ambas não sabiam como proceder para o alívio dos sinais e 

sintomas, como ordenha manual e uso adequado das compressas mornas e frias 

Dúvidas Esclarecimento 

“Eu aprendi assim, o problema é que fica 

‘duro’ depois, mas no Samaritano faz fria” 

“Em caso de ingurgitamento, não é adequado 

utilizar compressa morna, pois piora o 

quadro, fazendo com que desça mais leite. O 

certo é fazer compressa fria após a mamada.” 

“Utilizamos uma seringa de 20 ml como 

substituta de esgotadeira, não orientamos 

ordenha manual. Não sei fazer.” 

Explico como proceder com ordenha manual; 

demonstro a massagem. 

 

 Dúvida 3     

Em seguida, questiono como as colaboradoras orientam quando há fissuras e pega incorreta. As 

respostas e respectivos esclarecimentos são apresentados a seguir. 

Resposta Esclarecimento 

“Eu tive fissuras quando amamentei meu 

filho, e o banho de luz foi muito bom” 

Conhece a importância do banho de luz  

“Eu oriento a passar o próprio colostro após 

as mamadas.” 

Conhece a importância de passar o colostro 

nos mamilos 

“O uso da casca do mamão para 

cicatrização das fissuras, porque ouvi um 

médico orientar tal prática.” 

Explico que pode haver uma infecção e que 

essa prática não é utilizada. 

“Faço a prega com o mamilo” Explico a técnica em C, para oferecer o seio 

ao bebê. 

 

Como nesse encontro havia apenas duas participantes, não houve muitas apelações. Para 

avaliar o entendimento sobre os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno questionei 

o que é adotado pelo Hospital Samaritano. As apelações são apresentadas a seguir. 
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Apelação 1 

 “Alojamento conjunto”  “É necessário haver uma pessoa que 

apenas oriente sobre cuidados com bebê 

e amamentação.” 

“Não usam chupetas e mamadeiras” “Se necessário, damos complemento no 

copinho” 

“Amamentação na primeira meia hora de vida”  

 

“Porém, em cesáreas é mais 

complicado” 

    

Apelação 2        

Outra apelação foi a respeito do complemento prescrito pelos pediatras logo no segundo dia de 

nascimento, quando a mãe não apresenta colostro visível: 

“Ah...as mães ficam desesperadas, mas a 

gente orienta.” 

“É necessário estimular o recém-nascido a 

mamar, para que seja produzido o colostro e 

permanece até o 3º ou 4º dia, e depois se dá 

início a apojadura.” 

“E quando o bebê chora, mãe chora, não há 

colostro e o dextro do recém-nascido está 

baixo?” 

Reforço sobre estímulo de sucção e oferta 

de leite em copo ou colher, e não oferecer 

em mamadeiras e chucas. 

 

Apelação 3 

Sobre o Aleitamento Materno Exclusivo, uma participante faz um relato de sua experiência: 

“Pode dar água, né? Deve ser essa a 

resposta.” 

Peço que reflita sobre o que é exclusivo, 

pensar no significado da palavra. 

“Dei leite Ninho para meu filho com 2 

meses de idade, pois achava que meu leite 

era fraco.” 

Explico que não há leite fraco e que não há 

necessidade de oferecer outro leite, e que 

aleitamento exclusivo é apenas leite 

materno. 

 

 As participantes reclamaram que as mães chegam despreparadas ao hospital, sem 

conhecimento de amamentação e que não são orientadas no pré-natal.  
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Relato do encontro realizado com as colaboradoras do plantão noturno 

No segundo dia, houve a participação de oito colaboradoras; nesse encontro, que durou 

cerca de três horas, foi aplicado o questionário supracitado (APÊNDICE C) da mesma forma 

que ao primeiro grupo.  

A aplicação foi individual num primeiro momento, com tempo de 30 minutos para 

resposta; em seguida o mesmo questionário foi respondido em duplas, também com tempo de 

resposta de 30 minutos. Nesta etapa foram formadas quatro duplas. Igualmente, foi entregue 

um gabarito com as respostas encobertas por um adesivo. As duplas deveriam ir retirando o 

adesivo das alternativas que julgavam corretas; quanto mais adesivos eram retirados mais 

pontos perdiam. O desempenho individual e grupal é o que segue. 

 

Quadro 6: Desempenho individual e grupal das colaboradoras do plantão diurno 

  

Colaboradoras 

Desempenho 

individual 

Nº de pontos 

Desempenho em 

duplas 

Nº de pontos 

A 24 24 

B 20 24 

C 20 22 

D 20 22 

E 20 22 

F 20 22 

G 18 20 

H 18 20 

               

          Apenas uma dupla respondeu corretamente a todas as questões, as demais escolheram a 

alternativa incorreta na questão sobre aleitamento materno exclusivo, e uma dupla se equivocou 

também sobre a pega correta. Esta atividade mostrou que, embora o assunto seja conhecido 

pelas profissionais de enfermagem, ainda persistem algumas dúvidas. 

          Após a verificação dos resultados, o debate e apelação se iniciaram pelas respostas 

incorretas. Em seguida, são apresentadas as dúvidas e respectivos esclarecimentos a esse grupo. 
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Dúvida 4 

Quando questiono se é correto ofertar o seio ao bebê em forma de tesoura, elas respondem que 

não. Com relação à apojadura, as respostas foram divergentes, porém corretas. 

“É complicado quando a mãe vai pra casa, porque é quando o leite desce e ela não sabe o 

que fazer” 

“Já vi médico/enfermeira orientar a deixar 10/15/20 minutos em cada mama, ou dizer 

que não tinha colostro, quando tinha bastante” 

“Eu acho que a mãe precisa ter o colostro saindo, isso dá força pra ela amamentar, dá 

incentivo” 

“Não existe leite fraco” 

 

Na problematização sobre a ordenha manual, as participantes demonstraram experiência. 

 “É a massagem manual com descida do leite”. 

“Se não há colostro, precisa complementar?” 

“Ah, precisa!” 

“Não, vai continuar com colostro” 

“Então porque o pediatra prescreve” 

“As próprias mães pedem complemento!” 

“Eu já vi pediatra orientar; ele disse que o bebê tem reserva de até 48 horas e que se não 

pegar é normal!”. 

       

          Sobre o uso de compressas, não surgiram dúvidas. As colaboradoras responderam: “a 

quente alivia apenas na hora!”; “ a fria é depois das mamadas”. 

Com relação aos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno todas as 

participantes responderam corretamente.  

  

Apelação 4 

O intervalo para as mamadas foi uma das dúvidas problematizadas 

“Orientamos assim, porque tem criança que 

dorme muito e é visto como calminho” 

As participantes sabem que o aleitamento é 

sob livre demanda, mas mesmo assim 

orientam o intervalo de 3 em 3 horas com 

medo de o bebê apresentar hipoglicemia. 
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Apelação 5 

A primeira questão discutida, na qual houve menor índice de acertos, foi referente ao 

aleitamento materno exclusivo nas primeiras horas de vida do bebê. 

“Esse negócio de não aspirar o resíduo 

gástrico após o parto deixa o bebê nausear, 

passa mal e tem dificuldade para mamar. É 

risco de aspirar.” 

Quando não há aspiração, o bebê pode ficar 

com conteúdo do parto no estômago e, ao 

ser amamentado, pode apresentar náuseas e 

emese. 

 

“O bebê nem sempre mama ao nascer, na 

cesárea é complicado”; “Às vezes, a mãe 

tem reação à raqui e fica difícil.” 

A posição da mãe no parto cesárea dificulta 

a amamentação, assim como algumas delas 

apresentam reação alérgica (prurido) à 

anestesia, dificultando também o 

aleitamento. 

 

Apelação 6 

A questão sobre pega correta, assinalada incorretamente por uma das duplas, foi esclarecida 

pelas outras participantes. 

“Deve fazer barulho durante a mamada”. “Não pode fazer barulho!”. 

“O que fazer se a mama é grande?” 

“Sufoca a criança!” 

“Apoiar com os quatro dedos embaixo”, 

“Ajudar a mãe, apoiando a mama”, “Usar 

sutiã reforçado”, “Algumas têm medo de 

sufocar o bebê e puxam a mama para trás, 

sem perceber, dificultam a amamentação”. 

 

Apelação 7 

Outra dúvida que emergiu nos debates foi referente à influência de anemia materna na 

amamentação, gerando a apelação a seguir. 

“E mães que têm anemia, o leite muda?” As próprias colegas rebatem, afirmando que 

não muda em nada na composição do leite. 

“Tem bebês que dormem no peito, e para a 

mãe que está cansada isso é bom. Não 

percebe que ele não está mamando, acaba 

fazendo hipoglicemia” 

“Por isso deve ter acompanhante nas 

primeiras 24 horas, para ajudar as mães a 

amamentarem”,  
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Sobre o pré-natal, as colaboradoras criticaram: “Essas orientações devem começar no 

pré-natal, mas é muito rápido”. “Não se importam em orientar”, “Os médicos examinam apenas 

da barriga pra baixo!”, “Depois fica difícil... a mãe não sabe, o mamilo é ruim, ela não sabe o 

que fazer”. 

 

3º ENCONTRO: APLICAÇÃO DOS CONCEITOS  

O terceiro encontro foi realizado no mesmo local que o encontro anterior, em uma sala 

de aula da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde. A divulgação foi realizada no encontro 

anterior no qual pactuamos os melhores dias e horários para todas as participantes. Assim, o 3º 

encontro aconteceu no dia 20 de outubro, às 8 horas, com as colaboradoras dos plantões 

noturnos, e teve a duração de duas horas e trinta minutos. 

          Das oito colaboradoras dos plantões noturnos que participaram anteriormente, três não 

puderam participar deste encontro, mas estiveram presentes outras duas colaboradoras que não 

haviam participado do 2º Encontro. As colaboradoras do plantão diurno não puderam 

participar. Portanto, neste encontro participaram sete profissionais. 

          Neste encontro, foi aplicado um Estudo de Caso (APÊNDICE E), que contemplou 

problemas relacionados a pega e sucção, mamada irregular, ingurgitamento mamário, 

apojadura, mastite, uso de sutiã, compressas frias e mornas e uso de ocitocina.           

         As colaboradoras se reuniram em duas duplas e um trio para a discussão e resolução dos 

dilemas apresentados no Estudo de Caso. Nele havia quatro alternativas, sendo apenas uma a 

correta. Após a resolução, as duas duplas escolheram a alternativa correta, porém o trio 

assinalou a alternativa incorreta. 

      

  Dúvida 5 

 Abaixo segue a resposta escolhida pelo trio sobre o ingurgitamento mamário e os 

esclarecimentos apresentados ao grupo pela pesquisadora. 

Resposta Esclarecimento 

“O sutiã aperta os seios, não é para usar.” “O sutiã deve ser utilizado para facilitar a 

descida do leite e dar sustentação, mas no 

tamanho adequado”. 

“Uma vez li que o sutiã causa um 

empedramento nos ductos mamários.” 

“Se apertado, facilita o ingurgitamento 

mamário”. 
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Dúvida 6 

A alternativa que relaciona o uso de ocitocina e febre gerou dúvidas. Segue o debate sobre o 

assunto. 

Dúvida Esclarecimento 

“Não entendo o uso, visto que a puérpera já 

não estava mais com risco para 

sangramento do pós-parto”. 

“O uso da ocitocina, nesse caso de 

ingurgitamento, não é para o sangramento 

e, sim, para auxiliar na descida do leite. É 

desnecessário seu uso nesse caso descrito, 

visto que há a descida do leite e sua 

administração acaba piorando o quadro de 

ingurgitamento”. 

“Por que o aparecimento da febre?” “Pelo processo inflamatório.” 

 

Sobre a alternativa referente ao uso de compressas mornas para alívio dos sintomas do 

ingurgitamento, ocitocina quando não há descida do leite e do bico de silicone para ajudar o 

bebê a ter a pega correta, as respostas escolhidas foram corretas: “A compressa morna só vai 

piorar.”, “O uso da ocitocina é desnecessário nesse caso” e “Uso de bico de silicone para 

auxiliar na pega.” 

          

Dúvida 7 

Sobre a alternativa que apresentava as opções para a as mamadas infrequentes: o bebê não 

chora de fome, os mamilos estão com fissuras, ordenha manual, banhos quentes, posição 

sentada para amamentação, as participantes problematizaram. 

Dúvida Esclarecimento 

“Se o bebê não chora, não significa que não 

tem fome.” 

“Se não chora de fome, não pode deixar 

que o bebê fique mais de 3 horas sem 

mamar. Porém, não esquecer que o 

aleitamento é a livre demanda”. 

“Os banhos quentes pioram o 

ingurgitamento.” 

“Faz com que aumente mais a produção 

de leite e deixa o peito ingurgitado.” 

“Amamentar sentada para o bebê não 

engasgar”. 

“Não precisa colocar o bebê sentado, a 

posição deve ser confortável para 

ambos.” 
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Com o objetivo de aprofundar os conceitos discutidos nos encontros, após a conclusão 

do estudo de caso, foi realizada uma breve apresentação de conceitos e fotos em data show 

sobre: reflexo da sucção, funções dos hormônios ocitocina e prolactina na amamentação, pega 

correta, como oferecer o seio ao bebê, posições para amamentar, ingurgitamento mamário, 

anatomia da mama, ordenha manual e mecânica, mastite, tipos de leite (colostro, leite anterior e 

posterior) e suas diferenças. 

No final da apresentação, procedeu-se à avaliação das atividades pelas colaboradoras, as 

quais opinaram sobre os encontros, o que aprenderam e a contribuição dessa experiência para 

suas práticas cotidianas.   

Segue abaixo os discursos das colaboradas sobre a avaliação dos encontros.  

 

DSC1: Boa experiência (S1/S7/S9) 

Foi bom, é uma experiência nova. Eu achei ótimo. 

 

DSC2: Importância de orientar com qualidade as puérperas (S1/S2/S5/S6) 

Às vezes a gente orienta, mas sem consciência, cada uma orienta de um jeito. A gente lida com 

pessoas diferentes e precisamos observar cada orientação e preservar a individualidade. Às 

vezes a orientação é boa para uma, mas não serve para outra. Nas primeiras horas a mãe tem 

muitas dúvidas, às vezes é primeiro filho, temos que orientar e bem. A mãe sente mais 

segurança quando transmitimos a informação com segurança. 

 

DSC3: Aprendizado abrangente (S3/S4/S8/S9) 

Cada vez a gente aprende mais, nunca é demais aprender. No dia a dia a gente não lembra, 

mas com a apresentação a gente tem uma noção maior.  Deu mais visão, dá mais segurança 

para não correr o risco de orientar de forma errada, como os banhos quentes que a gente 

orienta, porém não imagina que só piora. Deu para tirar bastante dúvidas.  

 

DSC4: Formato do curso (S5/S7/S9) 

Este tipo de curso dá mais convicção e segurança para orientar. O formato foi muito legal, 

pois ao interagir, tirar dúvidas, compartilhar experiências, conseguimos visualizar a situação. 

Isso permite gravar, analisar o caso real do dia a dia e discutir cada resposta e o que está 

errado em cada uma, ajuda. Quando só temos slides, não conseguimos visualizar a situação. 
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DSC5: Interesse em aprender (S10/S11) 

Tem que fazer um cartaz para ajudar lá no hospital. Deveria ter mais orientação sobre 

Aleitamento Materno do Prematuro, alguns têm dificuldade. 

 

6.1 Considerações sobre os encontros de capacitação   

Aderiram aos encontros de capacitação doze colaboradoras, porém participaram das 

primeiras etapas oito delas, que trabalham no período noturno, e na terceira etapa houve sete 

participantes. Os conteúdos abordados no questionário TBL foram problematizados como 

segue. 

O termo apojadura foi discutido e explicado às profissionais do plantão diurno, que não 

conheciam o seu significado. As profissionais dos plantões noturnos explicaram o que era 

apojadura sem dificuldades.  

Com relação à complementação ao leite materno, as profissionais do plantão diurno 

referiram ter dúvidas, porque os pediatras prescrevem complemento quando não há colostro 

visível logo no segundo dia de nascimento. Além disso, uma profissional afirmou que pode dar 

água ao bebê.        

Após pedir que refletissem sobre aleitamento exclusivo, reforcei a importância do 

estímulo a sucção e oferta de leite em copinho e que amamentação exclusiva significa ofertar 

apenas o seio. As colaboradoras do plantão noturno sabem que o aleitamento materno é sob 

livre demanda e que não há necessidade de complemento, porém orientam a amamentação de 

três em três horas para o bebê não apresentar hipoglicemia. 

Sobre o ingurgitamento mamário, as profissionais do diurno desconheciam como 

proceder e como usar compressas mornas e frias, portanto foi necessário explicar e demonstrar 

a ordenha manual e o uso de compressas. Já as profissionais do plantão noturno não 

apresentaram dúvidas com relação ao ingurgitamento mamário e o manejo das compressas. 

Na problematização sobre os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, 

ambos os grupos (diurno e noturno) demonstraram conhecimento sobre o assunto. Quando as 

profissionais do diurno foram questionadas sobre fissuras e pega correta, responderam 

corretamente. Porém uma participante questionou sobre o uso de casca do mamão e foi 

esclarecida que pode surgir infecção e que atualmente não se utiliza essa prática.  

Algumas profissionais do noturno relataram dúvidas sobre a questão da pega correta 

com relação ao tamanho da mama e o barulho durante a mamada, dúvidas essas explicadas 

corretamente pelas outras profissionais. 
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A capacitação teve bons resultados, porque as colaboradoras conseguiram responder 

corretamente à maioria das questões dos testes aplicados, inclusive argumentando sobre o 

assunto discutido. A única dificuldade foi com as representantes do plantão diurno, pois apenas 

duas profissionais participaram da primeira e segunda etapas. As integrantes da equipe dos 

plantões noturnos interagiram bem, relatando suas experiências, auxiliando umas às outras, 

demonstrando interesse em aprender e multiplicar os conhecimentos adquiridos às outras 

profissionais que não puderam participar. Os objetivos de aprendizagem foram alcançados, 

conforme se constatou nas respostas e discussão dos testes aplicados. Houve avanço, se 

comparado ao questionário inicial, no que se refere aos conhecimentos sobre amamentação, 

pois conseguiram atingir bons resultados nos testes em duplas aplicados durante a capacitação.  
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7   DISCUSSÃO 

 

No grupo estudado, as colaboradoras da pesquisa são jovens, e a maioria das que são 

mães vivenciou a amamentação. Com relação à idade, os nossos achados foram compatíveis 

com os de Becker
22

 que estudou os conhecimentos sobre amamentação de profissionais da 

Estratégia Saúde da Família e também encontrou predominância de adultos jovens. Mas nos 

achados de Arantes
23, 

a faixa etária predominante foi maior. 

Em estudos similares
22,23

,
 
quase a totalidade das colaboradoras amamentaram seus 

filhos, enquanto que no presente estudo 67% das colaboradoras são mães e, dessas, 85,7% 

amamentaram. A vivência na amamentação pode facilitar o apoio às puérperas, mesmo que 

essas profissionais não tenham participado de cursos de capacitação. 

No entanto, o discurso apesar da maioria dos profissionais da saúde já ter amamentado 

seus filhos, na prática bastante funcionário ainda fica perdido para auxiliar as mães contradiz 

essa possibilidade reforçando que a educação continuada é essencial para uma boa prática na 

promoção do aleitamento materno. A Iniciativa Hospital Amigo da Criança ressalta essa 

importância logo nos primeiros dois passos “Ter uma norma escrita sobre aleitamento 

materno, a qual deve ser rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde” e 

“Treinar toda a equipe de cuidados de saúde, capacitando-a para implementar esta norma”
 2

. 

O perfil feminino das profissionais que atuam nos setores que atendem puérperas foi 

encontrado no presente estudo, bem como em outros estudos
22,29,30

, mostrando que as mulheres 

predominam nesses setores. 

A participação em capacitações e cursos foi relativamente baixa em nosso estudo se 

comparado aos achados de outros pesquisadores que encontraram índices de 60%, 85% e 

88,5%
23,22,30

. Porém, no estudo de Toma e Monteiro
7
 a realização de treinamento regular da 

equipe de saúde sobre aleitamento materno foi referida por 61,5% dos profissionais de hospitais 

públicos e por 47,4% dos profissionais de hospitais privados. 

Comparando-se os resultados dos hospitais privados com os nossos (57%), obtivemos 

um índice de participação em capacitações maior. Azeredo
11

 encontrou resultados próximos aos 

nossos com o índice de participação em capacitações sobre aleitamento materno entre agentes 

comunitários de saúde.  

Não obstante os achados de diferentes estudos sobre a participação em capacitações 

tenham sido variados, merece destaque a constatação de que no setor privado, o investimento 

em educação continuada sobre aleitamento materno foi menor que no setor público. 
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A carga horária das capacitações frequentadas pelas participantes do presente estudo 

variou de 30 minutos a 48 horas, sendo que apenas cinco colaboradoras participaram de 

capacitação com duração igual ou superior a 18 horas, como estipulado pelo IHAC
3
. Em outros 

estudos, verificou-se que as médias ficaram abaixo da carga horária recomendada com 9 horas 

e 36 minutos
30

, 13,8 horas para profissionais de nível superior e 10,2 para agentes 

comunitários
22

. 

Nas práticas sobre apoio à amamentação, os resultados do nosso estudo são bem 

diferentes dos achados de Becker
22

, que encontrou percentuais maiores de profissionais que 

verificam a mamada pelo menos uma vez durante as visitas domiciliárias. Esse autor constatou 

que 98,2% dos profissionais de nível superior e 91,2% dos agentes comunitários de saúde 

entrevistados verificam a mamada.  

Já no cenário hospitalar em que foi realizada a nossa pesquisa, as profissionais não 

conseguem permanecer muito tempo no quarto com mãe e filho para auxiliar na amamentação, 

pois há outras pacientes que necessitam de seus cuidados, portanto o percentual de 

colaboradoras que observam pelo menos uma mamada foi baixo. 

Outro fator importante é que, como havia Berçário na época da pesquisa, as 

profissionais da Maternidade acabavam deixando para as funcionárias do Berçário essa função 

de auxiliar na amamentação, para que assim pudessem se dedicar a atividades mais técnicas, 

como: medicações, verificação de sinais vitais e cuidados de higiene. 

Porém, nos dias em que o número de partos era maior, as berçaristas não conseguiam 

observar ou orientar sobre amamentação, pois tinham que auxiliar os pediatras no atendimento 

aos recém-nascidos. As atividades de orientação e educação são relegadas a um segundo plano 

sendo priorizadas as tarefas manuais, revelando a valorização do “fazer”, presente no processo 

de trabalho da enfermagem hospitalar desde os seus primórdios até os dias de hoje
31

. 

Entretanto, essa atividade de observar uma mamada deveria fazer parte da rotina de 

todas as profissionais e não apenas das berçaristas, visto que é algo simples e pode ser feito 

sempre que a profissional entra no quarto para medicar a puérpera, auxiliá-la no banho, trocar o 

bebê, entre outros. A simples verificação da mamada é fundamental para qualquer intervenção 

de orientação e correção de eventuais erros de postura, pega, posição do bebê e da mãe
22

. 

Temas como cuidados no ingurgitamento mamário, complementação alimentar quando 

não há apojadura, importância do vínculo mãe e bebê para o sucesso da amamentação 

apresentaram menores índices de acertos em relação aos demais temas pesquisados no que 

tange aos conhecimentos sobre amamentação, pois colaboradoras citaram conhecimentos mais 

práticos.  
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Esses resultados podem ser atribuídos ao baixo índice de respondentes que participaram 

de cursos de capacitação sobre aleitamento materno, considerando-se a importância das 

capacitações profissionais para a aquisição e multiplicação dos conhecimentos sobre 

aleitamento materno. Na questão sobre a importância do vínculo mãe e bebê, o enunciado pode 

ter dificultado o entendimento delas, levando ao baixo percentual de acertos. 

Becker
22

, em seu estudo, ao perguntar sobre o ingurgitamento mamário, obteve dos 

profissionais de nível superior 70,3% de acertos, e dos agentes comunitários de saúde, 46,7% 

de acertos. Os profissionais de nível superior apresentaram um índice de acertos maior, 

possivelmente porque esse tema exige conhecimento mais aprofundado. Os profissionais de 

nível médio, maioria em nosso estudo, carentes de capacitação, usaram o senso comum ao 

demonstrarem acreditar que compressas mornas ou quentes devem ser prescritas nesses casos.  

Houve contradição entre as respondentes que discorreram sobre a aplicação de 

compressas, pois duas apontaram compressas quentes, e uma considerou que a compressa fria é 

mais indicada. Por esse motivo é importante propiciar a atualização dos profissionais da saúde, 

mais precisamente da enfermagem, para que possam transmitir informações corretas, coerentes 

e sem divergências. Deve-se salientar a importância do uso correto de compressas mornas e 

frias, porque as compressas mornas podem ser usadas quando as mamas não estiverem túrgidas 

(cheias), para estimular a produção de leite. Conquanto as compressas frias merecem cuidados, 

pois causam dor, se aplicadas em mamas cheias, porém são anti-inflamatórias, diminuindo o 

edema, a vascularização e a dor
32

. 

A grande parte das orientações para evitar fissuras e ingurgitamento que as 

colaboradoras mencionaram são pertinentes e bastante frequentes nas suas práticas, com 

exceção ao uso de compressas mornas e frias e de medicamentos. A limpeza contínua, citada 

por uma respondente, merece considerações. Deve-se evitar qualquer tipo de solução como 

álcool 70% ou água boricada, que podem causar ressecamento da pele, e a substância poderá 

ser ingerida pela criança. A higiene dos seios deve ser realizada no banho, não necessitando 

limpar os mamilos antes de cada mamada
33

. 

O ingurgitamento mamário também está relacionado com a pega correta, e essa variável 

mostrou altos índices de acertos no presente estudo, assim como no estudo de Ciconi et al
30

 

que, assim como Becker
22

, analisou os conhecimentos sobre amamentação entre profissionais 

da Estratégia Saúde da Família.  É importante que as profissionais de enfermagem saibam 

orientar quanto à pega correta e observem as mães amamentarem, para que possam prevenir o 

ingurgitamento mamário.  
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Com relação à duração do aleitamento materno exclusivo por seis meses, resultados 

semelhantes ao do estudo de Ciconi et al
30

 foram bastante favoráveis ao incentivo dessa prática. 

 Na questão referente à complementação alimentar na ausência de apojadura, nós 

obtivemos baixo índice de acertos, enquanto que em outros estudos
30,22,23

 os resultados 

variaram de 64,8% a 95,1%.  A demora na apojadura implica medidas de apoio e não de 

complementação, contudo as nossas colaboradoras mostraram a tendência de recomendar a 

complementação, em vez de adotar medidas de apoio, o que pode contribuir para o desmame 

precoce.  

O que surpreendeu foi o fato de que algumas participantes, durante a capacitação, 

demonstraram não conhecer o termo apojadura, dificultando o manejo correto e a orientação às 

puérperas. 

Na variável regularidade de horário, obtivemos percentual de acertos muito próximos 

dos 65,6% de acertos obtidos por Becker
22

 nas respostas dos profissionais de nível médio. 

Comparando-se esses resultados, verifica-se que a tendência de regular o horário das mamadas 

mostrou certa homogeneidade entre os entrevistados de ambas as pesquisas. 

É importante permitir a alimentação do bebê em livre demanda, deixando que mãe e 

filho encontrem a regularidade das mamadas. 

No que concerne à troca de mamas após dez minutos do início da mamada, houve um 

índice de acertos de 80,9% em nosso estudo, maior que os 67,3% encontrados no estudo de 

Arantes et al
23

, que entrevistou profissionais de unidades básicas de saúde.  Ao trocar o bebê de 

mama no começo da mamada, ele só irá ser amamentado pelo leite inicial, que contém mais 

água, deixando de ingerir o leite final, que é rico em gordura
1
. É importante que o bebê esvazie 

uma mama para que depois seja oferecida a outra.  

Parece haver consenso entre colaboradores de diferentes estudos sobre a inadequação do 

uso de chupetas e mamadeiras. No presente estudo, houve 100% de acertos, assim como foram 

encontrados índices de acertos muito próximos em estudos similares
23,30

. Esses resultados são 

importantes, pois o uso de chupetas e bicos artificiais leva à confusão de bicos, dificultando a 

pega ao seio materno. Devemos levar em consideração que, no presente estudo, foram 

entrevistados profissionais de enfermagem, em sua maioria de nível médio, diferentemente dos 

estudos citados, em que os entrevistados eram enfermeiros, pediatras, ginecologistas/obstetras e 

médico da família.  

O percentual de acertos sobre a exposição ao sol para prevenção e tratamento de fissuras 

mamárias foi de 100% entre as respondentes do presente estudo, contra os 81,2% de acertos 

entre enfermeiras em estudo realizado com profissionais de atenção básica
23

. As profissionais 
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do nosso estudo são jovens, formadas mais recentemente, podem estar mais atualizadas sobre 

esse tema. Atualmente não se indica mais o banho de luz para o tratamento das lesões já 

existentes, pois, pelo conhecimento atual de cicatrização de feridas a recomendação é de 

tratamento úmido, com o objetivo de formar uma camada externa que proteja e evite a 

desidratação da epiderme, ou seja, orienta-se passar o próprio colostro, após a mamada, nas 

fissuras
34

. 

As vantagens sobre a amamentação mais citadas na questão de conhecimentos foram as 

mais conhecidas; nesta questão não foram mencionadas vantagens como: diminuição da 

mortalidade infantil, diminuição do estresse da mãe e o do bebê, que chora menos, prevenção 

de osteoporose, entre outras. Todavia, na questão referente à percepção sobre amamentação, a 

diminuição da mortalidade infantil surgiu no discurso de uma colaboradora que percebe a 

amamentação como proteção ao bebê. 

Comparando-se esses resultados com os de outros autores constata-se que o vínculo mãe 

e filho é a mais conhecida vantagem da amamentação
11,23,30

. A proteção do bebê (fatores 

imunológicos, saúde, nutrição) também foi comum nesses estudos
11,30

. Esperava-se que a 

vantagem economia estivesse entre as vantagens mais citadas, pelos benefícios que trazem à 

família com relação à redução de custos e à praticidade, porém ela foi incipiente no presente 

estudo. Nos estudos de Azeredo
11

 e de Manzani
35 

essa vantagem sequer foi lembrada. 

            As respostas referentes aos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno  

revelaram o desconhecimento da maioria das colaboradoras sobre o assunto, apontando para a 

necessidade da adoção dessas normas na Instituição pesquisada. Não foram mencionados os 

seguintes passos: ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, a qual deve ser 

rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde; treinar toda a equipe de 

cuidados de saúde, capacitando-a para implementar esta norma; informar todas as grávidas 

atendidas sobre as vantagens e a prática da amamentação, mostrar às mães como amamentar 

e como manter a lactação, mesmo que tenham de ser separadas de seus filhos; encorajar a 

criação de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães devem ser encaminhadas por 

ocasião da alta hospitalar. 

             Em relação ao quarto passo: ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira meia 

hora após o parto, embora  mencionado, verificou-se dificuldade em realizá-lo, pois assim que 

nasce, o recém-nascido é encaminhado ao Berçário, para que sejam realizados os cuidados 

imediatos e mediatos. Em alguns casos, a amamentação ocorre algumas horas após o parto. No 

entanto, mesmo não sendo praticado, três profissionais citaram esse passo. 
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A prática da amamentação, longe de significar um ato instintivo natural, representa um 

hábito preso aos determinantes sociais e às manifestações da cultura, além de carregar um forte 

componente emocional e afetivo. É necessário que se compreendam os diversos determinantes 

sociais dessa vivência, seus desafios e possibilidades
36

. Os profissionais de enfermagem devem 

encontrar juntamente com as mães, formas para superar as dificuldades vivenciadas, evitando 

que elas se sintam culpadas quando, muitas vezes, não dispõem de orientação para 

amamentar
36

. 

O leite materno é o alimento ideal para o crescimento e o desenvolvimento adequados 

de crianças, sendo indicado de forma exclusiva até o sexto mês de vida
1
. Outro termo 

desconhecido para algumas participantes, e que causou impacto por ser um termo bastante 

utilizado e importante na prevenção do desmame precoce, foi o aleitamento materno exclusivo. 

Algumas colaboradoras acreditavam, equivocadamente, que as mães podem oferecer ao bebê 

água e chá.             

Desde a antiguidade, o ser humano já procurava alternativas à alimentação, com leite 

materno de suas crianças, quando a mãe apresentava dificuldades em ofertá-lo. Nessa época 

alguns povos já utilizavam as amas-de-leite
37

. Portanto, desde antigamente, o leite materno é 

considerado o alimento ideal para a criança, e quando pesquisamos sobre amamentação, na 

maioria das vezes o conceito que encontramos é que o leite materno é o alimento ideal para o 

bebê e favorece o vínculo afetivo entre mãe e filho. 

 Os profissionais de saúde tendem a considerar a amamentação como um ato natural, 

valorizando apenas seu aspecto biológico e social
38

. Podemos entender, então, o porquê dos 

temas que emergiram nos discursos das colaboradoras (alimento ideal, elo mãe-filho, saúde e 

bem-estar) e que também foram apontados na questão sobre as vantagens do aleitamento 

materno
iii

. 

Arantes et al
23

 também encontrou, em seu estudo sobre concepções dos profissionais de 

saúde sobre amamentação, os significados de saúde e vida, apontando para uma concepção 

técnica e tradicional da amamentação notadamente voltada às vantagens que a amamentação 

traz para a criança. É consenso que a amamentação possibilita o estabelecimento e o 

fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e filho; mas, por outro lado, no campo afetivo, não 

são somente sentimentos positivos que a amamentação pode proporcionar, principalmente para 

a mulher. A amamentação também gera (para a mãe) sentimentos negativos, como dor, 

                                                           
iii  Cf. quadro 1 página 20  
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angústia, culpa, sentimentos esses que são quase sempre esquecidos pelos profissionais de 

saúde
23

. 

O significado da amamentação como prática de custo financeiro inferior ao aleitamento 

artificial, representando economia para as famílias, foi incipiente em nosso estudo. Contudo 

essa é uma dimensão social importante da amamentação, pois o alto custo da alimentação 

artificial, somado ao risco de contaminação no preparo de fórmulas lácteas e/ou as diluições 

inadequadas, pode levar uma parcela significativa de crianças à desnutrição
39

.  

O aumento nas taxas de amamentação é, em parte, determinado pela capacitação dos 

profissionais de saúde
40

. O conhecimento sobre os diversos aspectos do aleitamento materno 

possibilita aos profissionais atitudes positivas em seu benefício
41

. Dessa forma, a intervenção 

educativa tende a se tornar um fator ativador em potencial dessa prática
42

 em todos os níveis da 

atenção em saúde. 

Como a promoção e o apoio à amamentação parecem ocorrer de forma heterogênea 

entre os profissionais
43

, pois não há uma conduta unificada e sim condutas individuais de cada 

profissional, é preciso investir na educação continuada e na educação permanente dos 

profissionais da equipe de saúde. 

Além disso, há necessidade de se estabelecerem metas e de se adotarem normas, como 

os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno
2
, nas instituições. Um dos passos 

essenciais para a promoção do aleitamento materno no ambiente hospitalar é a existência do 

alojamento conjunto. 

Na enfermagem hospitalar há que se superar a dicotomia entre procedimentos e 

comunicação. A enfermagem se caracteriza pela divisão técnica do trabalho entre as diferentes 

categorias: enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem. É um processo que fragmenta a 

assistência e o cuidado indicando a necessidade de recomposição dos trabalhos e de mudança 

da concepção do processo saúde-doença na perspectiva do cuidado integral e da integralidade 

da saúde
31

.  

O cuidado de enfermagem é abordado e executado de duas formas distintas, sendo uma 

o cuidado com foco nos procedimentos e no raciocínio clínico, e a outra o cuidado ampliado, 

que agrega os procedimentos e a clínica à comunicação e interação com os clientes, de forma 

contextualizada a cada momento e situação de cuidado
31

. No entanto, no hospital em que foi 

realizado o presente estudo, os cuidados de enfermagem, embora integrais, mantêm a dicotomia 

entre procedimentos e comunicação, pois as trabalhadoras de enfermagem não conseguem 

orientar as puérperas e observar as mamadas.  
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Outra questão que também dificulta o apoio à prática da amamentação é o alto índice de 

cesáreas nos hospitais privados, como no local deste estudo, fazendo com que a amamentação 

na primeira meia hora após o parto fique prejudicada, pois as mães não têm os braços livres 

para amamentar. 

Além disso, o preparo da gestante no pré-natal é essencial para o sucesso do aleitamento 

materno. Trevisan et al
44

 constatou em seu estudo que a frequência da realização do exame das 

mamas e das orientações sobre amamentação no pré-natal poderiam ser maiores. A ausência de 

orientação sobre aleitamento materno e cuidados com as mamas durante o pré-natal, assim 

como de cursos de preparo das gestantes para o parto e para a amamentação, foi uma 

dificuldade relatada pelas profissionais deste estudo. Essas colaboradoras acreditam que uma 

boa orientação durante o pré-natal prepara a gestante para a vivência da amamentação e facilita 

essa prática. 

Nos encontros de capacitação, o debate sobre os temas e práticas do cotidiano revelou 

que as participantes, embora profissionais, reproduzem alguns mitos sobre aleitamento 

materno, como acreditar que colostro é leite fraco e ser permitido complementar o leite materno 

com água e chá. Assim como para as profissionais, a insegurança materna está presente nas 

representações de mulheres sobre amamentação no estudo de Marques et al
45

. Portanto, é 

importante que as profissionais de enfermagem estejam aptas e capacitadas a orientarem as 

mães, de forma a multiplicarem conhecimentos fundamentados em evidências científicas e não 

em mitos reproduzidos socialmente. 

A partir da intervenção educativa realizada junto às colaboradoras, de acordo com as 

suas necessidades de aprendizado, e utilizando a educação problematizadora, foi possível 

perceber que a capacitação de forma participativa e em grupos desperta o interesse das pessoas 

em aprender e a interagir, trocando suas experiências. 

Essa forma de capacitação mostra que não há necessidade de aulas expostas e teóricas 

nas quais o educando apenas faz anotações e ouve o educador. A educação problematizadora 

proporciona o aprendizado significativo e faz com que os educandos se tornem mais críticos, 

interessados, participativos, seguros, auxiliando-os no seu ambiente de trabalho e nas relações 

profissionais 
46-49

.  

O programa de capacitação foi norteado pela educação problematizadora, com a 

estratégia Aprendizagem Baseada em Equipes (TBL)
25

 que se baseia na interação de pequenos 

grupos, e teve como objetivo melhorar as habilidades das profissionais para a aplicação dos 

conteúdos sobre os benefícios e manejo da amamentação em suas práticas cotidianas e levando-

as a refletir sobre as práticas vivenciadas no apoio à amamentação.  Embora a instituição onde 
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foi realizado o trabalho não tenha apoiado a realização do programa de capacitação no sentido 

de liberar as profissionais
 
 ou ofertar algum benefício como estímulo à participação, houve 

adesão de dez colaboradoras nesta etapa.   

Não encontramos na literatura trabalhos em que o TBL foi utilizado para capacitação de 

profissionais na área da saúde. A aprendizagem baseada em problemas (ABP) e a 

problematização são as estratégias mais utilizadas nas capacitações de profissionais de saúde, 

que adotam como estratégia a educação problematizadora
21

.   

A metodologia TBL, diferentemente da problematização, que usa problemas da 

realidade social, e do ABP, que trabalha com problemas construídos por especialistas, permite 

sua aplicação em grandes grupos, necessitando apenas de um professor tutor para coordenar as 

atividades nas diferentes etapas. Todavia requer um trabalho prévio e cuidadoso de preparação 

dos testes a serem aplicados. 
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8   CONCLUSÕES 

 

 Este estudo mostrou que a grande maioria das profissionais de enfermagem 

entrevistadas orienta as puérperas sobre as vantagens do aleitamento materno e os cuidados 

com fissuras e também questiona sobre as dificuldades para amamentar, porém não verificam a 

mamada alegando falta de tempo. No entanto essa prática deve fazer parte da rotina de todas as 

profissionais, visto que é algo simples e pode ser feito sempre que a profissional entrar no 

quarto para prestar cuidados à puérpera ou ao bebê.  

A percepção dessas colaboradoras sobre amamentação aponta para uma concepção 

técnica e tradicional da amamentação notadamente voltada às vantagens que a amamentação 

traz para a criança. 

Elas responderam corretamente sobre duração do aleitamento materno, pega correta da 

mama pelo bebê, uso de bicos artificiais, importância do banho de luz no cuidado aos seios, da 

amamentação na primeira meia hora de vida e composição do leite materno. Já temas como 

cuidados no ingurgitamento mamário, complementação alimentar quando não há apojadura, 

importância do vínculo mãe e bebê para o sucesso da amamentação e intervalo das mamadas 

apresentaram menores índices de acertos. Uma limitação ao estudo foi não ter incluído no 

questionário inicial quais orientações sobre amamentação são proporcionadas às puérperas. 

No tocante à participação em cursos de capacitação, o percentual foi baixo, 

considerando-se a importância desses conhecimentos para uma orientação adequada às 

puérperas. Surpreendeu o percentual das respondentes que não souberam informar um dos Dez 

Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno na primeira etapa do trabalho. É importante que 

essas profissionais tenham acesso a cursos e capacitações, para manterem-se atualizadas e 

melhorarem suas práticas cotidianas.  

Acredita-se que a capacitação com metodologia participativa (TBL), norteada pelas 

necessidades de aprendizagem das colaboradoras, teve resultados positivos, pois as 

participantes demonstraram grande interesse em aprender e ajudar, de maneira correta, as mães 

no apoio à amamentação, sentindo-se comprometidas em multiplicar, com as demais 

profissionais, os conteúdos discutidos. 

Utilizar a metodologia TBL para essa capacitação foi uma experiência bastante 

produtiva. Porém consideramos que o fato de as colaboradoras serem trabalhadoras, muitas em 

mais de um emprego, dificultou a participação com mais dedicação por estarem cansadas. 

Porém, essa metodologia fez com que as participantes se tornassem mais interessadas nos 

assuntos abordados. Os objetivos de aprendizagem foram alcançados, conforme se constatou 
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nas respostas e discussão dos testes aplicados. Houve avanço, se comparado ao questionário 

inicial, no que se refere aos conhecimentos sobre amamentação.  

A contribuição deste estudo se deu principalmente pelo impacto da ação educativa e, 

pela descrição inédita em nosso meio da utilização de TBL em uma capacitação de 

profissionais de enfermagem sobre amamentação. Da mesma maneira, contribuiu 

significativamente ao propiciar a discussão de problemas comuns que podem aparecer na rotina 

de qualquer profissional da enfermagem, (re)construindo conhecimentos e práticas e 

desmistificando mitos e crenças. 

Em pesquisas futuras, seria de grande valia analisar e avaliar in loco como essas 

profissionais de enfermagem manejam as práticas de apoio à amamentação e lidam com as suas 

dificuldades, após terem participado de um programa que utilizou como estratégia a educação 

problematizadora. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETAS DE DADOS 

 

QUESTIONÁRIO Nº 

 

Função: _____________________                                   Setor: __________________ 

 

1- Idade:  (    ) anos 

 

2- Tem filhos? (  )Sim    (  )Não                     Quantos? 

 

3- Se sim, amamentou por quanto tempo? 

        1º filho (  )meses               2º filho (  ) meses                   3º filho (  ) meses     

    

4- Já fez algum treinamento ou curso em amamentação? 

        (  ) Sim                              (  ) Não 

 

5- Quanto tempo durou o maior treinamento?  (  ) horas 

 

6- Você orienta a puérpera que acabou de dar à luz no que se refere à amamentação? 

(  ) Sempre                         (  ) Raramente                             (  ) Nunca 

 

7- Quando a puérpera já está no quarto, você fala das vantagens e importância da 

amamentação? 

(  ) Na maioria das vezes                    (  ) Eventualmente               (  ) Nunca 

 

8- Pergunta se possui dificuldades para amamentar? 

   (  ) Na maioria das vezes                    (  ) Eventualmente               (  ) Nunca 

9- Você verifica pelo menos uma mamada do bebê? 
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(  ) Na maioria das vezes                    (  ) Eventualmente               (  ) Nunca 

 

10-  Orienta como prevenir e lidar com fissuras, dor e ingurgitamento? 

(  ) Na maioria das vezes                    (  ) Eventualmente               (  ) Nunca 

 

11- A duração mínima do aleitamento materno em meses é: (  ) meses 

                                                                                                                           

12- Liste três vantagens da amamentação para a mãe ou para o bebê: 

1- ___________________________________________________________________ 

2- ___________________________________________________________________ 

3- ___________________________________________________________________ 

 

13-  Escreva duas orientações que você daria para mães com fissuras nos seios ou 

ingurgitamento: 

1- ___________________________________________________________________ 

2- ___________________________________________________________________ 

 

Verdadeiro ou Falso 

14- (  ) É importante lavar o bico dos seios com água e sabão após cada mamada. 

 

15- (  ) É importante trocar o bebê de seio após cerca de 10 minutos do início da mamada 

para que mame os dois seios. 

 

16- (  ) O uso de chupetas e mamadeiras pode prejudicar a amamentação. 

 

17- (  ) Em caso de ingurgitamento, é importante massagear o seio antes da mamada e fazer 

compressas geladas após. 

18- (  ) Se não houver apojadura até 3 dias após o parto, é necessário iniciar 

complementação. 
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19- (  ) A exposição à luz do sol é benéfica ao seio. 

 

20- (  ) O bebê deve ser amamentado com regularidade: de 2 em 2 horas na primeira semana 

e depois de 3 em 3 horas daí em diante. 

 

21- (  ) A composição do leite varia ao longo da mamada em um seio, ou seja, o leite inicial 

é diferente do leite final. 

 

22- (  ) O sucesso da amamentação depende apenas da relação mãe-bebê, não influenciada 

pela participação dos familiares ou por valores culturais. 

 

23- (  ) Amamentar na primeira meia hora de vida do bebê aumenta o vínculo mãe-filho, 

além de ajudar a prevenir hemorragia no pós parto. 

 

24- (  ) O leite materno é composto apenas de água. 

 

25- Cite um dos Dez Passos para o sucesso do aleitamento materno. 

 ___________________________________________________ 

 

26-  A pega correta do bebê durante a amamentação é: 

(  ) abocanha a maior parte da aréola, lábio inferior virados e bochechas redondas 

(  ) abocanha apenas o bico do peito e as bochechas ficam côncovas 

 

27-  O que é amamentação para você? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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28-  Como você vê a prática dos profissionais de saúde no apoio à amamentação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Amamentação: capacitando os profissionais de enfermagem 

  

Eu,_________________________________________________RG_________ 

 

Concordo em participar deste estudo sabendo que responderei a um questionário sobre meus 

conhecimentos, práticas e percepções sobre amamentação e que participarei de um programa de 

capacitação sobre o tema.  

 Sei que em caso de dúvida ou intercorrência poderei recorrer à pesquisadora responsável 

Enfermeira Marília Deltreggia Benites, residente à Av. Armando Sales de Oliveira nº1033, 

Trujillo - Sorocaba/SP através do telefone (15) 9201-3204. Também poderei contatar, caso 

queira esclarecer dúvidas, o Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde da PUCSP, através do telefone (15) 3212-9896.  

Sei que estou livre para decidir se desejo participar ou não da pesquisa e que posso desistir do 

estudo em qualquer fase, podendo fazê-lo sem qualquer prejuízo. Recebi garantias de que será 

mantido sigilo sobre a minha identidade.  

Este é um documento em duas vias, uma pertence a você e a outra deve ficar arquivada com a 

pesquisadora. 

Nome_____________________________Assinatura_____________________ 

 

 

 

Pesquisadora Responsável___________________________Assinatura___________________ 

Data ___/___/___ 
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APÊNDICE C – CONVITE DA CAPACITAÇÃO 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO  

 

QUESTIONÁRIO DA CAPACITAÇÃO - TBL 

 

Assinale a alternativa correta 

1- Sobre a Pega adequada, é correto afirmar que: 

 

A.  o bebê deve estar de frente para a mãe, o lábio inferior deve permanecer virado, o 

bebê deve abocanhar toda a aréola, as bochechas côncavas e com barulho na boca 

durante a mamada e a mãe deve permanecer sentada e não sente dor durante a 

mamada. 

B.  o bebê fica com o corpo de lado para a mãe, apenas com o rosto virado para frente, 

o lábio inferior deve permanecer virado, abocanha toda a aréola, bochechas 

arredondadas e a mãe permanece em posição confortável e sente dor durante a 

mamada. 

C.  o bebê fica com o corpo virado para a mãe, apenas com o rosto virado para frente, o 

bebê abocanha apenas o bico do seio, as bochechas ficam côncavas e a mãe deve 

permanecer sentada e sente dor durante a mamada. 

D.  o bebê deve estar com a barriga em contato com a mãe, a boca do bebê deve ficar 

com os lábios virados para fora tipo boca de ‘peixinho’, abocanha toda ou a maior 

parte da aréola, bochechas arredondadas e a mãe permanece em posição que achar 

mais confortável e não sente dor durante as mamadas. 

 

2- Sobre “Os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” as Maternidades 

devem: 

A.  ter uma política escrita de aleitamento materno no serviço de saúde, posição e pega 

correta da mãe e bebê, capacitar a equipe do serviço de saúde, amamentação na 

primeira meia hora após o nascimento, oferecer complemento quando necessário. 



68 
 

B.  ter uma política escrita de aleitamento materno no serviço de saúde, incentivar o 

aleitamento materno sob livre demanda, não oferecer bicos artificiais ou chupetas, 

promover a formação de grupos de apoio a amamentação. 

C.  capacitar a equipe do serviço de saúde, informar as gestantes dos benefícios do 

aleitamento materno, dar chupetas e mamadeiras quando necessário, deixar o bebê 

em berçário logo que nascer. 

D.  o bebê permanece em alojamento conjunto 24horas, oferece complemento quando 

necessário, ter uma política de aleitamento materno no serviço de saúde. 

 

3- Sobre Ingurgitamento Mamário:  

 

A.  é quando o leite fica empedrado no seio da mãe mesmo quando a amamentação é 

eficaz, com boa pega e sucção do bebê. As mamas ficam edemaciadas, aumentam 

de volume e ficam dolorosas, o bebê tem dificuldade para pegar. O banho quente e 

ordenha ajuda no alívio da dor, não são indicadas compressas frias. 

B.  é quando o leite fica empedrado no seio da mãe devido a amamentação não eficaz 

com pega e sucção errada do bebê, porém ele não tem dificuldade para pegar não 

havendo necessidade de ordenha antes da mamada. As mamas apenas ficam 

doloridas e o uso de compressa morna não é indicada; apenas o banho quente deve 

ser realizado. 

C.  é quando o leite fica empedrado nos seios da mãe devido a mamadas não 

frequentes, técnica da amamentação errada e sucção do bebê insuficiente. As mamas 

ficam edemaciadas, dolorosas, brilhantes e o bebê tem dificuldade para a pega sendo 

necessário ordenha manual antes da mamada para esvaziar um pouco a mama. O 

uso de compressas mornas auxilia na liberação do leite e compressas frias nos 

intervalos ou após as mamadas diminui edema, vascularização e dor. 

D.  é quando o leite começa a descer e a encher as mamas devido a amamentação 

eficaz e frequente. As mamas apenas aumentam de volume e não há dor, o bebê não 

tem dificuldade para pega. O uso de compressas tanto mornas quanto frias não é 

indicado. 
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4- Sobre Apojadura: 

A.  é a descida do leite e acontece por volta do terceiro dia ou mais do nascimento do 

bebê. As mamas aumentam de tamanho e o leite é abundante. Não existe leite fraco, 

ele apenas muda de consistência, ou seja, o colostro é mais concentrado e nos 

primeiro dias é em pequena quantidade. Na apojadura, o leite inicial é mais aguado 

e o leite final é mais gorduroso. Portanto, não há necessidade de complemento.  

B.  é a descida do leite e acontece até o terceiro dia de nascimento. Se não ocorrer, 

deve-se iniciar a complementação. As mamas permanecem iguais. Não existe leite 

fraco, ele apenas muda de consistência, ou seja, o colostro é mais concentrado e nos 

primeiro dias é em pequena quantidade, já na apojadura, o leite inicial é mais 

aguado e o leite final é mais gorduroso. 

C.  é a descida do leite e ocorre por volta do terceiro dia de nascimento. As mamas 

ficam mais volumosas e não doloridas. O leite pode ser fraco sendo necessário o uso 

de complementos. 

D. é apenas a mudança do leite que, de colostro passa a leite adequado às necessidades 

do bebê. Não há mudança nos seios da mãe e não há necessidade de complemento. 

 

5- Ao verificar uma mamada, precisamos observar o que está correto: 

A.  se a mãe está em uma posição confortável e tranquila, se o quarto está arejado, se 

bebê está com rosto de frente para a mãe, se o bebê abocanha apenas o bico do 

seio; 

B.  se o bebê está posicionado com o rosto de frente para a mãe, se mãe está sentada, se 

o bebê abocanha a maior parte da aréola;  

C.  se a pega e sucção do bebê estão corretas, se o bebê está agasalhado, se portas e 

janelas estão fechadas, se a pega está correta; 

D.  se a mãe está em uma posição confortável, se o bebê está posicionado de frente 

para a mãe, se a pega e sucção do bebê estão efetivas, ou seja, bochechas 

arredondadas e bebê pegando a maior parte da aréola. 

 

6- Sobre Aleitamento Materno Exclusivo: 

A.  é quando além do aleitamento materno, oferece ao bebê apenas água em mamadeira 

B.  é quando a mãe amamenta só com o leite materno. Se não for possível oferecer o 

seio materno, o mesmo é oferecido em copo ou colher 
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C.  é quando a mãe oferece apenas leite, independente de ser materno ou fórmulas até 

os 6 meses 

D. é a mamada com livre demanda, a qualquer hora que o bebê desejar e demonstrar 

sinais de fome ou em intervalos de 3 em 3 horas 
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APÊNDICE E – ESTUDO DE CASO 

 

ESTUDO DE CASO 

A puérpera P.R. teve seu primeiro filho de Parto Normal há 3 dias. Ainda no hospital, o bebê 

tinha dificuldades para pegar o peito (da mãe) para mamar, porém ambos tiveram alta 

hospitalar. Após 3 dias, P.R. retorna ao hospital para se consultar com o médico, pois começou 

a ter febre de 39ºC e as mamas ficaram bem doloridas. Ao exame: as mamas apresentaram-se 

bem edemaciadas, brilhantes, (doloridas), com hiperemia e saída de leite. O médico de plantão 

diagnosticou (com) início de Mastite e a internou. 

Na sua prescrição constava: 

 - Dipirona se febre ou dor 

 - SG 5% com ocitocina 

- Tramal para dor 

- Avaliação da fonoaudióloga para auxílio na amamentação 

 

Refletindo sobre as prováveis causas da situação descrita, aponte a opção que considera 

mais adequada. 

A - P.R. cumpriu as orientações dadas no hospital, porém com a apojadura o bebê não 

conseguia esvaziar completamente a mama deixando-a mais cheia para a mamada seguinte; o 

bebê tinha boa pega e sucção, mas não conseguia permanecer muito tempo mamando. O 

correto nesse caso é ordenhar a mama antes das mamadas e retirar um pouco do leite para que 

não acumule. A febre apresentada foi devido ao processo inflamatório decorrente do 

entupimento de um ducto mamário, fazendo com que o leite, não conseguindo passar, se 

acumule nos ductos e causando inflamação e inchaço local. Seria necessário ter na prescrição 

um antiinflamatório. A ocitocina é desnecessária nesse caso, visto que há saída de leite pela 

mama. 

B - é normal, na apojadura, as mamas ficarem mais volumosas e cheias de leite, porém acaba 

dificultando a pega do bebê que abocanha apenas o mamilo causando dor e fissuras; a mamada 

não é eficaz porque o bebê ingere pouca quantidade de leite se abocanhar de maneira errada. A 

febre apresentada é normal devido a própria apojadura. P.R deverá realizar compressas mornas 

para alívio dos sintomas e oferecer o seio com mais frequência ao bebê, mesmo que abocanhe 

apenas o bico esvaziando um pouco a mama. A ocitocina ajuda nesse caso em que não há 

reflexo de descida do leite, pois faz com que desça mais leite. O uso de bicos de silicone 

também pode ajudar a fazer com o bebê tenha uma pega mais correta e não interfere no reflexo 

produzido pela sucção. 
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C - P.R amamentou de forma incorreta seu bebê; as mamadas eram infrequentes, pois se o bebê 

não chorava era porque não tinha fome e com isso as mamas foram ficando mais cheias e 

dificultando as mamadas. O bico do seio estava com fissuras devido a pega incorreta e com isso 

P.R não conseguia deixar o bebê muito tempo no seio. Se não houver alívio do ingurgitamento, 

a produção do leite é interrompida. Portanto, o esvaziamento da mama é essencial para dar 

alívio à mãe, diminuir a pressão mecânica nos alvéolos, aliviar o obstáculo à drenagem da linfa 

e edema, diminuir o risco de comprometimento da produção do leite e, sobretudo, da 

ocorrência de mastite. Para isso, é importante a ordenha e banhos quentes além de mamadas 

mais frequentes e na posição sentada devido ao grande volume de leite. 

D - Como os seios de P.R estavam mais volumosos devido à apojadura, a mastite ocorreu pelo 

fato de ela ter usado um sutiã muito apertado fazendo com que houvesse uma pressão em 

determinada área do seio, dificultando a saída do leite e fazendo com que o mesmo ficasse 

“empedrado”. O bloqueio se manifesta pela presença de nódulos mamários sensíveis e 

dolorosos em uma mãe sem outras doenças da mama. O correto é não utilizar sutiãs quando se 

está amamentando para não prejudicar a amamentação. P.R deve amamentar seu bebê com 

mais frequência, na posição sentada devido ao grande volume de leite e não esperar que o bebê 

chore quando estiver com fome. 
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APÊNDICE F – EXPRESSÕES-CHAVE E IDEIAS CENTRAIS  

 

Expressões-chave e ideias centrais da percepção sobre amamentação 

 

Expressões – chave Ideias centrais Sujeitos 

É um ato de amor e cumplicidade da mãe para com o 

bebê, além de fortalecer esse vínculo proporciona a 

nutrição adequada para o bebê nos primeiros meses de 

vida 

Vínculo afetivo 

Melhor alimento 
AE1 

Um ato de amor entre mãe e filho 

Vínculo afetivo 

ENF2/AE

7/TE8/AE

10/ENF14

/AE22/AE

24/AE25/

ENF29/TE

30/TE31 

É saber que uma pessoa depende de você para ser 

alimentada, para crescer com boa saúde e aproximação de 

mãe e folho. É tudo! 

Dependência 

 
TE3 

É um ato de amor, vínculo mãe para o filho. É o melhor 

leite para ser oferecido ao RN. Tem tudo o que ele precisa. 

Vínculo afetivo 

Melhor alimento 
AE4 

Além de estimular o vínculo mãe bebê, na amamentação a 

mãe transfere anticorpos que o bebê levará para a vida 

inteira. O RN também ao mamar desenvolve a parte do 

maxilar que irá contribuir na fala. Amamentar é a melhor 

coisa que podemos fazer por um filho no início de sua 

vida. 

Vínculo afetivo 

Desenvolvimento 

Proteção 

Melhor alimento 

AE6 

É um ato de doação. Expressão de amor AE9 

É muito importante para o vínculo mãe e filho, e proteção 

principalmente para o RN, fora que é maravilhoso 

amamentar 

Vínculo 

Proteção para o RN 

Prazer 

TE11 

Amamentar é o principal e o único alimento para o bebê 

crescer saudável até no mínimo 6 meses de idade, além do 

vínculo mãe- filho, amamentar é dar ao seu filho saúde e 

Melhor alimento 

Vínculo 
AE12 



74 
 

bem estar. Saúde e bem-estar 

É uma expressão de amor. É ser inteligente, afinal é leite 

de graça, quentinho com todos os nutrientes à qualquer 

hora para o bebê 

Expressão de amor 

É ser inteligente 
AE13 

É um momento íntimo, entre você e o seu filho, só seu 
Vinculo afetivo 

AE15/TE1

9 

É um momento de cumplicidade entre mãe e filho. Vinculo afetivo TE16 

É o contato físico de amor entre mãe e RN durante a 

alimentação. 
Vínculo afetivo AE17 

Manifestação de carinho e amor ao RN Expressão de amor TE18 

Melhor maneira de proporcionar o alimento ideal para o 

crescimento saudável e o desenvolvimento dos recém 

nascidos 

Melhor alimento ENF20 

É dar saúde às nossas crianças com um ato que poupa 

gastos com compras de leites artificiais, bicos e 

mamadeiras, água, sabão, gás e tempo. Evita gastos com 

dentistas, fonoaudiólogo entre outras. É a maneira mais 

prática de reduzir a mortalidade infantil, e talvez mais 

importante que isso melhorar a qualidade dos 

sobreviventes e de suas famílias. Amamentar é transmitir 

amor e saúde ao ser inocente que acaba de chegar a este 

mundo de Deus! 

Econômico 

Saúde e bem-estar 

Proteção 

Expressão de amor 

AE21 

É um ato de importância para a mãe e o bebê, neste 

momento há presença de grande vínculo entre mãe/bebê, é 

um ato de amor. 

Vínculo afetivo ENF23 

A amamentação além de ser um vínculo com a mãe, supre 

todas as necessidades do RN, evita doenças, ajuda na 

formação dos dentes 

Vinculo afetivo 

Melhor alimento 

Proteção 

TE26 

Um ato de amor, um momento de aproximação entre mãe 

e filho 
Vínculo afetivo AE27 

Amamentação é uma doação, um momento em que mãe e 

filho se aproximam emocionalmente 
Vínculo afetivo ENF28 

É muito importante, além do vínculo RN e mãe, previne as Vínculo AE32 
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doenças para a criança Proteção 

É uma relação muito importante para mãe e o bebê, além 

de prevenção de doenças 

Vínculo 

Proteção 
TE35 

A amamentação além de ser um grande vínculo afetivo 

entre mãe e bebê, tem todas as vitaminas necessárias para 

o bebê 

Vínculo afetivo 

Melhor alimento 
AE36 

É essencial para reconhecimento e elo entre mãe e bebê, é 

uma forma da mãe ter mais contato com seu filho e se 

sentir verdadeiramente mãe (quando possível amamentar). 

Um modo de alimentar o bebê de forma sadia 

Vínculo 

Melhor alimento 

 

AE37 

É um ato de amor e afeto da mãe, o bebê e vice versa, é 

proteção, saúde, aconchego 

Vínculo afetivo 

Proteção 
AE38 

Um ato de responsabilidade, consciência e amor Responsabilidade, AE39 

A amamentação é o primeiro contato afetivo entre 

binômio mãe-filho, trazendo benefícios para a saúde de 

ambos, por esta razão é necessário incentivar e ajudar 

nesta prática 

Vínculo afetivo ENF40 

A amamentação é um ato de alimentar o RN, livre de 

preconceitos e que deveria ser ainda mais divulgado sua 

importância, é um momento de prazer tanto para a mãe 

quanto para o RN. 

Alimentação livre 

de preconceito 

Prazer 

TE41 
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Expressões-chave e ideias centrais sobre a prática dos profissionais de saúde no apoio à 

amamentação 

 

Expressões-chave Ideias centrais Sujeitos 

Na maioria das vezes eficaz, porém as orientações e 

treinamentos deveriam ser com mais freqüência. 

Satisfatória 

Capacitação dos 

profissionais 

AE1 

A prática é muito importante, é fundamental o profissional 

da saúde saber apoiar, estimular e orientar corretamente 

sobre amamentação. 

Essencial 

Capacitação dos 

profissionais 

ENF2 

Muitos não têm paciência para auxiliar, mas como não são 

todas as pessoas que auxiliam e orientam o quão é 

importante tanto para a mãe como para o bebê. 
Despreparo TE3 

Apesar da maioria dos profissionais da saúde já ter 

amamentado seus filhos, na prática bastante funcionário 

ainda fica perdido para auxiliar as mães, em posicionar o 

RN certo, fazer o bebê abocanhar certo, deixar a mãe na 

posição confortável para amamentar seu filho. 

Despreparo AE4 

Poderia ser melhor. Poderia melhorar TE5 

É extremamente precioso amamentar o bebê, não há nada 

que substitua esse ato e acho que os profissionais que 

trabalham nessa área devem estar capacitados no auxílio à 

amamentação. 

Capacitação dos 

profissionais 
AE6 

Na maioria das vezes ocorre a falta de interesse e falta de 

preparo tanto dos profissionais, como da instituição. 

Falta de interesse 

Despreparo 
TE8 

Obrigatório, pois uma de nossas funções é a orientação e 

também somos educadores. 

Orientar é uma das 

funções do 

profissional 

AE9 

Para se ter sucesso nesse incentivo é preciso que esse 

profissional acredite e saiba o que está falando, pois uma 

orientação bem dada faz muita diferença, por isso a 

importância do treinamento para todos falarem a mesma 

língua. 

Capacitação dos 

profissionais 

 

AE10 

É necessário, pois as mães têm muitas dúvidas, até as de 2ª Essencial TE11 
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viagem. 

Eu acho positivo o auxílio dos profissionais e acredito que 

podemos melhorar mais. 
Poderia melhorar AE12 

Muito falha. Deveria ser muito mais incentivada, 

principalmente no pré-natal. A maioria das mães no pós-

parto estão totalmente desinformadas. Os médicos e as 

enfermeiras deveriam orientar as gestantes desde o início 

da gravidez, da importância e das formas corretas de 

amamentar, para que não seja um sofrimento e sim um 

prazer a hora de amamentar. 

Despreparo 

Não deve ser 

prioridade apenas 

do hospital 

AE13 

Defasada. Despreparo ENF14 

Falta tempo na orientação às mães. Falta um curso de 

aperfeiçoamento aos profissionais da área. 

Falta tempo 

Capacitação dos 

profissionais 

AE15 

Essencial, pois as puérperas ficam sem saber como agir no 

momento da amamentação. 

Essencial 

 
TE16 

Essencial. Essencial AE17 

Excelente. Satisfatório TE18 

Falta tempo na orientação com as mães. Falta um curso de 

aperfeiçoamento aos profissionais da área. 

Falta tempo 

Capacitação dos 

profissionais 

TE19 

Pouco desenvolvida, falta de conhecimento, linguagens e 

orientações diferentes entre os profissionais. 

 

Despreparo dos 

profissionais 

ENF20 

De uma maneira geral, regular, precisa de mais 

treinamento, apoio técnico e mais profissionais no setor. 

Ou seja todos falar a mesma língua. 

 

Capacitação dos 

profissionais 

Apoio 

AE21 

Deve ser oferecido mais treinamento, pois falta um pouco 

mais de experiência para equipe de enfermagem. 

Capacitação dos 

profissionais 
AE22 

A amamentação começa no ambiente hospitalar, ainda na 

sala de parto. Esse simples ato ainda no hospital, com o 
Essencial ENF23 



78 
 

apoio dos profissionais da saúde, poderá ser um grande 

indicador para o sucesso do aleitamento materno. 

 

Falta treinamento específico para os profissionais da área, 

para haver um apoio adequado às nutrizes. 

Capacitação dos 

profissionais 
AE24 

Ótimo, são muito bem treinados. Satisfatório AE25 

Acho que tem que haver mais cursos nas entidades para 

orientar os funcionários sobre a amamentação para que 

todos falem a mesma língua na hora da orientação sobre a 

importância de amamentar. 

Capacitação dos 

profissionais 

 

TE26 

Acredito que falta treinamento apesar de existirem muitos 

meios de informação. 

Capacitação dos 

profissionais 
AE27 

Embora os profissionais tenham muita informação, na 

prática acabam não conseguindo transmitir essas 

informações. 

Despreparo ENF28 

Deficiente, falta treinamento.  

Capacitação dos 

profissionais 

ENF29 

Acho que falta treinamento. Capacitação dos 

profissionais 
TE30 

Falta treinamento para orientação adequada para as mães. Capacitação dos 

profissionais 
TE31 

Precisamos ter mais treinamento e orientação para com os 

profissionais, para todos falar a mesma língua. 

Capacitação dos 

profissionais 
AE32 

Acho que deveria ter mais treinamentos. Capacitação dos 

profissionais 
TE35 

Acho que deveria ter um treinamento melhor. Capacitação dos 

profissionais 
AE36 

Atualmente a prática dos profissionais é bem presente com 

a mãe x bebê, porém ainda hoje é necessário ter cursos 

voltados a esses profissionais para exercer ainda melhor 

seu papel. 

Satisfatório 

Capacitação dos 

profissionais 

AE37 

Eu acho que falta treinamento, curso qualificado e 

interesse. O que aprendi foi no dia a dia, não tenho 

nenhum curso ou treinamento. A amamentação não pode 

Capacitação dos 

profissionais 
AE38 
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ser prioridade apenas quando a mãe e bebê estiver no 

hospital, e sim ter continuidade fora do hospital e algum 

tipo de acompanhamento. 

Falta interesse 

Não deve ser 

prioridade apenas 

do hospital 

Acredito que houve grande melhora no conhecimento dos 

profissionais após a obrigatoriedade do aprimoramento, 

porém ainda é necessária maior abrangência. 

Poderia melhorar AE39 

É imprescindível o apoio do profissional de saúde, pois a 

amamentação é muito importante tanto para a mãe como 

para o bebê, porque favorece o binômio, portanto o 

profissional da saúde deve ajudar para que todo esse 

processo transcorra de forma natural, ajudando com isso, 

todos os membros da família. 

Essencial ENF40 

Ainda requer mais treinamento e especializações para os 

profissionais, nem todos têm o conhecimento da técnica 

correta da amamentação. 

Capacitação dos 

profissionais 
TE41 

 

 

Expressões-chave e ideias centrais sobre a avaliação da capacitação  

 

Expressões-chave Ideias centrais Sujeitos 

Foi bom, vou pegar no pé das meninas. Boa experiência S1 

Às vezes a gente orienta, mas sem consciência. Qualidade das 

orientações 
S1/S2 

Cada uma orienta de um jeito. Qualidade das 

orientações 
S2 

Cada vez a gente aprende mais, é uma experiência nova. 

Eu achei ótimo. No dia a dia a gente não lembra, mas com 

a apresentação a gente tem uma noção maior. 

Boa Experiência  

Aprendizado 

abrangente 

S3 

Nunca é demais aprender. Deu para tirar bastante dúvidas, 

as vezes a gente esquece. Algumas mães acham que não 

tem colostro, temos que orientar. 

Aprendizado 

abrangente 

Importância da 

orientação 

S4 

Esse tipo de curso dá mais convicção e segurança para 

orientar; a mãe sente mais segurança quando transmitimos 

Formato do curso 

Qualidade da 
S5 
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a informação com segurança. A gente lida com pessoas 

diferentes e precisamos observar cada orientação e 

preservar a individualidade. Às vezes a orientação é boa 

para uma, mas não serve para outra. 

orientação 

 

Concordo com a anterior. Nas primeiras horas a mãe tem 

muitas dúvidas, às vezes é primeiro filho. Temos que 

orientar bem. 

Qualidade da 

orientação 
S6 

O formato foi muito legal, interagir, tirar dúvidas, 

compartilhar experiências. Dá mais segurança. 

Formato do curso 

 
S7 

Deu mais visão, dá mais segurança para não correr o risco 

de orientar de forma errada como os banhos quentes. A 

gente orienta, porém não imagina que só piora. 

Aprendizado 

abrangente 

 

S8 

Quando só temos slides não conseguimos visualizar a 

situação. O formato do grupo permite gravar, analisar o 

caso real, do dia a dia. Discutir cada resposta e o que está 

errado em cada uma, ajuda. 

Aprendizado 

abrangente 

Boa experiência 

S9 

Tem que fazer um cartaz para ajudar lá no hospital. Eu 

acho que deveria ter mais orientação sobre Aleitamento 

Materno do Prematuro, alguns têm dificuldade. 

Interesse em 

aprender 
S10/ S11 

 

Nos discursos sobre a avaliação da capacitação as participantes foram identificadas 

numericamente e com a sigla S (abreviatura de sujeito). 

 

 


