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Iniciativa Unidade Básica 
Amiga da Amamentação (IUBAAM)

• Conceito;

• 10 Passos para o Sucesso da Amamentação;

• Formação de multiplicadores e avaliadores;

• Aplicação de instrumentos de avaliação para a titulação 

de unidades pela Iniciativa.
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Histórico da implantação da IUBAAM no 
estado do Rio de Janeiro

• 1999 – GTIAM/SESDEC-RJ propõe a IUBAAM;

• 2001 – Tese de Doutorado Oliveira,MIC (revisão 

sistemática e apresentação método da IUBAAM);

• Março de 2005 Publicação/Resolução SES-RJ 

n°2673: Implanta a IUBAAM;

• Estado do Rio de Janeiro:  71 unidades tituladas pela 

IUBAAM (13 no município do Rio de Janeiro)
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ObjetivoObjetivo

Apresentar proposta e aplicação de ferramenta de 

avaliação processual da implantação da Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) .
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CenCenááriorio

• 10 Áreas de Planejamento da Saúde (AP) organizadas 
em 5 macrorregiões;

• A rede básica de saúde MRJ = 152 unidades;

• Implantação da IUBAAM MRJ:
Rede de multiplicadores;
Cursos descentralizados por AP;
106 Cursos da IUBAAM (2003/2008): ≈ 2600 
profissionais e agentes comunitários de saúde;
13 UBS tituladas.
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MMéétodotodo

Avaliação do grau de implantação da IUBAAM

• População de estudo e amostragem
UBS (n=152);

Amostra probabilística estratificada por AP e perfil de UBS:

Tradicional de grande porte;

Tradicional de pequeno porte;

ESF (PSF/PACS).

58 UBS selecionadas
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• Coleta de dados (em cada uma das 58 UBS)

Dupla de avaliadores da IUBAAM externos (SESDEC/RJ);

Instrumentos: os utilizados na avaliação formal da IUBAAM;

Entrevistas com gestor, 10  profissionais;   10 gestantes e    
10 mães;

Análise documental: normas e rotinas de aleitamento 
materno, capacitação dos profissionais e material educativo;

Observação dos setores de pré-natal e pediatria;

Consolidação dos dados: “Folhas Resumo”;

Período: novembro/2007 a maio/2008.

• Digitação dos dados: EPI-DATA 3.4.
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• Análise dos dados

Elaboração de ferramenta de análise processual:  definição de 55 
parâmetros distribuídos em 10 conjuntos relacionados às atividades 
de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno (10 Passos);

Pontuação de cada conjunto: 0 a 1 ponto;

Escore Final - EF(soma dos pontos dos conjuntos): 0 a 10 pontos;

Todos os parâmetros foram pontuados, mesmo na eventualidade de  
não se completar o nº de entrevistas;

Grau de implantação de cada um dos conjuntos na cidade: média dos 
escores de cada um dos dez conjuntos de parâmetros;

Grau de implantação da IUBAAM na cidade: média dos EF;

Análise estatística das diferenças dos EF (AP e perfil UBS): IC 95%;

Análise dos escores: SPSS versão 13. 8



Critérios de avaliação do grau de implantação da IUBAAM:
parâmetros e respectiva pontuação

Conjuntos Tema N° parâmetros Pontuação atribuída para 
cada parâmetro

1 Norma escrita 5 0,2

2 Capacitação profissional 10 0,1

3 Vantagens, direitos, 
recomendações 11 0,091

4 Fortalecimento da auto-
confiança 3 0,333

5 AM na maternidade 3 0,333

6 Como amamentar 3 0,333

7 Contracepção 2 0,5

8 Livre demanda 3 0,333

9 Riscos do uso de fórmulas e 
bicos artificiais 9 0,111

10 Grupos de apoio 6 0,166
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ResultadosResultados

Avaliação do grau de implantação da IUBAAM

• 56 UBS estudadas

16 UBS tradicionais de grande porte;

12 UBS tradicionais de pequeno porte;

28 UBS da Estratégia de Saúde da Família.

• Grupos entrevistados

56 gestores;

541 profissionais de saúde;

485 gestantes;

500 mães de crianças menores de 1 ano.
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Valores médios obtidos para cada conjunto de parâmetros de avaliação da IUBAAM 
e média do escore final das 56 UBS estudadas. Município do Rio de Janeiro, 2008.

Variáveis Média Intervalo de confiança (95%)

Conjuntos

1 0,258 0,174 - 0,342

2 0,403 0,338 - 0,468

3 0,706 0,675 – 0,737

4 0,722 0,678 – 0,765

5 0,763 0,733 – 0,792

6 0,497 0,453 – 0,541

7 0,500 0,457 – 0,542

8 0,632 0,599 – 0,665

9 0,479 0,458 – 0,500

10 0,489 0,446 – 0,532

Escore final 5,447 5,111 – 5,784
11

Norma

Capacitação
Vantagens

Direitos
RecomendaçõesFortalecimento

da 
autoconfiança Amamentação

na 
maternidade 

Como amamentar
Contracepção
Livre demanda

Fórmulas e bicos
Grupo de apoio 



Dispersão dos escores obtidos para cada conjunto de parâmetros de 
avaliação da IUBAAM. Município do Rio de Janeiro, 2008.
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Médias dos escores finais da IUBAAM segundo região e modelo 
assistencial da UBS estudada. Município do Rio de Janeiro, 2008. 

Variáveis Média Intervalo de confiança (95%)

Regiões
1 4,294 4,160 – 4,427
2 5,471 4,897 – 6,045
3 5,174 4,526 – 5,821
4 5,954 4,601 – 7,308
5 5,762 5,203 – 6,322

Modelo assistencial
UBS tradicional 5,429 4,998 – 5,860

ESF* 5,466 4,947 – 5,985

*ESF=PSF+PACS

Zona Central 
e Portuária
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• Propostas de ações:

revisão da estratégia de sensibilização dos profissionais e 
gestores locais quanto à IUBAAM;

maior atenção aos aspectos estruturais da IUBAAM: normas 
e rotinas, capacitação profissional e material educativo;

estruturação de comissões de aleitamento materno; 
capacitação dos acolhedores; envolvimento da comunidade;

capacitação dos profissionais incorporados com a expansão 
da Estratégia de Saúde da Família.
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A avaliação realizada não se encerra em si 
mesma.

Subsidia o planejamento de estratégias 
futuras na promoção da amamentação na 
atenção básica à saúde.
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Poema da Árvore
“... pouco a pouco

se levantam do chão, se alteiam 
palmo a palmo.

Crescendo deitam ramos, e os 
ramos outros ramos,

e deles nascem folhas, e as folhas 
multiplicam-se.

Depois, por entre as folhas, vão-se 
esboçando as flores,

e então crescem as flores, 
e as flores produzem frutos,

e os frutos dão sementes,
e as sementes preparam novas

árvores”.

(António Gedeão)

Sumaúma – Jardim Botânico, Rio 16
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