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XI ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO - ENAM 

I ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL – ENACS 

 

É com muita alegria que a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar 

(IBFAN Brasil) e a Rede Social de Amamentação de Santos e Região realizam o XI Encontro 

Nacional de Aleitamento Materno. 

O ENAM já é tradicional no calendário de eventos científicos do país. O primeiro 

Encontro ocorreu em Niterói (RJ, 1991) e foi organizado pelo grupo de mães Amigas do 

Peito. Posteriormente, foi realizado nas seguintes cidades: Camaquã (RS, 1992), Recife (PE, 

1993), Brasília (DF, 1995), Londrina (PR, 1977), Belo Horizonte (MG, 1999), Salvador (BA, 

2001), Cuiabá (MT, 2003), Porto Alegre (RS, 2006) e Belém (PA, 2008). 

O ENAM tem sido uma vitrine do que se tem produzido no país com relação a pesquisa e 

ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. E, principalmente, tem 

sido um espaço importante de troca entre profissionais de saúde, pesquisadores, gestores 

públicos, representantes de grupos de mães e estudantes. 

Os esforços realizados em prol do aleitamento materno, não só pelo Ministério da 

Saúde, como também por cada um de nós em seus respectivos locais de atuação, têm 

valido a pena. No entanto, as pesquisas apontam que esse mesmo movimento precisa ser 

construído para favorecer a prática de uma alimentação complementar saudável. Por isso, 

este também é o I ENACS. Sabemos, por outro lado, que uma amamentação bem sucedida 

depende de como as mulheres são cuidadas, sendo inaceitável taxas tão elevadas de 

cesarianas em nosso país. 

O tema central deste XI Encontro - “Fortalecendo as redes de promoção, proteção e 

apoio do aleitamento materno e da alimentação complementar” - traduziu nosso desejo 

de reunir pessoas interessadas na construção e no fortalecimento das políticas em prol do 

aleitamento materno, da alimentação complementar saudável e da humanização da 

assistência às mulheres e crianças brasileiras. 

Agradecemos a todos os palestrantes e participantes por compartilharem suas idéias, 

experiências e conhecimentos. 

Agradecemos também a todas as pessoas que colaboraram para a construção deste 

Encontro. 

E, finalmente, agradecemos a todas as organizações e empresas que apoiaram nosso 

evento. 

 

 

Tereza Setsuko Toma - Presidente do XI ENAM e I ENACS 

Helena X. Lourenço - Vice-presidente do XI ENAM e I ENACS 

Marina Ferreira Rea - Presidente da Comissão Científica do XI ENAM e I ENACS 

Rosana M.P.F. De Divitiis - Presidente da IBFAN Brasil 

ANAIS 
IBFAN Brasil 

     Anais do XI Encontro Nacional de Aleitamento Materno. Marina 

Ferreira Rea, Tereza Setsuko Toma, Rosana M. P. F. De Divitiis. Jundiaí: 

IBFAN Brasil, 2010. 

     180 p. 

 

ISBN: 978-85-60941-03-2 
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CURSOS PRÉ-ENCONTRO – UNIP 

08 de junho de 2010 (das  08:30 às 17:30 horas)  e  09 de junho de 2010 (das 08:30 às 12:30 horas) 

CURSO DURAÇÃO FACILITADORES 

Aconselhamento em alimentação complementar (curso da OMS 

adaptado) 

12 horas (dias 8 e 9) Fernanda Marcolino, SP - Tereza Cristina Oliveira e Oliveira, SP - 

Mariana Tarricone Garcia, SP 

Aconselhamento em amamentação por meio da discussão de casos 12 horas (dias 8 e 9) Ana Julia Colameo, SP - Fabiana Swain Muller, SP 

Amamentação do recém nascido de muito baixo peso: uma abordagem 

fonoaudiológica 

8 horas (dia 8) Claudia Gondim da Silva Chanes, SP - Cristiane Faccio Gomes, PR 

Boneca de pano que amamenta 12 horas (dias 8 e 9) Jane Guterres, RS 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança: atualização e certificação de 

avaliadores 

12 horas (dias 8 e 9) Keiko Teruya, SP - Vilneide Braga Serva, PE - Elides Antonio de Oliveira 

Lima , SP - Regina Braguetto, SP - Ana Maria Calaça Prigenzi, SP 

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) 12 horas (dias 8 e 9) Maria Inês Couto de Oliveira, RJ - Ivis Emília de Oliveira Souza, RJ - 

Aline Correa Sudo, RJ 

Manejo do aleitamento materno 12 horas (dias 8 e 9) Tereza Cristina Semer, SP - Antonio Carlos de Moraes, SP - Andréa 

Paula dos Santos Pinto, SP 

NBCAL para a Vigilância Sanitária  12 horas (dias 8 e 9) Renata Ferreira, DF - Newton Dantas, SP - Maria Francisca dos Santos 

Teles, SE – Marcela Bionti, SP  - Leandra Ulbricht, PR 

Pesquisa em aleitamento materno:  abordagem quantitativa 4 horas (dia 9) Elsa Giugliani, DF - Lilian C. Espírito Santo, DF - Sonia I. Venâncio, SP 

Pesquisa em aleitamento materno: abordagem qualitativa 8 horas (dia 8) Márcia Machado, CE 

Segurança alimentar no manuseio do leite humano 12 horas (dias 8 e 9) Maria José Mattar, SP - Anália Ribeiro Heck, SP 
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ENAMZINHO - UNIP  

08 de junho de 2010 – 09 horas 

Coordenação: Helena X. Lourenço, SP 

 

Mostra de trabalhos realizados por alunos das Escolas da Secretaria da Educação de Santos, com 

apresentação de grupo de Chorinho. 

 

 

MIL MÃES AMAMENTANDO A BEIRA MAR – EMISSÁRIO SUBMARINO 

09 de junho de 2010 – 15 horas 

Coordenação: Keiko M. Teruya, SP Destinada a reunir mães que amamentam de todos os municípios da Baixada Santista. 

 

 

ABERTURA OFICIAL DO XI ENAM e I ENACS – MENDES CONVENTION CENTER 

09 de junho de 2010 – 19 horas 

Coordenação: Tereza S. Toma, SP 

 

Cerimônia de abertura com a presença de autoridades e participantes do evento 

Apresentação do Grupo Viva Música - orquestra com 40 crianças  
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XI ENAM e I ENACS - 10 DE JUNHO DE 2010 
 

08:30 horas – MESA DE ABERTURA - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA TEMA MODERADOR(A) PALESTRANTES 

 

BIBI VOGEL Ações na América Latina e 
no Brasil: as redes e grupos 
em prol da amamentação
  
 

Tereza S. Toma, SP 1. Claudia Orthof, RJ  - As Amigas do Peito e os grupos de mães 
2. Valdecyr Herdy Alves, RJ - Rede de Humanização do Nascimento (REHUNA) 
2. Helena X. Lourenço, SP – A Rede Social de Amamentação de Santos e região 
3. João Aprígio G. Almeida, RJ – A Rede de Bancos de Leite Humano 
4. Marina F. Rea, SP – A  Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN Brasil) 
5. Marta Trejos, Costa Rica –  World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) y IBFAN América Latina y Caribe 
 

 
09:30 horas -  INTERVALO 

 

09:45 horas – MESAS REDONDAS - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA TEMA MODERADOR(A) PALESTRANTES 

 

JAMES 
GRANT 

Ações de promoção do 
aleitamento materno no 
pré-natal 

Margot Zentsche, 
SC  

1. Maria Inês Oliveira, RJ – Quais são as ações mais efetivas? 
2. Rosane Rito, RJ – Importância da intervenção em aleitamento materno desde o pré-natal. 
3. Regina Braghetto, SP - Experiência das unidades de saúde de Santos. 
 

MARY 
KROEGER 

Amamentação, infecções, 
alergias e distúrbios 
nutricionais 

Neuza Gouveia 
Schneiter, BA 

1. Graciete Vieira, BA – Amamentação e doenças gastrintestinais. 
2. Marisa da Matta Aprile, SP - Amamentação e doenças respiratórias. 
3. Lélia Cardamone Gouvêa, SP – Amamentação e distúrbios nutricionais. 
 

BIBI VOGEL Atenção apropriada ao 
recém-nascido no pós-parto 
imediato 

Maria José Mattar, 
SP 

1. Chessa Lutter, EUA - El contato piel a piel y las razones medicas aceptables para complementar o sustituir la 
lactancia materna. 
2. Sonia Venâncio, SP – Clampeamento do cordão umbilical e implicações para a saúde infantil. 
3. Cynthia de Almeida B. Meirelles, RJ – Complementação do leite materno na maternidade: um desafio a ser 
vencido 
 

YEDA 

PASCHOAL 

Banco de Leite Humano: o 

papel da rede na redução da 

mortalidade neonatal 

Sandra 

Domingues, SP 

 

1. Franz Novak, RJ – A implementação da política nacional: avanços e desafios. 

2. Vilneide Braga Serva, PE – O alcance das ações dos Bancos de Leite Humano na região nordeste. 

3. Miguel Angel Soto, Guatemala – La implantación y resultados del banco de leche humana en Antigua.  
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FERNANDO 

FIGUEIRA 

Método Canguru: a política 

brasileira e experiências 

pioneiras 

Roberto Vinagre, 

MT 

1. Nicole Gianini, RJ – A implementação da política nacional: avanços e desafios. 

2. Mario Alves Rosa, SP – A experiência do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos.  

3. Mari Elisia de Andrade, SP – A experiência do Hospital Geral de Itapecerica da Serra. 

 

CICELY 

WILLIAMS 

Mulheres em rede pela 

humanização do parto no 

Brasil e na América Latina 

Natalia Monteiro, 

SP 

1. Marisol Figueiredo Almeida, RJ – A experiência do grupo Parto do Princípio. 

2. Suely Carvalho, PE – A experiência do grupo Cais do parto. 

3. Gilda Vera López, Uruguai – La experiência de Relacahupan. 

 

DERRICK 

JELLIFFE 

Parto, amamentação, 

sexualidade e gênero 

Cláudia Orthof, RJ 1. Ricardo Herbert Jones, RS - Nascer e amamentar: é possível separar? 

2. Ricardo Castro, PE – A atuação do Instituto PAPAI. 

3. Marcus Renato de Carvalho, RJ - Quem tem peito dá leite. Quem não tem dá força. 

 

ZILDA ARNS Vínculo e depressão pós-

parto: apoio às mães e 

familiares 

 

Daniela Andretto, 

SP 

 

1. Noemia Kraichete, RJ – Compreendendo a relação mãe bebê. 

2. Denise Feliciano, SP – Para além do seio: amamentação e vínculo pais-bebê. 

3. Maria Helena Hasselmann, RJ – Sintomas de depressão pós-parto e interrupção precoce do aleitamento 

materno exclusivo. 

 

 
11:00 horas -  INTERVALO 

 

11:15 horas – CONFERÊNCIA - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA TEMA COORDENADOR(A) CONFERENCISTA 

BIBI VOGEL A Política de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 

no Brasil 

Keiko Miyasaki Teruya, SP Elsa Regina Justo Giugliani, Área de Saúde da Criança e 

Aleitamento Materno, Ministério da Saúde, DF 

 

12:00 horas – INTERVALO PARA ALMOÇO, ATIVIDADES CULTURAIS E VISITA A POSTERES - MENDES CONVENTION CENTER 

 

14:00 horas – PALESTRAS - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA TEMA PALESTRANTE MODERADOR(A) DEBATEDORES 
 

YEDA PACHOAL 
 

A amamentação como cuidado José Ricardo Ayres, SP Mãe Rachel F. Lucena Vianna, 
PB 

1. Kleyde Ventura de Souza, MG 
2. Maria Antonieta B. L. Carvalhaes, SP 
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BIBI VOGEL A criança que viverá 100 anos Vilneide Braga Serva, PE Lucia Maria Santana, BA 
 

1. mãe Francesca Felici, RJ 
2. Maristela Benassi, SP 
 

FERNANDO 
FIGUEIRA 

Amamentação, chupetas e morte súbita Roberto Issler, RS 
 

Lílian Cristina Cotrim Ferraz, SP 
 

1. Diva Fernandes, CE 
 

DERRICK 
JELLIFFE 

Amamentamiento y la cuestión de género 
 

Sonia Chaves, Costa Rica mãe Cláudia Imenes, RJ 1. Valdecyr Herdy Alves, RJ 
2. Antonieta Kakuma Shimo, SP 
 

JAMES GRANT Co-leito e amamentação 
 

Iná dos Santos, RS Ana Cristina Abrão, SP 1. mãe Flavia Gontijo, SP 
2. Lorena Geib, RS 
 

ZILDA ARNS HIV, teste rápido e alimentação infantil 
 

Teresa Maria Isaac 
Nishimoto, SP 

Marina Rea, SP  1. Maria Inês Oliveira, RJ 
2. Clavel Sanchez, República Dominicana 
 

MARY 
KROEGER 

Influência do apoio às mães no aleitamento 
materno exclusivo 

Luciana Dias Oliveira, RS Fabiana Muller, SP 
 

1. mãe Silvia Badin, DF 
2. Maria Lucia Bom Ângelo, SP  
 

CICELY 
WILLIAMS 

Proteção legal da amamentação: implicações 
da Lei 11.265/2006 

Rosana De Divitiis, SP 
 

Roberto Heck, SP 1. Leandra Ulbricht, PR 
2. Renata Ferreira, DF 
 

 

15:30 horas – INTERVALO E ATIVIDADES CULTURAIS 

 

16:00 a 17:00 horas - TEMAS LIVRES – APRESENTAÇÃO ORAL– MENDES CONVENTION CENTER 

SALA COORDENADOR(A) TÍTULO DO TRABALHO APRESENTADOR(A) 

MARY 
KROEGER 
 
 

Maria José Mattar, 
SP 

Relação entre aleitamento materno e internações por doenças diarréicas nas crianças 
com menos de um ano de vida. 
 

Cristiano Siqueira Boccolini 
 

Transição alimentar em recém nascidos com displasia broncopulmonar e aleitamento 
materno. 
 

Daiana   Evangelista La Macchia 

Prevalência e determinantes do aleitamento materno em crianças menores de seis 
meses no município de Serrana, SP. 
 

Mariangela Carletti Queluz 

http://www.inscricaoonline.com.br/eventos/pax/edit.cfm?ID=3968665&edit=0
http://www.inscricaoonline.com.br/eventos/pax/edit.cfm?ID=3961826&edit=0
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YEDA 
PASCHOAL 
 
 

Diva Fernandes, CE “MAMANENÊ”- grupo de apoio a amamentação: relato de experiência. 
 

Patricia Helena Breno Queiroz  

Amamentação em  um Hospital Amigo da Criança de alta complexidade.  
 

Inez Silva de Almeida  

Capacitando a equipe por meio da problematização para promoção da amamentação: 
relato de experiência.  
 

Fernanda Paula Cerântola Siqueira  

FERNANDO 
FIGUEIRA 
 

Fabiana Swain 
Muller, SP 

Comitê de Aleitamento Materno de Maringá e a Iniciativa Unidade Básica Amiga da 
Amamentação em Maringá, PR: relato de experiência.  
 

Luciana Olga Bercini  

Fatores facilitadores da amamentação: um estudo etnográfico. 
 

Maria Antonieta de Barros Leite Carvalhaes  

Dança materna.  
 

Carla Maria Bruço Silveira  

JAMES 
GRANT  
 
 

Cláudia Gondim da 
Silva Chanes, SP 

Eletromiografia de superfície na avaliação da sucção de lactentes prematuros durante 
diferentes métodos de alimentação: aspectos metodológicos. 
 

Cristiane Faccio Gomes  

Amamentação, chupetas e mamadeiras: revisão da literatura em pesquisas 
qualitativas.  
 

Aline Rodrigues Corrêa Sudo  

A amamentação na adoção: relato de experiência. 
 

Edilma Fiel Barbosa 

DERRICK 
JELLIFFE 
 
 

Lucia Maria Santana, 
BA 

Conhecimento sobre aleitamento materno das mulheres assistidas num Hospital 
Amigo da Criança em Teresina, PI 
 

Carmen Viana Ramos  

Criação de um espaço para atendimento mãe & bebê no período pós-parto na 
maternidade do Hospital Universitário Gafree e Guinle/UNIRIO: relato de experiência.  
 

Leila Rangel da Silva  

Análise da influência da conduta do pediatra no comportamento de amamentar nos 
primeiros seis meses de vida: estudo transversal em um município do estado de 
Goiás. 
 

Sandra Valéria Martins Pereira  
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ZILDA ARNS 
  

Helena Beatriz 
Rower, RS 

Grupo de gestantes e puericultura do Centro de Saúde Tapera, Florianópolis, SC: 
trabalhando sobre alimentação complementar em oficina de papinhas.  
 

Etel Matielo  

É possível implementar a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar 
Saudável (ENPACS) nos municípios às margens do Solimões? 
 

Rosana De Divitiis  

O aleitamento materno em bebês com baixo ganho ponderal. 
 

Honorina de Almeida 
 

 

 

16:00 a 18:00 HORAS – FILMES -  MENDES CONVENTION CENTER 

SALA 
COORDENADOR 
 

TÍTULO DO FILME (DURAÇÃO) 
 

AUTORIA INSTITUIÇÃO 
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Floresce uma Vida (25 minutos) 
 

Márcia Cristina Guerreiro dos Reis, Maria Cristina Bárbaro, Ana 
Helena Parra Scarpelini, Márcia Soares de Freitas Motta, Maria 
Candida Furtado 
 

Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão 
Preto-SP 

Projeto de Humanização da 
assistência ao Parto no ISEA (30 
minutos) 

Jânio do Nascimento Alves, Melania Maria Ramos de Amorim, 
Sabina Bastos Maia, Ivelyne Radaci Araújo, Fabiana de Oliveira 
Melo, Emanuela dos Santos Barros, Gabriela Jussara Correia de 
Medeiros 
 

Instituto de Saúde Elpídio de Almeida - 
ISEA - Campina Grande - PB 

Lactação adotiva (6 minutos) Danielle Aparecida de Almeida Matos; Iêda Ribeiro Passos e 
Viviane Gisele Moreira Salles 
 

Maternidade Odete Valadares - Belo 
Horizonte/MG 

MAMA - Amamentação o 
Princípio de Tudo (12 minutos) 
 

Marisa Furtado de Oliveira e Silva Furtado e lobão Filmes Ltda 

 

 

16:00 a 17:00 horas – FORUM DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA  COORDENADOR(A) PÚBLICO ALVO 

BIBI VOGEL Keiko M. Teruya, SP Destinado a todos os profissionais que atuam em Hospitais Amigos da Criança e avaliadores credenciados. 
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14:00 a 17:00 horas - OFICINAS –  COORDENAÇÃO: HELENA X. LOURENÇO – LOCAL: UNIP 

TEMA FACILITADOR(A) 
 

Alimentação de recém nascidos prematuros: opção dos 
neonatologistas e das famílias 
 

Sonia Maria Salviano Matos de Alencar, DF - Roberto Diniz Vinagre, MT - Sandi Yurika Kalejon, DF - 
Roberta Brito Nogueira, DF - Débora Charallo Carvalho, DF 

Alimentação infantil em situações de emergência 
 

Ana Julia Colameo, SP - Elisabeth Kuehn de Souza, SC 

Creches e material lúdico 
 

Tereza Araújo, RJ - Danielle Crawshaw, RJ 

Elaboração de estratégias para trabalhar a Semana Mundial de 
Aleitamento Materno 
 

Camila Crássia Correa, SP - Maria Jose Pereira, SP 

Fotografia: a evolução do olhar sobre a amamentação Fernanda Maria Dias Loureiro de Sá, RJ 

Mamas de crochê para atuar no aleitamento materno  
 

Jane Guterres, RS 
 

O que é e como montar um grupo de mães. Fabiola Cassab, SP 

Redes e desenvolvimento: criando cultura colaborativa 
 

Lourdes Alves de Souza, SP 

Sexualidade, contracepção e amamentação  
 

Celina Valderez Kohler, RS e Ana Basaglia, SP 

Tabus e Amamentação Tereza Moreira Semer, SP - Antonio Carlos de Moraes,SP - Andréa Paula dos Santos Pinto, SP 
 

 

 

18:00 a 22 horas – ASSEMBLÉIA DA IBFAN BRASIL – MENDES CONVENTION CENTER 

SALA  COORDENADOR(A) PÚBLICO ALVO 
 

DERRICK 
JELLIFFE 

Rosana De Divitiis, SP A Assembléia Geral Ordinária da IBFAN Brasil é exclusiva para seus membros efetivos. 
 

 

 

TENDA PERMAMENTE PARA APRESENTAÇÃO DE VARIAS ATIVIDADES – MENDES CONVENTION CENTER 
COORDENAÇÃO: FABIOLA CASSAB E MARIA LUCIA MUHLBAUER 
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XI ENAM – I ENACS - 11 DE JUNHO DE 2010 

08:30 horas – CONFERÊNCIA – MENDES CONVENTION CENTER 

SALA TEMA COORDENADOR(A) CONFERENCISTA 
 

BIBI VOGEL Amamentar: um investimento na qualidade de vida futura 
 

Jeanine M. Salve, SP  Bernardo Lessa Horta, Universidade Federal de 
Pelotas, RS 
 

 

09:30 horas – INTERVALO 

 

09:45 horas – MESAS REDONDAS - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA TEMA MODERADOR(A) PALESTRANTES 
 

DERRICK 
JELLIFFE 

A criança e o marketing de 
alimentos 

Eliana Vendramini 
Carneiro, SP  

1. Carlos Augusto Monteiro, SP – Regulamentação da propaganda de alimentos infantis 
2. Mariana Ferraz, SP - A qualidade da informação sobre alimentos industrializados destinados às crianças 
pequenas. 
3. Tamara Gonçalves, SP- A criança pequena e a publicidade de alimentos 
 

JAMES 
GRANT 

Alimentação infantil nas 
populações negra e indígena 
 

Luis Eduardo 
Batista, SP 
 

1. Rita de Cássia Batista, SP – Saúde e alimentação infantil na população negra 
2. Nayara Begalli Scalco Vieira, SP –  Saúde e alimentação infantil na população indígena do Estado de São Paulo 
3. Valderez Machado Aragão, DF, Situação nutricional da região norte e população quilombola no Brasil  
 

FERNANDO 
FIGUEIRA 

Amamentação e violência 
doméstica 

Newton Dantas, 
SP 

1. Celene Ferrari Audi, SP – Violência contra as mulheres durante a gestação e amamentação 
2. Maria Lucia M. Bourroul, SP – Os profissionais de saúde estão preparados para lidar com a violência 
intrafamiliar? 
3. Fernando Acosta, RJ – A importância de interromper o ciclo de violência intrafamiliar e de gênero 
 

MARY 
KROEGER 

Amamentação em situações 
de emergência 

Maria Nazaré 
Nery, PR 

1. Gloria Ochoa Parra, Colômbia – La prevención y preparo para las situaciones de emergencia 
2. Maristela Cizeski, SC – Alimentação infantil e vivência da enchente do Vale do Itajaí 
3. Gustavo Aranda, SP – O papel dos meios de comunicação em uma situação de emergência  
 

BIBI VOGEL Como lidar com o uso de 
drogas lícitas e ilícitas 
durante a amamentação. 

Ana Julia Colameo, 
SP  
 

1. Roberto Chaves, MG - Uso de drogas durante a amamentação: princípios básicos   
2. Luciano Borges Santiago, MG – Desmame relacionado ao uso de drogas  
3. Roberto Chaves e Luciano Borges Santiago, MG - Cosméticos e galactagogos durante a amamentação 
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CICELY 
WILLIAMS 

Novas estratégias de 
marketing de substitutos do 
leite materno 
 

Annelise Krause, 
RS 
 

1. Fernando Vallone, Argentina - Medicalización de la alimentación infantil 
2. Armanda Gani, Suazilândia – Panorama e tendências do marketing na África de língua portuguesa 
3. Oscar Lanza, Bolívia - Lactancia Materna: investigación, marketing y las determinantes sociales de la salud 
 

ZILDA ARNS O amamentar para mães 
com necessidades especiais 

Elisabeth Kuehn 
de Souza, SC 

1. Márcia Machado, CE – O amamentar entre as mães cegas 
2. Neide Maria S. Cruz, MS – O amamentar entre as mães surdas 
3. Ieda Jatene, SP – O amamentar entre as mães cardiopatas 
 

YEDA 
PASCHOAL 

Prebióticos e probióticos: a 
solução de todos os 
problemas? 

Leandra Ulbricht, 
SC 

1. João Aprígio G. Almeida, RJ – Prebióticos e probióticos no leite humano  
2. Soraia Tahan, SP – O papel dos prebióticos e probióticos na prática pediátrica 
3. Maria Cristina Passos, MG – Marketing de prebióticos e probióticos na alimentação infantil 
 

 

11:00 horas -  INTERVALO 

 

11:15 horas – CONFERÊNCIA - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA TEMA COORDENADOR(A) CONFERENCISTA 

 

BIBI VOGEL Redes sociais e amamentação: uma experiência bem sucedida Rosana De Divitiis, SP Carlos Alberto  Lopes – SENAC São Paulo, SP 

 

 

12:00 horas – INTERVALO PARA ALMOÇO, ATIVIDADES CULTURAIS E VISITA A POSTERES - MENDES CONVENTION CENTER 

 

14:00 horas – PALESTRAS - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA TEMA PALESTRANTE MODERADOR(A) DEBATEDORES 
 

DERRICK 
JELLIFFE 

Amamentação, cáries e desenvolvimento motor-oral 
 

Gabriela Dorothy de Carvalho, 
SP 

Claudia Gondim Chanes, SP 1. Pedro Vinha, SP  
2. Cristiane Faccio Gomes, SP  
 

JAMES GRANT Ampliação da licença maternidade: avanços e desafios Luciano Borges Santiago, MG 
 

Valdenise Tuma Calil, SP 1. mãe Eloise Barreto, RJ  
2. Rosangela Gomes dos Santos, SP 
 

YEDA 
PASCHOAL 

II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas 
Capitais e Distrito Federal 

Sonia I. Venancio, SP Elsa Regina J. Giugliani, DF 1. Rodrigo Vianna, PB 
2. Ana Maria Segall Correa, SP 
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FERNANDO 
FIGUEIRA 

Influência de aspectos psicossociais e situacionais sobre 
a escolha alimentar infantil 

Renata Monteiro, DF Marconi Zadok Neves, DF 1. Regina da Silva, MG 
2. Marcos Arana, México 
 

MARY 
KROEGER 

Os 10 Passos para uma alimentação saudável Marcia Regina Vítolo, RS 
 

Dione Marília Albuquerque 
Cunha, PA 

1. Enilce Oliveira Sally, RJ  
2. mãe Fabiola Cassab, SP 
 

ZILDA ARNS Os muitos sentidos da humanização do parto e 
nascimento 

Simone Diniz, SP 
 

Ivone Amazonas Abolnik, AM 
 

1. mãe Cristina Toledano, SP 
2. Vilma Chaves, Guatemala 
 

CICELY 
WILLIAMS 

Pequeños grandes clientes: la publicidad de sucedáneos 
de la leche materna en dos revistas pediátricas de 
Argentina entre 1977 y 2006 

Fernando Vallone, Argentina Helena Beatriz Rower, RS 1. Renata Ferreira, DF 
2. Paloma Lerma, México 

 

15:30 horas – INTERVALO E ATIVIDADES CULTURAIS 

 

16:00 a 17:00 horas – TEMAS LIVRES – APRESENTAÇÃO ORAL - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA 
 

COORDENADOR(A) 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 

APRESENTADOR(A) 

MARY KROEGER 
 
 

Kleyde Ventura de 
Souza, MG 

Relato de experiência de incentivo e orientação ao aleitamento materno num ambiente de 
trabalho. 
 

Stella Maria Siqueira Martins  

Comitê Regional de Aleitamento Materno: uma experiência exitosa no Médio Vale do Itajaí, 
SC. 
 

Elisabeth Kuehn de Souza 

Projeto de humanização do parto em Campina Grande, PB: resultados maternos.  
 

Jânio do Nascimento Alves  

YEDA PASCHOAL 
 
 

Maria Teresa Cera 
Sanches, SP 
 
 

Indicadores da amamentação referente a unidade de internação -maternidade: indicador 
assistencial – trauma mamilar. 
 

Regina Célia Guedes Barreto  

Prática do enfermeiro na promoção do aleitamento materno para adolescentes.  
 

Caroline Cândido Garcia Leal  

As interfaces da amamentação: os recém nascidos egressos da UTI neonatal. 
 

Leila Rangel da Silva  
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JAMES GRANT 
  

Maria Cristina 
Passos,MG 

Aconselhamento em Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância: experiência 
de aplicação de um curso por alunas de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo.  
 

Teresa Cristina Oliveira e 
Oliveira  

Implementação da política nacional dos “Dez Passos da Alimentação Saudável para Crianças 
Brasileiras Menores de Dois Anos” em unidades de saúde: ensaio de campo randomizado por 
conglomerados. 
 

Juliana Rombaldi Bernardi  

Estratégia Nacional Para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS): avaliação da roda 
de conversa por profissionais de saúde da atenção básica. 
 

Jeanine Maria Salve  

FERNANDO 
FIGUEIRA 
 
 

Marcus Renato de 
Carvalho, RJ 

Compreendendo a amamentação sob a ótica do pai adolescente. 
 

Inez Silva de Almeida  

Um olhar etnográfico sobre a prática da amamentação entre os “Mbya-guarani”. 
 

Ana Carolina Lima Cirino  

Banco de Leite Humano: viabilidade de criação na região do Grande Santa Rosa. 
 

Beatriz De Carvalho Cavalheiro  

ZILDA ARNS 
 
 

Celina Valderez 
Kohler, RS 

Teste rápido anti-HIV e amamentação na primeira hora de vida em Hospitais Amigos da 
Criança (HAC) e não credenciados (não HAC).  
 

Maria Inês Couto De Oliveira  

Implantação e ampliação de parceria entre Bancos de Leite Humano e equipes da saúde da 
família na cidade do  Rio de Janeiro para promoção do aleitamento materno. 
 

Cristiano Siqueira Boccolini  

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e o estímulo ao aleitamento materno exclusivo 
em locais com alta prevalência de HIV.  
 

Rosana De Divitiis  

DERRICK 
JELLIFFE 
 
 

Alessandra Rivero 
Hernandez, RS 

Promoção do aleitamento materno: a enfermagem na rádio comunitária. 
 

Caroline Sissy Tronco  

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação: experimentação de ferramenta de 
avaliação do processo de implantação na cidade do Rio de Janeiro. 
 

Rosane Valéria Viana Fonseca 
Rito  

Avaliadora da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM): relato de 
experiência. 
 

Aline Rodrigues Corrêa Sudo  
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16:00 a 17:15 HORAS – FILMES - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA 
COORDENADOR 
 

TÍTULO DO FILME (DURAÇÃO) 
 

AUTORIA INSTITUIÇÃO 

SA
LA

 C
IC

EL
Y 

W
IL
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A

M
S 
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O

O
R

D
. A

n
a 

B
as
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lia

 
Aprendendo com a Margarida 
(10 minutos) 

Raquel Lino Paranhos, Akemi Nagata e Nidia de Castro 
Bastos 
 

Hospital e Maternidade Municipal Prof. Mário 
Degni 

O momento dela (17 Minutos) 
 

Nidia de Castro Bastos, Akemi Nagata, Raquel Lino 
Paranhos 
 

Hospital e Maternidade Municipal Prof. Mário 
Degni 

Amamentação partilhada: relatos 
de experiências (7 minutos) 
 

Rita Maria Viana Rêgo, Ângela Maria Alves e Souza;Maria 
Dalva Santos Alves; Márcia Maria Tavares Machado;Ana 
Karina Bezerra Pinheiro; Maria Gledes Ibiapina Gurgel  
 

UFS; UFC; SMS 

Amamentação em todos os 
momentos (30 minutos) 
 

UNIAME UNIMED Recife 

 

14:00 a 17:00 horas - SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO 2010 - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA 
 

COORDENADOR(A)  PALESTRANTES 

BIBI VOGEL Siomara Roberta de Siqueira, SP 
 

14:00 horas – Abertura 
       Rosana De Divitiis (IBFAN Brasil) 
       Carlos Alberto Lopes (SENAC São Paulo) 
 

14:30 horas - Mesa redonda  

 La selección del tema de la Semana Mundial de Lactancia Materna 2010 – Marta Trejos, WABA, Costa Rica 

 Panorama mundial de la Iniciativa Hospital Amigo Del Niño – Chessa Lutter, OPAS, EUA 

 A Iniciativa Hospital Amigo da Criança no Brasil – Lilian C. Espírito Santo, DF 
 

16:00 horas – Perguntas e respostas 
 

16: 30 horas – Apresentação dos resultados da Oficina “Elaboração de estratégias para trabalhar a Semana Mundial de 
Aleitamento Materno“ – Camila Crássia Correa , SP e Maria Jose Pereira, SP 
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17:00 a 19:00 horas - REUNIÃO DAS DIVERSAS REDES E GRUPOS - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA GRUPO/REDE 
 

COORDENADORES 

FERNANDO FIGUEIRA ABENFO – Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros 
Obstetras  
 

Valdecyr Herdy Alves 

BIBI VOGEL ABPBLH – Associação Brasileira de Profissionais de Banco de Leite 
Humano 
 

Maria José Mattar, Anália Heck e Sonia Salviano 

CICELY WILLIAMS Consultores IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant 
 

Roberto Issler e Honorina de Almeida 

TENDA Grupos de mães 
 

Maria Lucia Muhlbauer, Fabiola Cassab, Danielle Crawshaw e Tereza 
Araújo 
 

DERRICK JELLIFFE IBFAN Brasil, IBFAN América Latina y Caribe, Conselho Consultivo 
 

Marina Rea e Tereza Toma 

ZILDA ARNS  L- materno 
 

Marcus Renato de Carvalho 

JAMES GRANT RedeSocial de Aleitamento Materno de Santos e Região e outras 
relacionadas ao SENAC 
 

Helena Lourenço e Keiko Teruya 

YEDA PASCHOAL Tutores da Rede Amamenta Brasil Lilian Cordova do Espírito Santo e Elsa Regina Justo Giugliani 
 

 

TENDA PERMAMENTE PARA APRESENTAÇÃO DE VARIAS ATIVIDADES – MENDES CONVENTION CENTER 
COORDENAÇÃO: FABIOLA CASSAB E MARIA LUCIA MUHLBAUER 
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XI ENAM – I ENACS - 12 DE JUNHO DE 2010 

08:30 horas  – CONFERÊNCIA - MENDES CONVENTION CENTER 
 

SALA TEMA COORDENADOR(A) CONFERENCISTA 
 

BIBI VOGEL Ética e conflito de interesse na alimentação infantil 
 

Evanguelia Kotzias A. Santos, SC Ana Júlia Colameo, IBFAN Brasil, SP  

 

09:30 horas – INTERVALO 

 

09:45 horas – MESAS REDONDAS - MENDES CONVENTION CENTER 
 
SALA TEMA MODERADOR(A) PALESTRANTES 

 

JAMES 
GRANT 

Arte, comunicação e o 
conceito de amamentação 

mãe Ana Basaglia, 
SP 

1. Gabriel Guimard, SP – A arte cênica como forma de transmitir a cultura da amamentação 
2. Claudia Orthof , RJ – A amamentação e importância das várias formas de arte  
 

YEDA 
PASCHOAL 

Capacitação de profissionais 
de saúde e práticas em 
aleitamento materno e 
alimentação complementar 

Maria Eunice Begot 
Dantas, PA  
 

1. Laís Graci dos Santos, SP – O aleitamento materno no currículo de profissionais da saúde  
2.Katia Bassichetto, SP – Impacto da capacitação em aconselhamento sobre aleitamento materno e 
alimentação complementar 
3. Antonio Prates Caldeira, MG – A capacitação em aleitamento materno para equipes de PSF 
 

ZILDA ARNS Cenários e práticas da 
humanização do nascimento 
no Brasil 

Daphne Rattner, DF 
 

1. Flaviano Queiroz, SP – As bases científicas no parto e nascimento 
2. Ivo Oliveira Lopes, MG – A experiência do Hospital Sofia Feldman 
3. mãe Raquel Honig– A vivência de uma mulher 
 

CICELY 
WILLIAMS 

Desmame: uma questão 
pessoal ou social? 
 

mãe Fabíola Cassab, 
SP  
 

1. Sueli Ichisato, PR – O desmame através de recortes da história 
2. Ximena Pamela Bermudez, DF – Uma visão antropológica (leitura) 
3. Carlos Eduardo Correa, SP – Vivência de um pediatra 
 

FERNANDO 
FIGUEIRA 

Monitoramento das práticas 
de alimentação Infantil 

Rodrigo Vianna, PB  1. Ana Maria Segall Correa, SP – Evolução das práticas de alimentação infantil: contribuição da DHS 
2. Sonia Isoyama Venâncio, SP - Experiência do projeto AMAMUNIC 
3. Ana Carolina Feldenheimer, DF - O SISVAN Web, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
 

MARY 
KROEGER 

Papel da educação na 
proteção e promoção da 
amamentação 

mãe Maria Lucia 
Mühlbauer, RJ 

1. Celine Lorthiois, SP - Educação e Cultura da Amamentação: atividades pedagógicas e possibilidades 
2.Suely Maia, SP – Experiência com professores e alunos da rede de ensino de Santos 
3. Rosane Rito, RJ – Promoção do aleitamento materno na creche/escola 
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DERRICK 
JELLIFFE 

Redes de promoção, 
proteção e apoio do 
aleitamento materno no 
Brasil 

Maria Nereida 
Panichi, SP 

1. Keiko Teruya, SP - Rede Social de Amamentação de Santos e Região 
2. Paula Sant'Anna Battassini, SP – Experiência do GAAME de Bauru 
3. Lilian Cordova do Espírito Santo, DF – A Rede Amamenta Brasil 

BIBI VOGEL Sala de amamentação nas 
empresas 

Marina Rea, SP 
 

1. Regina Barcellos, DF – A portaria que regulamenta a implantação das salas de amamentação nas empresas 
2. Lídia Fumie Matsuda, SP – Experiência do programa de incentivo à amamentação no Santander-Real 
3. Miriam Vieira Pires, SP – Vivência de uma mãe com a sala de amamentação da Eurofarma 
 

 

11:00 horas – INTERVALO 

 

11:15 horas  – CONFERÊNCIA - MENDES CONVENTION CENTER 

SALA TEMA COORDENADOR(A) CONFERENCISTAS 
 

BIBI VOGEL A Estratégia Nacional Para Alimentação Complementar 
Saudável - ENPACS 
 

Marina Rea, SP Gisele Ane Bortolini - Coordenação Geral da Política de Alimentação e 
Nutrição, Ministério da Saúde, DF  
 
Jeanine Maria Salve - IBFAN Brasil, SP 
 

 

12:45 horas  – SESSÃO DE ENCERRAMENTO – MENDES CONVENTION CENTER - SALA BIBI VOGEL 

1. Homenagens 

2. “Carta de Santos” ao governo, propostas e palavras finais dos organizadores 

3. Anúncio do próximo ENAM 

4. Atividade cultural 

 

TENDA PERMAMENTE PARA APRESENTAÇÃO DE VARIAS ATIVIDADES – MENDES CONVENTION CENTER 
COORDENAÇÃO: FABIOLA CASSAB E MARIA LUCIA MUHLBAUER 
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TEMAS LIVRES - RESUMOS 
 

349 resumos sobre resultados de pesquisa ou relatos de experiência foram submetidos ao XI ENAM – I ENACS. 

Cada um dos resumos foi enviado para avaliação de duas pareceristas, sem revelação dos nomes dos autores. 

36 resumos foram selecionados para apresentação oral. 

269 resumos foram selecionados para apresentação na forma de pôster. 

Os resumos dos trabalhos selecionados são apresentados a seguir, por ordem alfabética de título. 
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10 ANOS DO PROAMA - PROJETO AMAMENTAR 1ª. PARTE – RETROSPECTIVA DAS 
SEMANAS DE ALEITAMENTO MATERNO  
 

Ana Paula Abdalla 1,   Silvia Marina Anaruma 1  
1) Unesp - Universidade Estadual Paulista , Rio Claro - SP, Brasil 
 
O PROAMA é um Projeto de Extensão à Comunidade.Atuando na UNESP desde 
1999,comemorando 10 anos de existência,tem como objetivo reunir segmentos da 
sociedade,alunos,docentes,na defesa e incentivo à amamentação através do ensino, 
pesquisa e extensão.  
 
Descrever as principais criações feitas para as SMAM e avaliar a sua contribuição para a 
promoção do aleitamento materno. 
 
Todas as atividades foram registradas através de Relatórios, acervos de fotos, pesquisas 
publicadas e não publicadas. Foi na recuperação desses materiais foi feito o 
levantamento das principais atividades desenvolvidas. 
 
A aprovação do projeto de lei em 2000 - proposta pelo PROAMA - que instituiu a Semana 
do Aleitamento Materno no município de Rio Claro- SP no Calendário oficial de eventos. 
A partir daí organizamos a 1ª. Semana e nos anos subseqüentes temos organizado quase 
todos os anos; Durante as semanas, nossas melhores idéias e mais criativas foram: As 
Campanhas feitas nas escolas, com curso para todas as monitoras das EMEIS e creches, 
num total de 32, em parceria com a Pastoral da Criança; a orientação de trabalhadoras e 
trabalhadores nas indústrias, no seu próprio local de trabalho; Os saraus com a 
composição de poesias pelos escritores da cidade sobre o aleitamento materno; A 
exposição itinerante de fotos de mulheres amamentando, desde executivas, às mulheres 
da periferia, já na segunda versão, com mulheres ligadas à Pastoral da Criança; O desfile 
de modas de gestantes, mães e bebês; Os plantões de informação e exposição no 
Shopping Center da cidade; A organização de uma peça de teatro sobre a NBCAL 
apresentado numa escola da rede pública; o envolvimento da mídia escrita e falada com 
programas informativos com perguntas ao vivo da comunidade; O PROAMA MUSICAL – 
composição de músicas sobre o tema Apoio às mães, cantadas nas maternidades; As 
palestras e oficinas para a defesa Civil - guardas rodoviários, municipais e mirins, 
delegados e escoteiros - sobre a amamentação em situação de emergência em 2009; 
Exposição dos dez anos do PROAMA exposta na Prefeitura Municipal. 
 
O objetivo de promover o aleitamento materno foi cumprido. A realização das Semanas 
trouxe o reconhecimento do grupo no município e o maior envolvimento da 
comunidade. Aprendemos com as atividades, por isso, é fundamental que o projeto 
continue. 
 
Recursos próprios, da Universidade e da Prefeitura 

10 ANOS DO PROAMA - PROJETO AMAMENTAR 2ª. PARTE – PESQUISAS, MÍDIA, 
PUBLICAÇÕES, CURSOS E PRÊMIOS.  
 
Silvia Marina Anaruma 1,   Ana Paula Abdalla 1  
1) UNESP, Rio Claro - SP, Brasil 
 
O PROAMA é um Projeto de Extensão à Comunidade que vem atuando na UNESP desde 
1999, comemorando 10 anos de existência ano passado. Tem como objetivo reunir os 
vários segmentos da sociedade, alunos e docentes, na defesa e no incentivo a 
amamentação através do ensino, da pesquisa e da extensão.  
 
Descrever as principais ações realizadas nas categorias: pesquisa, divulgação, cursos e 
produção de material, para contribuir na promoção do aleitamento materno, na 
formação e na produção de conhecimento.  
 
Todas as atividades foram registradas através de Relatórios, acervos de fotos, pesquisas 
publicadas e não publicadas. Foi feito uma apreciação desse material e selecionadas as 
atividades para a análise e a descrição.  
 
Quanto aos cursos oferecidos: Parto na água; Multiplicadores do Aleitamento Materno 
em parceria com o Senac; Curso de produção de material didático para costureiras 
profissionais da Prefeitura (mamíferos e bonequinhas de pano que amamentam); Oficina 
para gestantes da Prefeitura; curso Babás Promotoras do Aleitamento Materno; Oficinas 
para Orientação de gestantes carentes; Produção de bonecas que parem e amamentam, 
Cartilha passo – a – passo para a confecção de mamíferos e bonequinhas de pano; 
Folders e marca- textos com dicas sobre a importância do A.M.; Organização de um livro 
de poesias com mais de 35 poesias sobre aleitamento materno de escritores do CLIRC 
(Centro Literário de Rio Claro) com o título: Leite da vida: Aleitamento Materno em 
Poesias. Divulgação na mídia: participação em programas de TV e rádio, publicação de 
artigos em jornais; Produção de um site (home Page) sobre AM e divulgação dos nossos 
trabalhos; Pesquisas: Produção de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de estudantes 
da UNESP;. Pesquisas sobre Prevalência numa UBS; Representação de puérperas da 
Maternidade de Rio Claro e clínicas sobre a gestação, parto e AM; Pesquisa do tipo 
pesquisa-ação com gestantes; Prêmios: 2 Moções de Congratulações e Aplausos da 
Câmara Municipal de Rio Claro, Ofício de Congratulações do Depto de Educação da 
UNESP. Parcerias: SENAC, Pastoral da Criança, Santa Casa e Maternidade, Centro de 
Habilitação Princesa Vitória, Câmara Municipal de Rio Claro, dentre outros.  
 
O trabalho realizado resultou no reconhecimento da comunidade, do poder público e da 
Universidade, confirmando sua importância. Sugerimos que trabalhos semelhantes 
sejam implantados nos municípios para garantir a promoção do aleitamento materno.  
 
PROEX E FUNDUNESP 
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A AMAMENTAÇÃO E O PROCESSO DE MATERNAGEM DE MULHERES COM FILHO PRÉ-
TERMO  
 

Inês Maria Meneses dos Santos 1,   Rosângela da Silva Santos 2  
1) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
2) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
 
As mulheres que estão acompanhando seu filho pré-termo internado na unidade 
neonatal vivenciam a maternagem em um ambiente extremamente adverso para ambos. 
Dentre os cuidados maternos destaca-se o processo de aleitamento do pré-termo. 
 
Compreender a experiência vivenciada da maternagem e da amamentação da mulher 
que teve filho pré-termo hospitalizado em Unidade Neonatal. 
 
O método foi a História de Vida. O cenário foi o ambulatório follow-up, de um Hospital 
Maternidade do Município do Rio de Janeiro, com título IHAC. As depoentes foram 23 
mulheres que tiveram filho pré-termo hospitalizado em Unidade Neonatal. 
 
A análise temática revelou que, na História de Vida das mulheres com filho pré-termo, a 
equipe profissional foi facilitadora da interação mãe-filho, cada qual desempenhando o 
seu papel procurando falar uma linguagem única – promover o vínculo mãe-bebê e 
empoderar a mulher para que ela pudesse exercer a maternagem suficientemente boa. A 
alimentação do pré-termo, as modalidades de oferecimento do leite e o do processo de 
amamentação foram destacados exaustivamente por todas as depoentes. Isso aconteceu 
tanto pela evidente importância para o bebê, pois um “seio bom”, de maneira geral, 
significa uma maternagem satisfatória. Como também por conta do cenário da pesquisa 
possuir o título IHAC, então os profissionais estão empenhados em estimular e apoiar o 
aleitamento materno, e por vezes a alta hospitalar é condicionada ao estabelecimento da 
amamentação exclusiva. Para Winnicott, a ideia de amamentação abrange toda uma 
técnica de ser mãe de um bebê, de maternagem suficientemente boa. Porém, o ato de 
segurar (holding) e manipulá-lo (handling) são mais importantes, em termos vitais, do 
que a experiência concreta da amamentação. As mulheres que vivenciaram de forma 
positiva a amamentação na Unidade Neonatal deram continuidade em casa, mesmo após 
o retorno às atividades laborais da mãe. Porém, outras mulheres relataram desmame 
após a alta hospitalar, então, na verdade a amamentação não fora estabelecida e sim 
imposta na Unidade Neonatal. 
 
A enfermagem apresentou o pré-termo e o ambiente da UTI à mãe e aos familiares; 
ensinou uma nova forma de cuidar e de amamentar o pré-termo para que a mãe/família 
assumisse os cuidados no lar, elaborando uma nova forma de maternar. 
 
Não houve financiamento, sem conflito de interesse 

 

 

A AMAMENTAÇÃO NA ADOÇÃO - RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA.  
 
Edilma Fie Barbosa 1,   Gizella Diniz Campos de Oliveira 2,   Liana Barcelar Evangelista 3,   
Micheline Veras de Moura Henriques 1  
1) CEULP/ULBRA, Palmas - TO, Brasil 
2) SEMUS/PALMAS, Palmas - TO, Brasil 
3) SESAU/TO, Palmas - TO, Brasil 
 
A adoção de um bebê envolve vários fatores psico-biológicos que devem ser 
considerados diante do desejo de uma mãe em amamentar. A família organiza, -se 
rapidamente para se adequar a nova situação que envolve o encontro com o bebê e as 
apreensões. 
 
Relatar uma experiência de sucesso de lactação adotiva vivenciada por uma família com 
história de abortos repetidos e perda de um filho recém-nascido. 
 
Trata-se de um relato de experiência com sucesso de amamentação em uma situação de 
adoção. 
 
A lactação induzida foi realizada com a seguinte abordagem: Uso de lactógogo: Sulpirida 
50 mg 2x ao dia 2. Alimentação do bebê diretamente no peito e fórmula infantil através 
de sonda número: 4 utilizando-se a técnica de relactação em todas as mamadas. 3. 
Acompanhamento em curtos intervalos dos profissionais de saúde e da equipe de apoio 
ao aleitamento materno da Universidade. Casal de nível superior, neonato , AIG,sexo 
masculino, peso nascimento: 2.980kg, PC 36 cm, Altura 49 cm, Pt: 32 cm,Em domicilio no 
7 dia de vida foi observada a presença de colostro. Após 60 dias, a produção de leite 
estava em um volume que permitia a realização de algumas mamadas sem a 
suplementação. Com o aumento da produção de leite, entre os primeiros dez dias de 
vida e o sexto mês se tornou possível a amamentação exclusiva no peito no período 
diurno. O bebê necessitava apenas de ser complementado duas vezes a noite. Com 6 
meses de vida seu peso era de 8.453g, Estatura: 70. cm, PC: 45.5cm. Seus pais se 
mostraram muito satisfeitos com a decisão de amamentá-lo e com o resultado do 
processo. Atualmente com 2 anos e 2 meses é um bebê saudável, ativo, alegre e 
apresenta desenvolvimento neuro-psico-motor adequado à idade. Recebe alimentação 
adequada à idade que inclui a alimentação da família e leite materno. 3.x por dia. A mãe 
mostra o desejo de amamentar até os três anos como foi amamentada, tendo guardado 
em sua memória biológica.  
 
Para o sucesso da lactação induzida e da amamentação no caso apresentado foram 
fatores determinantes: a decisão da mãe em amamentar, o apoio do pai, o inicio precoce 
da amamentação, e o suporte de profissionais de saúde. 
 
CEULP/ULBRA 
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A ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA NA VISITA DOMICILIAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA 
COLETA DE LEITE HUMANO  
 

Marcia Rocha da Silva Alves 1,   Simone Cruz Machado Ferreira 1,   Valdecyr Herdy Alves 1, 
  Rosangela de Mattos Pereira de Souza 1,   Maria Bertilla Lutterbach Riker Branco 1,   
Fernanda de Oliveira Lopes 1  
1) Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, Brasil 
 
A atuação da enfermeira na coleta de leite humano, tendo em vista a visita domiciliar 
realizada na residência da mulher doadora, focalizando mãe, filho, companheiro e família 
como alvos de atenção. 
 
Descrever a visita domiciliar para coleta de leite humano da puérpera que se propôs a 
doação, após contato da mesma com o banco de leite ou que tenha sido captada pela 
enfermeira, durante a internação para o parto. 
 
O presente estudo consiste num relato de experiência acerca da coleta domiciliar de leite 
humano desenvolvida no Banco de Leite Heloisa Helena Laxe de Paula (Hospital 
Universitário Antonio Pedro/UFF), com enfoque na atuação da enfermeira. 
 
A coleta domiciliar de leite humano inclui a consulta de enfermagem, dissipando dúvidas 
da nutriz em relação ao aleitamento materno; orientações em relação à massagem das 
mamas para liberar a descida do leite, evitando o ingurgitamento; orientações sobre a 
pega correta do bebê; quanto ao posicionamento do bebê durante as mamadas; 
orientações quanto à técnica de esgotamento do leite, avaliação dos mamilos, 
orientações à doadora em relação à ordenha e armazenamento do seu leite, assim como 
a doação deste ao banco de leite. A visita domiciliar acontece diariamente e através de 
um cadastro existente é feito contato telefônico com a nutriz e após o consentimento da 
mesma, uma enfermeira do Banco de Leite, visita a sua casa com a finalidade de coletar o 
leite humano e em contrapartida, orientar a mulher e avaliar o estado geral do lactente. 
Se por ventura na avaliação a doação do excesso de leite não se efetivar, a visita 
domiciliar não foi em vão, pois a enfermeira está atenta a qualquer dúvida no período da 
amamentação. O fato da mãe não doar não deve configurar num empecilho para esse 
acolhimento. Esta visita domiciliar é reconhecida por ser desenvolvida com 
conhecimentos técnico-científicos, associados à prática educativa em saúde e capacidade 
de estabelecer um vínculo afetivo e solidário que implica na doação do leite materno. 
 
A enfermeira deixa de ser mera coletora de leite, torna-se educadora em saúde 
prestando informações de natureza técnico-científica as mães, promovendo apoio, 
proteção e promoção ao aleitamento materno e contribuindo para o aumento dos seus 
índices. 
 
Não houve financiamento.  

 

 

A COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ADOLESCENTES ESTÁ RELACIONADA À DURAÇÃO DA 
AMAMENTAÇÃO? ESTUDO RETROSPECTIVO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE ALFENAS-
MG  
 
Lais Garcia Zuccolo 1,   Fernanda Lima Ortiz de Freitas 1,   Maysa Helena de Aguiar Toloni 
1,   Valéria Cristina Ribeiro Vieira 1  
1) Universidade Federal de Alfenas, Alfenas - MG, Brasil 
 
Cada vez mais se reconhece a importância da amamentação, tanto para o filho quanto 
para a mãe. Diversos estudos têm relacionado-a com a menor suscetibilidade à 
obesidade e a determinadas doenças crônicas na adolescência e fase adulta.  
 
Avaliar, em 70 adolescentes (15-19 anos) de escola pública de Alfenas-MG, a relação 
entre duração da amamentação e adequação do percentual de gordura corporal (%GC), 
considerando-se elevados valores acima de 20% (sexo masculino) e 25% (feminino).  
 
Após consentimento livre e esclarecido, obteve-se o %GC por meio de bioimpedância 
elétrica bipolar, adotando-se protocolo recomendado. A informação referente à duração 
da amamentação (meses) foi fornecida pelas mães mediante entrevista por telefone. 
 
Não se observou diferença estatisticamente significante entre as medianas de duração 
da amamentação do grupo de adolescentes que apresentou %GC adequado e do 
classificado com %GC elevado (4,5 e 6,0 meses, respectivamente; Teste de Mann-
Whitney, p=0,73). Também não foi encontrada associação significante (Teste do Qui-
Quadrado, p=0,48) quando se analisou, em tabela 2X2, a relação entre essas variáveis, 
tendo-se categorizado a duração da amamentação segundo a mediana encontrada na 
população em estudo (Grupo 1: < 5 meses e Grupo 2: > 5 meses). Estudo realizado com 
555 estudantes entre seis e 14 anos, de uma escola particular de São Paulo, controlou 
potenciais variáveis de confundimento, porém também não demonstrou o denominado 
efeito dose-resposta na associação entre duração do aleitamento e obesidade atual 
(definida por meio do Índice de Massa Corporal e pregas cutâneas) na população 
estudada, apesar de ter encontrado que o risco de obesidade naqueles que nunca 
receberam aleitamento materno era duas vezes superior ao risco dos demais. 
 
A ausência de uma relação consistente entre duração da amamentação e obesidade 
subsequente, bem como os achados ainda controversos sobre essa associação, indicam a 
necessidade de mais estudos sobre o tema, em particular estudos longitudinais. 
 
Bolsa Programa de Educação Tutorial. Sem conflito. 
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A EXPERIÊNCIA DE SER GESTANTE PORTADORA DE DOENÇA SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEL (VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA – HIV, SÍFILIS E PAPILOMA 
VÍRUS HUMANO – HPV).  
 

Franciele Garcia Sartori 1,   Francielle Silva Batista 1,   Luana Conde de Souza 1,   Tays da 
Silva martins 1,   Flávio Garcia Sartori 2,   Sandra Regina de Godoy 1  
1) Fundação Educacional de Fernandópolis, Fernandopólis - SP, Brasil 
2) Centro Universitário Monte Serrat UNIMONTE, Santos - SP, Brasil 
 
A pesquisa apresenta como relevância a necessidade de maiores informações sobre as 
doenças sexualmente transmissíveis e a transmissão perinatal decorrente da exposição 
da criança durante a gravidez, parto ou aleitamento materno.  
 
O objetivo do presente estudo foi verificar a experiência de ser gestante portadora de 
DSTs (Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV, Sífilis, Papiloma Vírus Humano - HPV) 
abordando aspectos sobre a doença, tratamento e família. 
 
O estudo baseia-se na pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, utilizando-se 
como técnica de entrevista a história oral, seguindo um formulário contendo os dados 
necessários de acordo com o objetivo. 
 
Foram entrevistadas onze mulheres moradoras dos municípios de Fernandópolis e 
Ouroeste que tiveram a experiência de ser gestante portadora de DST, no período de 
2002 a 2008. A caracterização das mulheres revela dados muito divergentes como à 
idade que variou entre dezesseis e trinta e três anos, o grau de instrução entre ensino 
fundamental incompleto e ensino médio completo, estado civil como solteira, casada, 
união consensual e viúva, renda familiar entre um e cinco salários mínimos, sendo as 
profissões diarista, do lar, agente de controle de vetores e algumas desempregadas. 
Sobre a história obstétrica, as mulheres apresentavam-se entre primeira e sexta 
gestação, e partos entre primeiro e quinto filho. Todas realizaram consultas de atenção 
pré-natal. Quanto as DST`s, a maioria sabe definir, tem conhecimento de como contraiu 
e como prevenir, no entanto, alegam o descuido e a confiança no parceiro como fatores 
da não prevenção. Sobre o significado da doença enquanto gestante, a preocupação 
maior é com a saúde do filho, contudo, quatro mulheres relataram que mesmo com o 
conhecimento da sua condição tiveram outras gestações. Em relação ao tratamento, 
todas realizaram durante a gravidez, e para a maioria não houve mudanças no 
relacionamento com a família/companheiro, porém, algumas não revelaram a doença 
para os mesmos. 
 
Conclui-se que a implementação do diálogo informativo a respeito das DSTs, a inovação 
da forma e a qualidade do acolhimento e das informações, podem viabilizar maior 
aderência dessa população às práticas do comportamento sexual seguro.  
 
Fundação Educacional de Fernandópolis/FEF 

 

A FAMÍLIA NO CONTEXTO DO BANCO DE LEITE HUMANO/HOSPITAL ODILON BEHRENS  
 

Marzi Roque de Abreu 1,   Laise Conceição Caetano 1  
1) Hospital Municipal Odilon Behrens, Belo Horizonte - MG, Brasil 
 
Para apoiar e estimular o aleitamento materno no hospital bem como disponibilizar leite 
materno cru e pasteurizado aos prematuros com peso inferior a 1250g, o Banco de Leite 
desenvolve ações diárias junto às mães, bebês e seus familiares. 
 
Ampliar a atenção em aleitamento materno considerando a família como um sistema de 
apoio que pode facilitar e apoiar a sua prática. Desenvolver a atenção á família no Banco 
de Leite Humano tendo como referencial a Teoria de Sistemas. 
 
Considerando a família como um sistema e a inclusão de outros cuidadores além dos 
pais, faz-se o convite para a participação ativa na atenção e cuidado em aleitamento 
utizando escuta e avaliação das afinidades bem como as possibilidades de cuidado. 
 
Utizando a teoria de sistemas na atenção a família em Banco de Leite Humano, num 
período de 12 meses(Janeiro a Setembro de 2008 e primeiro trimestre de 2009) a 
demanda foi crescente no que se refere aos cuidados com o recém-nascido, manejo da 
amamentação, autocuidado materno e dinâmica familiar durante a internação e no 
domicílio. Nos três primeiros trimestre de 2008 o atendimento total foi de 151 famílias. 
Somente no primeiro trimestre de 2009 os atendimentos triplicaram com um total de 
136 famílias. Ou seja, em 2008, nos três primeiros trimestres, foram atendidas 17 
famílias/mês; já em 2009 o atendimento passou para 45 famílias/mês.  
 
A experiência mostrou que a mulher não amamenta sozinha,ela precisa de apoio, 
compreensão e estímulo. A interação familiar pode ser considerada como uma rede de 
apoio que está mais próxima da mulher provendo benefícios para todo o sistema 
familiar. 
 
O estudo não foi financiado e não há conflitos. 
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A FAMÍLIA NO CUIDADO DO RECÉM-NASCIDO  
 
Laise conceição Caetano 1,   Gabriela Santos Nascimento 1,   Maria Cristina Aranha 
Nascimento 1  
1) Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte -MG, Brasil 
 
O acompanhamento hospitalar e ambulatorial de famílias possibilitou estudar a 
estrutura familiar, as relações de seus membros e a base de apoio intrafamiliar para o 
cuidado e a prática da amamentação de recém-nascidos, na sua maioria, prematuros. 
 
Identificar com base na estrutura das famílias e suas relações as fontes de apoio e 
conflito que podem influenciar o cuidado e a prática da amamentação. Conhecer a 
dinâminca familiar para o cuidado e amamentação do filho. 
 
Foi realizada avaliação estrutural de 33 famílias. Análise teve por base o genograma e 
ecomapa além de informações complementares de protocolo previamente 
estruturado.O dados foram analizados pelo referencial teórico do Interacionismo 
Simbolico. 
 
Das 33 famílias, 24,2% das nutrizes tinham situações de conflito intrafamiliar e não 
receberam apoio da família para o cuidado e amamentação. Tal condição se relacionou 
com dificuldades maternas cujo motivo predominante foi a condição emocional 
caracterizada por insegurança, nervosismo, ansiedade e demanda excessiva de cuidados 
para com o bebê e familiares. Com apoio familiar, 40% das nutrizes também tiveram 
dificuldades tendo destaque o manejo da amamentação. Os dados são compatíveis com 
a situação familiar para cuidar de crianças prematuras. Estes exigem habilidade e 
preparo materno bem como ambiente familiar favorável. Devido ao acompanhamento 
da equipe de saúde durante a internação e após alta hospítalar, 84% das famílias com 
apoio intrafamiliar e 75% das famílias sem apoio mantiveram aleitamento exclusivo até 
40 semanas de idade gestacional corrigida do bebê.  
 
A amamentação exclusiva foi possível pelo diagnóstico das condições familiares bem 
como da condição de suporte encontrada.A identificação dos pontos vulneráveis e o 
atendimento das necessidades dos familiares devem fazer parte da base de cuidados. 
 
Não foi financiado e não há conflito dos autores 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO MÃE CANGURU FRENTE AO ALTO 
ÍNDICE DE PREMATUDIDADE NO HOSPITAL ESTADUAL SAPOPEMBA - HESAP.  
 
Doutora Aylene Bousquat 1,   Doutor Douglas Nóbrega Gomes 1,   Doutora Juliana 
Ferreira Barbosa 1,   Enfermeira Tatiane Garcia Zuchi 1,   Psicóloga Cláudia Ap. Silvério 
Assunção 1,   Nutricionista Raquel P.P Craveiro 1,   Assistente Social Milene Bertoldo 
Cordeiro 1,   Fonoaudióloga Viviane Moraes Cabral 1  
1) Hospital Estadual Sapopemba -HESAP Seconci OSS, São Paulo - SP, Brazil 
 
O HESAP é um hospital estadual cuja gestão está sob a responsabilidade do Serviço Social 
da Construção Civil (SECONCI). A proposta da instituição é a de implantar um serviço 
humanizado, desde o nascimento até o acompanhamento ambulatorial.  
 
Descrever o processo de implantação do método frente às características dos recém 
nascidos atendidos na instituição.  
 
Foi realizada análise documental e de dados de produção, além de entrevistas com 
atores-chave no processo.  
 
O índice de baixo peso na instituição é de 11,50% bem acima do índice nacional de 8,5%, 
o que foi um dos motivos que desencadeou a implantação do método mãe canguru, 
além da esperada humanização da assistência, fortalecimento afetivo entre mãe e recém 
nascido, melhoria dos cuidados com recém nascido de baixo peso e aumento da taxa de 
amamentação. Para a implantação do método nas suas três fases foram realizados 
inúmeros treinamentos e cursos com a equipe de funcionários, além da reestruturação 
do espaço físico. Antes mesmo da criação da Enfermaria Canguru, os setores de terapia 
intensiva neonatal e de cuidados intermediários passaram a incorporar as normas já 
padronizadas para essas áreas, permitindo o acesso dos pais com possibilidade de 
desenvolvimento do contato tátil, além do posicionamento em posição canguru dando 
início à primeira etapa do método. Observou-se que a implantação do método levou a 
mudança na qualidade da assistência, sendo que o comportamento profissional foi 
alterado em todas as etapas, inclusive facilitando a constituição de uma equipe 
multidisciplinar de atenção ao recém nascido e suas famílias.  
 
A implantação do método Canguru em um hospital geral contribui para a melhoria da 
assistência aos recém nascidos. Ademais este processo de implantação acaba por 
consolidar a equipe multiprofissional de cuidados. 
 
Hospital Estadual Sapopemba HESAP - Seconci OSS 
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A INFLUENCIA DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA NO INCENTIVO AO 
ALEITAMENTO NAS MATERNIDADES DA PARAÍBA  
 
Maria Clara Pereira Santana 1,   Iara Medeiros de Araújo 3,   Alice Teles de Carvalho 2,   
Neir Antunes Paes 2,   Abigail Soares Lopes 1,   Lívia Dayzy Ribeiro Cavalcante Silva 1,   
Juliana Sousa Soares de Araújo 1,   Ana Maria Alves Neves 1,   Cristina Katya Teixeira 
Mendes Andrade 1,   Fábia Barbosa Andrade 1  
1) Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, João Pessoa - PB, Brasil 
2) Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB, Brasil 
3) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN, Brasil 
 
Amamentação é considerada essencial em crianças menores de 1 ano de vida, por 
configurar-se uma ferramenta na redução mortalidade. A ação básica de saúde requer 
estratégia direcionada à tomada de consciência da valorização desse ato para o infante. 
 
Avaliar a prevalência do aleitamento materno em maternidades credenciadas com a 
Iniciativa Hospital Amigo da Criança no Estado da Paraíba. 
 
Os dados foram extraídos do levantamento retrospectivo do indicador de prevalência de 
aleitamento materno exclusivo disponível no DATASUS. Analisou-se então a evolução da 
prevalência do aleitamento materno exclusivo para cada município estudado. 
 
O percentual de crianças em aleitamento materno exclusivo nos 4 meses de vida cresceu 
consideravelmente durante os três anos após o processo de credenciamento. A média 
desse crescimento foi de 5,3% no primeiro período, enquanto que no segundo foi de 
15,4%, em virtude do monitoramento desses hospitais. 
 
Evidenciou a importância do acompanhamento e suporte para os hospitais Amigo da 
criança em aumentar o índice de aleitamento materno nos municípios paraibanos.  
 
SES-PB, UFPB e UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO DURANTE O REGISTRO DAS EMISSÕES 
OTOACÚSTICAS EVOCADAS TRANSITÓRIAS  
 

Sarah Maria Palma Amorim 1,  Cássia Menin Cabrini Junqueira 1,  Cristiane Faccio Gomes 1  
1) CESUMAR, Maringá - Pr, Brasil 
 
As Emissões Otoacústicas Evocadas Transitórias são amplamente sugeridas nas triagens 
auditivas neonatais por ser importante método para a detecção precoce de alterações 
cocleares. Na rotina clínica é comum a realização do exame durante o aleitamento. 
 
Caracterizar as amplitudes das Emissões Otoacústicas Evocadas Transitórias no sono 
natural e durante o aleitamento materno de lactentes, visando comparar os resultados 
das respostas cocleares. 
 
Participaram 30 lactentes com idade cronológica até três meses de idade, de ambos os 
gêneros. Foi realizado o exame, inicialmente durante o sono natural e posteriormente 
durante aleitamento materno. 
 
Durante o sono natural todos os lactentes obtiveram presença de Emissões Otoacústicas 
Evocadas Transitórias em ambas as orelhas e em todas as frequências avaliadas, porém 
em aleitamento materno houve um número elevado de exames alterados, o que 
evidencia a perda de qualidade dos exames realizados nessa condição. 
 
As Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes devem ser obtidos de forma prudente, 
pois pode gerar resultado falso positivo, acarretando angústia na família ou nas pessoas 
envolvidas com o lactente. 
 
não se aplica 
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A INFLUÊNCIA PATERNA NO PROCESSO DE ALEITAMENTO MATERNO  
 
Aline Marcelino da Silva 1,   Graciele Coral Fonseca Michelani 1,   Patricia Helena Breno 
Queiroz 1  
1) Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal, Americana-SP, Brasil 
 
Diversos estudos comprovam que a participação paterna é importante desde os 
primeiros meses de gestação. A presença e o apoio paterno parecem ser decisivos no 
sucesso da amamentação, podendo inclusive prolongá-la. 
 
Avaliar a influência paterna na extensão do período de amamentação, em participantes 
de um grupo de apoio ao aleitamento materno. 
 
A amostra foi composta pelas mães participantes do grupo "Mama Nenê" em set./2009, 
totalizando 62 mães. Os dados foram coletados entre set./2009 e fev./2010, por busca 
telefônica, o que causou dificuldades, reduzindo a amostra final para 26 nutrizes. 
 
As puérperas, em sua maioria (64%), compareceram ao projeto acompanhadas, sendo a 
figura do pai presente em apenas 30%. No mês de setembro houve uma participação 
semelhante: 68% das mães estavam acompanhadas, sendo que o pai representou 31% 
desta população. O índice de desmame, durante os primeiros meses de vida, entre as 
nutrizes estudadas foi em torno de 33,77%. Porem, observou-se que este índice de 
desmame era menor entre as mães que compareceram acompanhadas pelo pai ao grupo 
(10,52%) comparado as demais mães (23,25%), desacompanhadas ou acompanhadas por 
outro familiar. O índice de AME, no quinto mês de busca telefônica (aproximadamente 6º 
mês de vida do bebê) foi de apenas 37,32%. As nutrizes acompanhadas pelos pais dos 
bebês (57,89%) referiram a permanência da amamentação. O mesmo achado se 
reproduziu somente em 30,22% das nutrizes acompanhadas por outros familiares ou 
desacompanhadas. 
 
De acordo com os resultados encontrados, concluiu-se que o pai exerce influência 
positiva na amamentação, beneficiando a sua continuidade. Cabe, assim, a toda rede de 
apoio, incentivar ações que valorizem o pai como elemento ativo no aleitamento. 
 
Inexistente 

 

 

 

 

 

 

 

A INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA (IHAC) E O ESTÍMULO AO ALEITAMENTO 
EXCLUSIVO EM LOCAIS COM ALTA PREVALÊNCIA DE HIV.  
 

Rosana De Divitiis 1,   Valderez M. Aragão 1  
1) IBFAN BRASIL, Jundiai-Sp, Brasil 
 
INTRODUÇÃO: Em contextos onde a prevalência de HIV é alta e os critérios de 
substituição da amamentação não são acessíveis, factíveis, aceitáveis, seguros e 
sustentáveis (AFASS), a IHAC recomenda o aleitamento materno exclusivo. 
 
OBJETIVO: Relatar a experiência de apresentar os novos cursos da IHAC a 30 profissionais 
de saúde de Maputo e outras províncias de Moçambique, ocorrido em março de 2010, a 
convite do UNICEF. 
 
MÉTODO: A realização de práticas clinicas de ordenha manual, oferecimento do leite em 
copos e observação da mamada permitiu conhecer a difícil realidade vivida por mulheres 
HIV+, aqui relatada. 
 
RESULTADOS: Em Maputo, 16% das gestantes são soropositivas e 44% recebem algum 
tipo de terapia antiretroviral. Durante o curso, os profissionais relataram que a 
importância do aleitamento materno exclusivo é conhecida pela maioria das mães HIV+, 
no entanto diversas condições interferem em sua adoção. O oferecimento de água, 
papas e especialmente o uso de medicamentos tradicionais tornam o aleitamento misto 
desde o nascimento. Tais práticas são desestimuladas pelos profissionais de saúde, 
porém a influência das avós, pais e outros familiares são preponderantes sobre as 
decisões maternas. As mulheres muitas vezes não relatam aos seus companheiros e 
familiares que são soropositivas e, por essa razão não podem amamentar 
exclusivamente, sendo obrigadas a manter o segredo e a cederem às pressões familiares. 
Substituir a amamentação de forma AFASS é inviável para a maioria das mulheres, 
sobretudo para as das províncias e da zona rural onde o leite artificial é reconhecido 
como “artigo de luxo”. Durante a prática, observou-se a presença de mamadeiras nas 
mesas de cabeceira, e segundo informações colhidas são das mães HIV+ que optaram 
pela alimentação de substituição. Além disso, o preparo do leite artificial, comprado e 
trazido pela família, é preparado pelas mães, com água quente da garrafa térmica, no 
quarto e na presença de outras mães que estão em aleitamento materno exclusivo. As 
mamadeiras são higienizadas no mesmo ambiente pelas mães ou familiares. 
 
CONCLUSÃO: Nesse contexto, recomenda-se adotar a IHAC em conformidade com os 
critérios de AFASS e instrumentalizar os profissionais de saúde sobre o manejo da 
lactação para implementarem ações que desestimulem o aleitamento misto.  
 
Consultoria UNICEF Moçambique Sem conflitos 
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A MULHER É SUJEITO NO PROCESSO DECISÓRIO DA AMAMENTAÇÃO FRENTE AO 
STATUS DE HIV IGNORADO PELO SERVIÇO?  
 

Fabiana Lopes Joaquim 1,   Valdecyr Herdy Alves 1  
1) Universidade Federal Fluminense - UFF, Niterói - RJ, Brasil 
 
A superioridade do aleitamento materno é indiscutível, entretanto a sua prática por 
mães soropositivas é contra-indicada no Brasil deste modo, quando necessário, o teste 
rápido anti-HIV deve ser solicitado no momento da internação para o parto. 
 
Verificar como os serviços lidam com a operacionalização do Teste Rápido, com a ajuda à 
amamentação por ocasião do parto quando o status de HIV ainda é ignorado, e como se 
dão as relações de poder entre a equipe de saúde e a mulher neste interregno. 
 
Trata-se de um estudo descritivo transversal, de caráter exploratório, conjugando as 
metodologias qualitativa e quantitativa. 
 
Realizando-se um levantamento nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 
(Bireme), Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Revista Latino Americana, foram 
encontrados 224 artigos com os decs amamentação, estratégia assistencial e HIV, onde 
apenas 13 abordavam a temática desejada em seu conteúdo. Diante deste resultado, a 
pesquisa demonstra importante relevância científica, no que diz respeito às estratégias 
adotadas frente às mulheres que apresentam o status de HIV ignorado. Atentar-se para 
como os profissionais encaram esta condição é importante para traçar estratégias que 
melhorem o atendimento. Na pesquisa em questão, realizou-se entrevista junto aos 
enfermeiros que realizam o atendimento a estas mulheres que chegam ao momento do 
parto sem terem realizado o teste anti-HIV no pré-natal e a partir das falas desses 
profissionais pode-se categorizar tais argumentos de acordo com o que foi obtido. 
Perguntou-se sobre que estratégias são adotadas durante o atendimento e mediante as 
estratégias, questionou-se quais são os sentimentos que esses profissionais apresentam 
ao cuidar destas mulheres e como os mesmos se sentem em relação ao procedimento 
adotados nas salas de parto, ou no alojamento conjunto, em relação à amamentação, 
quando o teste de HIV ainda não chegou. 
 
A problemática estudada é recente e os resultados apresentados demonstram que 
atentar-se para como os profissionais lidam com este problema é de suma importância 
para traçar estratégias que melhorem o atendimento a nível hospitalar. 
 
Financiamento CNPq. 

 

 

 

 

A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO E A SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO 
MATERNO EM SÃO PAULO: UM EXEMPLO DE PARCERIA INSTITUTO DE SAÚDE, REDE 
IBFAN BRASIL E SENAC  
 
Siomara Roberta de Siqueira 1  
1) Instituto de Saúde , São Paulo - SP, Brasil 
 
Desde 1995, com o apoio do Instituto de Saúde e da Rede IBFAN, utilizando-se do Action 
Folder, sugerido pela WABA (World alliance for Breastfeeding Action), o SENAC tem tido 
uma atuação efetiva na elaboração e realização da SMAM.  
 
A Rede de Promoção da Amamentação do SENAC tem por objetivo contribuir para as 
ações de incentivo e apoio ao aleitamento materno implementadas pelo Ministério da 
Saúde, por meio da disseminação de informações e orientações onde o SENAC está 
inserido. 
 
Por meio de reuniões, capacitações, de cursos de multiplicadores, seminários e produção 
de material, tem como objetivo contribuir para aumentar as taxas de aleitamento 
materno e diminuir o índice de mortalidade infantil no Estado de São Paulo. 
 
Por meio deste programa são abordados aspectos sobre saúde reprodutiva da mulher, 
com ênfase no apoio, educação e cuidado, antes, durante e após o nascimento, no 
sentido de assegurar a amamentação bem sucedida e a sua continuidade. A campanha 
da SMAM tem trabalhado sempre com tradução e reprodução do folder da WABA, 
confecção de cartilhas p. população em geral, e outros meios de disseminação de 
informações e orientações á profissionais de saúde, população, empresários, governos e 
ONGs. 
 
O grupo já promoveu oficinas, fóruns, vídeos, seminários, proporcionando discussões e 
trocas de experiências entre os profissionais, salientando a necessidade de fomentar 
uma rede social de promoção do aleitamento materno, voltado á promoção da saúde 
 
Não há conflito de interesses. 
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A PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO ENTRE RIBEIRINHAS: UMA CONTRIBUIÇÃO 
PARA A ENFERMAGEM TRANSCULTURAL  
 

Raquel Faria da Silva Lima 1,   Leila Rangel da Silva 2  
1) Faculdade Santa Rita, Conselheiro Lafaiete - Mg, Brasil 
2) Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
 
Como enfermeira e pesquisadora na comunidade ribeirinha Vila Nova Maringá constatei 
como o saber popular pode influenciar na prática do aleitamento materno, sendo 
importante estar sensível a esses valores culturais para prestar um cuidado eficiente. 
 
Descrever a prática do aleitamento materno na comunidade ribeirinha Vila Nova 
Maringá, Amazonas. 
 
Estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa. Realizado entre julho e 
agosto 2008 em Vila Nova Maringá, Amazonas. Sujeitos foram 16 mães. Realizadas 
entrevistas semi-estruturadas, e análise de conteúdo do tipo temática. 
 
As categorias temáticas encontradas foram: O chá de hortelã no contexto do aleitamento 
materno ribeirinho; A alimentação complementar no ambiente ribeirinho. Embora todas 
as mulheres amamentem de forma exclusiva nos primeiros 6 meses, o chá de hortelã 
(Mentha V. Huds) é administrado ao recém-nascido nas primeiras horas do pós-parto, 
como um meio de atender a uma necessidade de saúde antecipada, promovendo o bem-
estar de um modo geral. Segundo as ribeirinhas o chá é necessário, pois neste período 
não há produção de leite, além do mesmo limpar o intestino suprindo um papel 
profilático. Além do saber popular que influencia a administração do chá nas primeiras 
horas de vida, encontramos neste ambiente, o uso de alimentos processados para os 
bebês a partir 5º/6º mês de vida. Algumas ressaltam que utilizam esses alimentos, como 
as “massas” (cereais enlatados), e leite liofilizado, por mamadeira, quando sentem que 
seus filhos precisam de complementação alimentar. A campanha publicitária em favor 
dos produtos industrializados é uma realidade na comunidade ribeirinha. Embora 
relatem não conseguir comprar cesta básica suficiente para todo o mês, as mães se 
preocupam e separam dinheiro para adquirir, no mínino, o leite e a “massa” para os 
filhos mais novos, justificando sua compra pelo alimento ser de alta qualidade e oferecer 
saúde. Como não existem profissionais de saúde na comunidade, a prática do 
aleitamento materno é por vezes influenciada tão somente por valores socioculturais. 
 
Cabe ao profissional de saúde reforçar os benefícios do colostro e da alimentação 
complementar natural sem ignorar os valores culturais ribeirinho, e sempre que possível 
fazendo acomodação das práticas já realizadas no manejo do aleitamento materno. 
 
Financiamento: Programa de Bolsas REUNI-CNPq. 

 

 

A RELAÇÃO SOBRE A PRÁTICA ALIMENTAR E A SAÚDE DE CRIANÇAS MENORES DE UM 
ANO SOB O OLHAR DE UM GRUPO DE MÃES  
 

Juliana Stefanello 1,   Ana Márcia Spanó Nakano 1,   Flávia Azevedo Gomes 1,   Juliana 
Cristina dos Santos Monteiro 1  
1) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP, Ribeirão Preto SP, Brasil 
 
Introdução: A concepção de saúde, apesar de bem definida pelo discurso científico, 
perpassa por aspectos interacionais e simbólicos, tornando-se na prática um conceito e, 
também, um processo dinâmico, no qual os sentidos são criados, modificados e 
reinterpretados, de acordo com o meio social e sua socialização.  
 
Objetivo: Identificar a relação que as mães fazem do tipo da alimentação oferecida com a 
saúde da criança. 
 
Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida com 15 mulheres/mães de 
crianças menores de um ano que já iniciaram a introdução da alimentação 
complementar. Utilizaram-se, como procedimento metodológico para a coleta de dados, 
entrevistas semi-estruturadas gravadas e transcritas na íntegra. 
 
Resultados: Os dados foram analisados com base na técnica de análise de conteúdo, 
modalidade temática. Os resultados revelaram dois temas sobre a relação da prática 
alimentar e a saúde da criança para este grupo de mulheres: “Ela é uma criança 
saudável: ela come bem” e Boa alimentação da criança: “fica fortão e bem saudável”. 
 
Conclusão: Assim, a criança saudável é tido pelas mulheres como aquela que mostra 
bem-estar e um físico robusto, tendo a condição de saúde uma ligação direta com os 
alimentos ingeridos por ela. 
 
Nenhuma 
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ACOMPANHAMENTO ÀS NUTRIZES: Proposta Inovadora de um Banco de Leite Humano  
 
Abilene do Nascimento Gouvêa 1,   Vilma Garcia Monteiro 1,   Claudia Maria Nunes 1  
1) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 
 
A amamentação é considerada um dos pilares fundamentais para a promoção e proteção 
da saúde das crianças em todo o mundo. Apesar do conhecimento das inúmeras 
vantagens , a prática da amamentação ainda está longe de ser exercida plenamente. 
 
Avaliar a Efetividade do Apoio ao Aleitamento Materno Pós-alta hospitalar de um Banco 
de Leite Humano no Município do Rio de Janeiro.  
 
Optamos por realizar um estudo do tipo exploratório, descritivo com abordagem 
quantitativa. Participaram desse estudo 140 nutrizes que foram acompanhadas pelo BLH 
e tiveram seus filhos no período desse estudo. 
 
verificou-se que 75% obtiveram retorno telefônico com sucesso. Quanto ao período 
médio entre a alta e o retorno telefônico 73,31% foi realizado no período de mais de 30 
dias de pós-alta. Durante o período de internação até a alta hospitalar as principais 
dificuldades encontradas foram pega e posição, ambas com 46,42% e em domicílio foi o 
Aleitamento Materno Complementado mais BICO com 54,6%. No momento da alta, até o 
primeiro contato telefônico 87,64% mantiveram o Aleitamento Materno Exclusivo como 
padrão alimentar, demonstrando a efetividade do apoio oferecido pelo BLH. Quanto ao 
grau de satisfação relacionado ao apoio através do retorno telefônico 92,38% avaliaram 
como muito bom este serviço.Observamos à importância do apoio realizado pelos 
profissionais do BLH às nutrizes e familiares para a efetividade da amamentação 
exclusiva.  
 
Trazemos como proposta de melhoria, eficácia e efetividade assistencial, a importância 
da sensibilização da equipe multidisciplinar frisando as competências e 
responsabilidades de cada um em particular na promoção do aleitamento materno 
exclusivo. 
 
Não há conflito de interesses. 

 

 

 

 

 

 

 

ACONSELHAMENTO EM ALEITAMENTO MATERNO - EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO DE 
GESTANTES NO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO – MAUÁ, SP  
 

Regicely Aline Brandão Ferreira 1,   Sulamita Rodrigues 1  
1) Secretaria Municipal de Saúde, Mauá, Brasil 
 
Sabe-se que a promoção da amamentação durante a gestação apresenta um impacto 
positivo na prevalência de aleitamento materno. Deste modo, fazem-se necessárias a 
ações voltadas as gestantes. 
 
Incentivar a prática do aleitamento materno através do aconselhamento em 
amamentação em um grupo de gestantes de pré-natal de alto risco atendidas no Centro 
de Referência em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente do município de Mauá- SP.  
 
São realizados encontros de gestantes no dia da consulta de pré-natal abordando a 
temática do aleitamento materno e utilizando como recurso o Álbum Seriado 
Promovendo o Aleitamento Materno do Ministério da Saúde e UNICEF. 
 
São atendidas em média 180 gestantes por mês. Os encontros são semanais conduzidos 
por uma enfermeira e uma nutricionista, e, antecedem a consulta médica. Ocorrem em 
uma sala de reuniões com capacidade para 30 pessoas. O encontro é estruturado para 
permitir que as gestantes falem sobre suas experiências e dúvidas sobre aleitamento 
materno. Os cartazes do álbum seriado são fixados na sala e são discutidos conforme a 
demanda das gestantes. O enfoque das profissionais de saúde é incentivar o aleitamento 
materno exclusivo até o sexto mês e complementado até dois anos e meio ou mais. 
 
As gestantes consideraram positiva a atividade pois esclareceram alguns conceitos sobre 
a prática do aleitamento materno. Elas afirmam ainda a necessidade de mais espaços 
como este para que possam trocar experiências sobre a amamentação. 
 
Não há 
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ACONSELHAMENTO EM ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA 
INFÂNCIA: EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE UM CURSO POR ALUNAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
 
Oliveira, TCO 1,   Marcolino, FF 2,   Toma, TS 3,   Benício, MHA 2  
1) DMPS/FCM/UNICAMP, Campinas-SP, Brasil 
2) FSP/USP, São Paulo-SP, Brasil 
3) Instituto de Saúde (IS/SES/SP), São Paulo-SP, Brasil 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou em 2006 o “Aconselhamento em 
alimentação de lactentes e crianças de primeira infância: um curso integrado”, destinado 
à capacitação de profissionais da saúde e aconselhadores leigos.  
 
Relatar a experiência inovadora de organização e realização do curso por alunas da Pós-
Graduação em Nutrição em Saúde Pública (FSP) e aprimorandas do Instituto de Saúde da 
Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo (IS). 
 
O curso abordou alimentação complementar e habilidades de comunicação. Duas alunas 
o organizaram, orientadas por uma pesquisadora do IS. As aulas foram distribuídas entre 
as 12 participantes, que atuaram como facilitadoras e ouvintes do curso.  
 
O material da OMS versa sobre aleitamento materno, alimentação complementar e 
alimentação em situações como HIV/Aids, Neste curso optou-se por utilizar apenas as 
sessões referentes a alimentação complementar. O material inclui Guias do Coordenador 
(GC) e do Facilitador (GF), Manual do Participante. O GC foi útil para organizar o curso 
por apresentar todas as etapas para sua realização. As facilitadoras relataram que o GF 
forneceu bons subsídios para a condução das sessões. O curso foi realizado na FSP com 
facilidades quanto ao local e material de apoio. As sessões práticas sobre preparo de 
leites e preparo de uma refeição para crianças de 6 a 24 meses foram realizadas no 
Laboratório de Técnica Dietética. A sessão prática sobre como aconselhar mães para uma 
alimentação complementar apropriada foi realizada em duplas (aconselhadora e 
observadora) no Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza. O instrumento de 
avaliação proposto no Guia do diretor foi entregue às participantes no início do curso 
para avaliação de cada sessão. A avaliação foi positiva em relação ao tempo disponível 
para execução do curso. Foi relatada dificuldade na parte de conhecimento por ser um 
tema pouco abordado na área da saúde. A parte prática foi considerada mais difícil, pois 
habilidades são incorporadas no dia-a-dia do profissional. Entretanto, a prática auxiliou a 
esclarecer a parte de conhecimentos, uma vez que os conteúdos teórico, prático e 
demonstrativo se complementam.  
 
O material é rico em informações atuais sobre alimentação infantil. É possível sua 
apropriação por profissionais da área de nutrição, mediante supervisão de alguém com 
experiência. A aplicação parcial das sessões pode prejudicar sua compreensão.  
 
Apoio: IS/SES/SP, FSP/USP.  

 

 

ADESÃO AO AMBULATÓRIO DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO  
 

Vania das Mercês P. do Nascimento 1,   Alencar A. Rufino 1,   Suzana Altikes Hazzan 1,   
Cristina S. Silva 1  
1) Hospital Estadual Vila Alpina, São Paulo, Brasil 
 
Nossa maternidade é referência para gestante de alto risco, e mantém ambulatório de 
incentivo ao aleitamento materno com retorno na primeira semana de vida pós alta, no 
período de 2 a 5 dias pós alta. 
 
Avaliar a adesão ao ambulatório de incentivo ao aleitamento materno no ano de 2009, 
em hospital estadual. 
 
Foi avaliado o banco de dados do ambulatório de incentivo ao aleitamento materno no 
período de janeiro a dezembro de 2009. 
 
No ano de 2009 foram agendados 2494 pacientes para retorno precoce em ambulatório. 
Compareceram à primeira consulta 71% destes pacientes, sendo que 12% necessitaram 
de retorno. Dos Rns que compareceram em consultas, 96.2% dos foram encaminhados 
para seguimento em UBS de referência, em aleitamento materno exclusivo.  
 
Verificamos que a adesão ao ambulatório não foi satisfatória sendo necessário focar a 
importância do retorno no momento da alta. Para garantir a continuidade da 
amamentação exclusiva até o 6º mês de vida é necessário monitorar os seguimentos em 
UBS. 
 
Não consta. 
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ADOLESCÊNCIA E AMAMENTAÇÃO: SITUAÇÃO DAS NUTRIZES DE RIBEIRÃO PRETO, SP  
 
Juliana Cristina dos Santos Monteiro 1,   Ana Márcia Spanó Nakano 1,   Flávia Azevedo 
Gomes 1,   Juliana Stefanello 1,   Márcia Cristina Guerreiro dos Reis 2  
1) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, Ribeirão Preto - SP, Brasil 
2) Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto - SP, Brasil 
 
A maternidade na adolescência pode ser carregada de culpa e sofrimento. O cuidado 
com o filho envolve a capacidade para amamentar, que para a adolescente pode se 
tornar ainda mais complexo, quando não recebe um suporte familiar e social apropriado.  
 
Este trabalho tem como objetivo estudar a situação da amamentação na adolescência no 
município de Ribeirão Preto-SP, visando caracterizar a prática da amamentação entre as 
adolescentes de acordo com os indicadores da Organização Mundial de Saúde.  
 
Estudo transversal e descritivo, sendo analisados dados coletados na II Pesquisa Nacional 
de Prevalência do Aleitamento Materno, realizada na Campanha Nacional de Vacinação 
em agosto de 2008, utilizando-se o programa estatístico SPSS, versão 10.0.  
 
Participaram do estudo 229 mães adolescentes, com idade mediana de 18 anos, sendo 
que 74,7% ofereciam leite materno ao seu filho. Considerando as mães de crianças com 
até 180 dias de vida (62,8%), constatou-se que apenas 36,1% ofereciam aleitamento 
materno exclusivo e 15,9% já tinham desmamado seu filho.  
 
a maioria das adolescentes oferecia alimentação inadequada ao seu filho, o que 
demonstra a necessidade de melhoria da qualidade da assistência em saúde do binômio, 
favorecendo o estabelecimento de uma prática de amamentação satisfatória para 
ambos. 
 
Financiamento FAPESP. Não há conflito de interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFETO: UMA TRAJETÓRIA DA UNIMED AGRESTE MERIDIONAL COM O ALEITAMENTO 
MATERNO  
 
Rosario De Fatima Barbosa De Medeiros 1,   Juliana Cabral Ventura Dos Santos 1,   Maria 
Marta Júdice Cerqueira Dos Santos 1  
1) UNIMED Agreste Meridional, Garanhuns-Pe, Brasil 
 
A Unimed Agreste Meridional resolveu resgatar o apoio ao aleitamento materno através 
do curso para gestante -Afeto; visando fornecer informações sobre pré-natal, parto e 
aleitamento materno com a participação de uma equipe multidisciplinar. 
 
Avaliar os resultados práticos sobre o aleitamento materno das gestantes que 
participaram do curso Afeto no ano de 2009. 
 
A coleta de dados foi obtida através de questionário elaborado com perguntas objetivas 
e subjetivas sobre questões abordadas durante o curso Afeto. 
 
Participaram 40 mulheres, destas 35 entre 21 e 30 anos; 36 primíparas, das 04 com 
gestações anteriores apenas 01 havia amamentado; 35 amamentaram na primeira hora 
pós parto; 31 mulheres não receberam orientação na maternidade sobre aleitamento 
materno; todas responderam que as informações fornecidas no curso Afeto foram 
importantes para o aleitamento materno; 30 acompanhantes estavam com alguma 
noção para ajudá-las no manejo da amamentação; 50% dos acompanhantes não 
participaram do curso;75% das mulheres não tiveram dificuldades para amamentar e 
realizaram ordenha manual; 32 mulheres relataram que não tiveram complicações com a 
amamentação; 02 tiveram fissuras mamárias; 05 tiveram ingurgitação mamária e 01 
mulher teve dor nas mamas; 62,5% tiveram as mães como acompanhantes, 20% tiveram 
irmãs; 12,5% tiveram os companheiros e 5% as cunhadas. 
 
Concluímos que as informações oferecidas em aleitamento materno foram válidas 
devido o pequeno número de complicações e salientamos a colaboração de familiares e 
profissionais de saúde para o sucesso maior na prática da amamentação. 
 
Pesquisa patrocinada pela própria empresa. 
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ALEITAMENTO MATERNO APÓS A ALTA HOSPITALAR DE UMA INSTITUIÇÃO AMIGA DA 
CRIANÇA  
 
Fernanda Luciana Calegari 1,   Raquel Bosquim Zavanella Vivancos 1,   Carmem Gracinda 
Silva Scochi 1,   Rute Tosta Machado 1,   Maria Cândida de Carvalho Furtado 1,   Adriana 
Moraes Leite 1  
1) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto- USP, Ribeirão Preto, Brasil 
 
Os Hospitais Amigos da Criança são capacitados a desenvolverem medidas que subsidiam 
o sucesso da prática do AM, considerado um inigualável meio de se prover o adequado 
crescimento e desenvolvimento infantil.  
 
Identificar a duração do Aleitamento Materno (AM) em lactentes com um ano de vida 
nascidos em um Hospital Amigo da Criança (IHAC) e os fatores associados ao desmame e 
à manutenção dessa prática até um ano de idade. 
 
Foram obtidas informações maternas e neonatais, através dos prontuários e por meio da 
busca telefônica, que possibilitou a análise comparativa entre o grupo de crianças 
amamentadas e não amamentadas no período estimado de um ano. 
 
De acordo com os resultados obtidos, considerando uma amostra de 50 
crianças,constata-se que 20 crianças (40%) permaneceram em aleitamento materno até 
doze meses e 15 dias de vida. Dentre as 30 crianças (60%) que não permaneceram em 
aleitamento materno neste período, destaca-se como causa atribuída ao desmame 
segundo as justificativas verbalizadas pelas mães 19, (38%) por intercorrências maternas, 
sendo, 7 (14%) relacionadas ao trabalho, 3 (6%) referentes as dificuldades em 
amamentar, 1(2%) por problemas emocionais, 1 (2%) por mamoplastia, 1 (2%) por 
trauma mamilar, 1 (2%) referente aos estudos, 2 (4%) por orientação médica, e 3 (6%) 
por hipogalactia. As demais, 11 (22%) relacionadas às intercorrências neonatais, sendo 1 
(2%) por torcicolo muscular, 7 (14%) mamadeira, 2 (4%) desistência do seio materno, 1 
(2%) obstrução nasal. 
 
Conclui-se que a duração do aleitamento materno foi de sete meses e 18 dias e a 
dificuldade em conciliar o trabalho com o aleitamento materno foi o único fator que 
mostrou associação (p= 0,003) ao desmame durante o primeiro ano de vida.  
 
Fonte de financiamento: CNpq/Pibic 

 

 

 

 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO E A MORBI-MORTALIDADE INFANTIL: UMA RETROSPECTIVA 
DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS  
 
Sueli Mutsumi Tsukuda Ichisato 1,   Francielle Renata Danielli Martins 1,   Keisy Lima Riceti 
1,   Deise Serafim 1,   Luciana Olga Bercini 1  
1) Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR, Brasil 
 
Introdução: Refletir, a partir de artigos científicos na área do aleitamento materno, 
fortalece o conhecimento para incentivar a amamentação principalmente, no primeiro 
ano de vida da criança, a fim de prevenir morbi-mortalidade infantil. 
 
Objetivo: Identificar artigos científicos que associaram prevalência de morbi-mortalidade 
em crianças que não receberam leite materno (LM) ou que foram amamentadas 
exclusivamente até o sexto mês de vida.  
 
Métodos: Revisão bibliográfica (1999-2009) de artigos publicados, no SciELO e LILACS, 
que associavam a importância do AM na redução da morbi-mortalidade infantil. 
Palavras-chave utilizadas: aleitamento materno; mortalidade infantil. 
 
Resultados: Vinte um artigos associavam mortalidade infantil e prevalência do AM. Treze 
disponibilizavam resumo e oito artigos completos. Destes, 85,7% (18) evidenciaram a 
prática do AM na redução da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI). Publicação feita em 
2001 retratou redução da TMI, associada à melhoria nas condições de vida (acesso a 
educação, saneamento básico, água tratada, serviços de saúde, melhoria das condições 
de moradia, trabalho e renda), duração do AM e ações para a sobrevivência infantil. Em 
relação ao desmame precoce, apontou-se como causas o não conhecimento sobre os 
benefícios do LM, falta de interesse dos profissionais de saúde em incentivar a 
amamentação e fatores socioeconômicos. Identificou-se (23,8%-05) que 80% das mães 
que amamentavam exclusivamente apontavam o trabalho como o fator que mais 
impedia a amamentação. Quanto a ações pró-amamentação 52,3% (11) exemplificaram 
programas com este objetivo. Por exemplo: crianças menores de quatro meses, nascidas 
em hospitais desprovidos do programa “Iniciativa Hospital Amigo da Criança”, tinham 
34% mais chances de interrupção do AM exclusivo do que aquelas nascidas em hospitais 
com este programa. Treze artigos associavam morbidades com a falta de AM, nos quais 
ressaltavam o papel imunológico e social do LM na prevenção de doenças infecciosas e 
alérgicas e no desenvolvimento biopsicossocial da criança. Assim, conferindo proteção 
imunológica e promovendo saúde. 
 
Conclusão: A revisão bibliográfica fortaleceu os estudos já realizados quanto à 
importância da amamentação para redução dos índices de morbi-mortalidade infantil e 
apontou falhas e caminhos no desenvolvimento de novas estratégias em prol do AM.  
 
Não há fontes de financiamento. 
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ALEITAMENTO MATERNO E DESENVOLVIMENTO DE RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS 
EM UTI NEONATAL  
 

Andrea Cavalli Pizzini 1,   Denise Cristina Albarello 1  
1) Hospital Universitário ULBRA, Canoas - RS, Brasil 
 
O aleitamento materno pode encontrar barreiras em ambiente de UTI Neonatal. 
Conhecer como este processo está acontecendo na sua unidade as cosequências desta 
realidade é um importante passo para qualificar a equipe em prol do aleitamento 
materno. 
 
Primário: Conhecer a prevalência de aleitamento materno na UTI Neonatal. Secundários: 
Analisar o crescimento de bebês e desenvolvimento de doenças infecciosas em recém-
nascidos que recebem e nos que não recebem aleitamento materno.  
 
Estudo quantitativo descritivo do tipo caso-controle (receberam e receberam 
aleitamento materno). População: 1029. Amostra: 308 (154 cada grupo). Dados 
coletados em prontuário. Análise de dados: Qui Quadrado e t de student. Aprovado pelo 
CEP. 
 
De 308 pacientes em condições de receber aleitamento materno, apenas 68% recebiam 
(controle). Destes, 42% com aleitamento materno exclusivo e 58% complementado. Dos 
bebês que não receberam aleitamento materno (caso), 22% desenvolveram alguma 
infecção e respiratória, em comparação a 4% do outro grupo. Em relação a infecções 
gastrintestinais, o grupo controle apresentou em 0,9% em comparação a 4,2% do grupo 
caso. Em paciente com mesma idade gestacional sem patologia ou mesma patologia o 
ganho de peso foi 19,7% maior no grupo com aleitamento materno em relação ao grupo 
sem aleitamento materno. Em relação a estabilização do peso em prematuros e o início 
de ganho de peso contínuo, aqueles sem aleitamento materno levaram o dobro do 
tempo em relação ao grupo controle. Quanto ao tempo de internação não houve 
diferença significativa entre os grupos, considerando que a maioria deles era de 
prematuros extremos e patologias graves(longa permanência). Em bebês a termo com 
até 10 dias de internação não houve diferença de ganho e perda de peso entre os dois 
grupos. 
 
Em bebês prematuros e nos doentes independente de idade gestacional os benefícios do 
aleitamento materno apareceram mais claramente. A prevalência do aleitamento 
materno nesta unidade é baixa, visto a importância deste ato para os nossos pacientes. 
 
Estudo de baixíssimo custo, pago pelas autoras. 

 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO E FATORES QUE INFLUENCIAM DESMAME EM PREMATUROS 
PÓS ALTA HOSPITALAR  
 

Leylanne Fernanda Carneiro De Robertis 1,   Alessandra Cristina dos Santos Fornari 1,   
Thais Maria Pastorelli Rodrigues 1,   Roberto Navarro Morales Junior 1  
1) Hospital Municipal Dr Moysés Deutsch, São Paulo, Brasil 
 
Aleitamento Materno(AM)contribui para o desenvolvimento crânio-facial e da 
linguagem. Recém Nascidos(RN) prematuros demandam especial atenção 
principalmente no incentivo e prática ao AM para assegurar melhor qualidade de 
assistência e de vida. 
 
Descrever as taxas e padrão de AM exclusivo, predominante, complementados no copo 
ou mamadeira dos RN da unidade UTI neonatal após uma e quatro semanas. Analisar os 
fatores que interferem na prática do AM exclusivo pós alta hospitalar. 
 
Análise de prontuário do setor de fonoaudiologia e contato telefônico onde foi aplicado 
questionário fechado quanto ao AM exclusivo, predominante, complementado por 
mamadeira ou copinho ou oferta exclusiva de mamadeira, na 1ª e 4ª semana após alta. 
 
Foram levantados 26 prontuários sendo 13 contatos telefônicos com sucesso. Na 
primeira semana após alta hospitalar foi observado 29% de AM exclusivo, 7% AM 
predominante, 21% com AM complementado na mamadeira, 7% complementado no 
copinho e 36% com dieta exclusiva na mamadeira. Na quarta semana 21% AM exclusivo, 
7% AM predominante, 43% AM complementado pela mamadeira, 29% com dieta 
exclusiva na mamadeira. Dos RN prematuros atendidos 29 % receberam alta com 
mamadeira devido a abrigamento, mãe soro positivo e alterações anatômicas. Todos 
pacientes que saíram do hospital com complemento, foram orientados a oferecer 
copinho e incentivados ao AM. Dentre as justificativas quanto a oferta de mamadeira, a 
maior parte foi devido a diminuição de leite materno.  
 
A queda do AM exclusivo deve-se dificuldade da oferta do copinho, a interferência e 
facilidade da oferta de mamadeira além de favorecer a diminuição da produção de leite e 
o insucesso do AM exclusivo. 
 
Sem fonte de financiamento. 
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ALEITAMENTO MATERNO E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA DE LITERATURA  
 
Giuliana Micheloto Parizoto 1,   Patrícia Klock 1,   Alacoque Lorenzini Erdmann 1  
1) Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis SC, Brasil 
 
A compreensão através das representações sociais acerca do aleitamento materno (AM) 
proporciona aos profissionais de enfermagem reinterpretar a racionalidade científica á 
luz do conhecimento do senso comum. 
 
Caracterizar as pesquisas produzidas por enfermeiros sobre as representações sociais 
(RS) do aleitamento materno. 
 
Adotou-se a revisão integrativa da literatura. A busca ocorreu em duas bases de dados 
no período de 2004 a 2009. Os dados foram agregados, compondo um achado que foi 
interpretado e sustentado com literaturas pertinentes. 
 
Foram localizados dois estudos na base de dados Scopus e três na BVS. Esses estudos 
foram publicados na Revista Latino Americana de Enfermagem, Acta Paulista de 
Enfermagem, Revista de Saúde Pública, Escola Anna Nery Revista de Enfermagem e 
Revista Brasileira de Enfermagem. Não ocorreu mais de um estudo em uma mesma 
revista e apenas uma revista não era específica da enfermagem. Em 2004, 2005 e 2007 
foram publicados um estudo em cada ano e em 2009 dois estudos. Como autores, 
verificamos profissionais com o título de doutor, mestre e estudantes de pós graduação, 
em apenas um estudo não foi discriminado a titulação. Apenas um autor se repetiu em 
dois estudos, este aparece como docente vinculado a uma instituição de ensino. Quanto 
à distribuição dos estudos por estado, foram encontrados, um em PE, um no RJ, um em 
MG e dois em SP. As palavras chaves utilizadas foram: chupeta, relações mãe filho, 
aleitamento materno, percepção, conhecimentos, atitudes, prática em saúde, 
amamentação, desmame precoce, pesquisa qualitativa, enfermagem, alimentação, 
desmame, comportamento alimentar, método mãe canguru e enfermagem neonatal. De 
acordo com o delineamento dos estudos todos apresentaram uma abordagem 
Qualitativa, em dois estudos a abordagem foi Quanti-Quali. Em todos os estudos as 
características das amostras estudadas foram especificadas. Os objetivos se 
apresentaram de forma clara em todos os estudos analisados, respondendo a questão 
problema e facilitando a compreensão do leitor. 
 
A ampliação da visão dos enfermeiros através das representações sociais e os fatores 
que favorecem o AM buscam compreender como as mulheres que amamentam 
constroem um conhecimento a respeito favorecendo uma mudança qualitativa da 
realidade atual. 
 
Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO E USO DE CHUPETA E MAMADEIRA: RELAÇÃO ENTRE A 
INTENÇÃO E A PRÁTICA.  
 
Ludmila da Silva Tavares Costa 1,   Karina Camilo Carrascoza 1,   Rosana de Fátima 
Possobon 1,   Laura Mendes Tomita 1  
1) Faculdade de Odontologia de Piracicaba FOP-Unicamp, Piracicaba-SP, Brasil 
 
Conhecer as intenções de gestantes em relação ao aleitamento pode nortear o 
planejamento de condutas mais específicas e potencialmente mais eficientes, para 
prevenção de desmame precoce e de introdução de hábitos orais deletérios nos bebês. 
 
Este estudo investigou a intenção de 141 gestantes, participantes do Programa Atenção 
Precoce à Saúde (Cepae-FOP-Unicamp), em relação à amamentação e uso de chupeta e 
mamadeira e a prevalência de desmame e hábitos orais nas crianças aos 6 meses. 
 
As gestantes foram entrevistadas entre o 6º e o 9º mês de gestação e os dados sobre 
aleitamento, chupeta e mamadeira, obtidos por meio de consulta ao prontuário clínico 
da criança ao completar 6 meses. 
 
Os resultados mostraram que, embora as gestantes aceitem mais a informação de não 
utilizar chupeta (84,2%) do que mamadeira (77,1%), o índice de utilização de chupeta ao 
6º mês de vida da criança é maior (43,3%) do que de mamadeira (41,8%). Houve relação 
positiva entre intenção de amamentar por mais de 6 meses e o índice de AME ao 6º mês 
(p=0,02). Em relação à chupeta e mamadeira, parece que, mais importante do que 
conhecer a intenção da gestante, é oferecer alternativas para seu uso, acompanhando a 
mãe ao longo do primeiro ano de vida da criança. 
 
A informação sobre o período de tempo que a gestante deseja manter o aleitamento 
pode indicar a possibilidade de desmame precoce, o que permite a intervenção 
preventiva do profissional de saúde, auxiliando na manutenção do AME até o 6º mês de 
vida. 
 
Não há financiamento, nem conflito de interesses. 
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ALEITAMENTO MATERNO ENTRE TRABALHADORAS FORMAIS DO MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS – GO  
 

Sandra Valéria Martins Pereira 1,   Isolina Lourdes Rios Assis 2,   Esther Pereira Vieira 2,   
Ludmilla Reis Silva 2  
1) Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás, Goiânia -GO, Brasil 
2) Centro Universitário de Anápolis - UniEvangélica, Anápolis- GO, Brasil 
 
O ritmo acelerado de trabalhadoras formais é um dos agravantes do dilema do desmame 
precoce. A supressão parcial ou total do leite materno antes do sexto mês de vida 
acarreta grandes prejuízos à saúde da criança.  
 
Descrever a prática de amamentar entre mulheres trabalhadoras formais do município 
de Anápolis-GO.  
 
Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer 0080/2009). 
Envolvendo 110 trabalhadoras formais, mães de crianças de 0-24 meses de vida. Para 
análise de dados utilizou-se o Programa EpiInfo versão 6.  
 
Todas as mulheres relataram que estavam trabalhando na época do nascimento da 
criança, 67,3 % (IC95% 57,7 -75,9) trabalhavam no Distrito Agroindustrial de Anápolis-GO 
(DAIA) e 32,7% (IC95% 24,1- 42,3) em estabelecimentos comerciais do setor central do 
município. Na indústria a maioria delas exercia o cargo de agente de produção, enquanto 
nos estabelecimentos comerciais o cargo mais frequente foi o de vendedora. A faixa 
etária das mães variou de 18 a 39 anos, em média 26,6 anos de idade. A idade das 
crianças variou de 121 a 731 dias de vida, em média 360 dias. As taxas de aleitamento 
materno entre as trabalhadoras formais do município de Anápolis-GO mostram-se 
inferiores às encontradas na última Pesquisa Nacional de Prevalência de Aleitamento 
Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, sendo que a prevalência do 
Aleitamento Materno Exclusivo (AME) entre crianças de 4-6 meses de vida foi de 28%, 
sendo de aleitamento materno complementado de 6-24 meses de vida foi de 30%. A taxa 
de aleitamento materno total (crianças de 0-24 meses que receberam leite materno) foi 
de 41,8%. A prevalência de chupeta foi 34,5% (IC95% 25,7- 44,2) e de mamadeira 70,9% 
(IC95% 61,5-79,2). As trabalhadoras formais do município de Anápolis-GO mostram 
comportamento de risco e tendências ao alto índice de desmame precoce. A introdução 
de novos alimentos é comum no final da licença maternidade,quando acreditam que a 
criança deve ser preparada para se separar da mãe. 
 
Segundo parâmetros da OMS as taxas de aleitamento materno encontradas são muito 
ruins. Recomendamos o preparo de profissionais das creches das indústrias e a criação 
de novas creches Amigas da Amamentação para atender os filhos das comerciárias. 
 
FAPEG UniEVANGÉLICA/FUNADESP Não há conflitos 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO e USO DA CHUPETA ENTRE RECÉM-NASCIDOS DE 
BAIXO PESO DURANTE O SEGUIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA  
 

Maria Teresa Cera Sanches 1,  Gabriela dos Santos Buccini 1,   Andrea Wander Bonamigo 2  
1) Instituto de Saúde/ SES-SP, São Paulo, Brasil 
2) Supervisão Técnica de Saúde de Pirituba/Perus, São Paulo, Brasil 
 
A alta prevalência do uso da chupeta entre os lactentes está associada, segundo estudos 
científicos à: questões culturais, choro do bebê, mães ansiosas e sensíveis à crítica social, 
retorno ao trabalho e até recomendação por profissionais de saúde.  
 
Identificar fatores associados à introdução da chupeta entre os recém- nascidos de baixo 
peso(RNBP) na 1ªconsulta ambulatorial(1ªC), na atenção básica (AB), de jan/07-08, em 
SP, descrevendo as principais causas citadas pelas mães para sua introdução. 
 
Est. transversal 170 mães/RNBP na 1ªC. Incluíram-se RNBP: APGAR:5’>7; gemel; 
Variáveis: modelo de atenção, idade, escol/e mãe, ter outros filhos; tabaco/álcool, 
trabalho mãe, sexo, dificuldades na amamentação; AME, desmame, aleit. misto; rede 
social. 
 
51,8% RNBP foram atendidos pelo PSF. A média de idade das mães foi 24anos, 
escolaridade 8,3anos e primíparas (45%). Do total, 97% realizaram pré-natal; 50% parto 
normal, 70% em IHAC; 73% das mães trabalhava sem registro; 10% usou álcool, 27% 
tabaco. Predominou-se RNBP meninas (54,7%); média de idade gestacional 36s e peso 
2.165g. Quanto à 1ªC, 30,3% dos RNBP usando chupeta, 58,5% em AME, 26,8% em 
aleitamento misto, 9,2% de desmame precoce e 58,5% das mães com dificuldades na 
amamentação. A introdução da chupeta para 20,7% aconteceu nos primeiros 15 dias 
(13,4% na primeira semana). As principais causas para introdução da chupeta citadas: 
auxiliar na hora de dormir (70%); choro e comportamento agitado do RNBP (58%) e 
outras causas (26%), dentre as quais: 50% relacionadas à questões culturais; 21%, reflexo 
de sucção exacerbado do RNBP e recomendação médica (17%).Como resultado da 
análise de regressão logística obteve-se associado à introdução da chupeta as “mães que 
não tiveram rede social de apoio” *OR=2,64; (IC95%: 1,0 –7,1)] e como fatores de 
proteção para introdução da chupeta: RNBP do sexo feminino [OR=0,4; (IC95%: 0,2–0,9)] 
e RNBP em AME [OR=0,4; (IC95%: 0,2 – 0,9)].  
 
Os profissionais da atenção básica, para planejar estratégias de conscientização com as 
mães, devem conhecer os fatores associados à introdução da chupeta, a fim de prevenir 
o seu uso, promovendo a amamentação, especialmente em populações de risco. 
 
Apoio da FAPESP Não houve conflito de interesse. 
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ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: MITOS E TABUS QUE PERMEIAM A PRÁTICA DE 
AMAMENTAR DE NUTRIZES  
 
Tavares, Amanda Cruz 1,   Dias, Fábio Uiler Moura 1,   Santos, Maria Raimunda França 1,   
Moreira, Michelle Araújo 1  
1) Faculdade São Salvador, Salvador, Brasil 
 
A amamentação é um ato individual e subjetivo e portanto deve ser valorizada colocando a 
mulher como núcleo do processo, poisdiante de mitos e tabus esta deverá decidir pela 
manutenção ou suspensão do aleitamento in natura. 
 
Objetivou-se identificar os principais mitos e tabus que interferem no aleitamento materno 
exclusivo e, conseqüentemente na vida de nutrizes.  
 
O estudo foi desenvolvido e definido através da revisão bibliográfica nas principais fontes de 
dados (MEDLINE, LILACS, SciELO), utilizando os seguintes descritores: “aleitamento materno 
exclusivo”, “mitos”, “tabus”, “nutrizes” e “amamentação” em uma série temporal de 2000 a 
2009. A pesquisa foi constituída com base teórica em livros especializados, artigos e 
dissertações que abordam o tema central de forma ampla. 
 
Diante do exposto, percebeu-se que o leite materno é indispensável para a nutrição dos 
lactentes, pois sendo um alimento completo, é ideal para o crescimento e o desenvolvimento 
saudável da criança. Assim, o aleitamento materno exclusivo, nos primeiros seis meses de vida 
é essencial para evitar complicações respiratórias, intestinais e alergias. Notou-se que vários 
mitos e tabus fortalecidos ao longo das tradições culturais, influenciam a prática do 
aleitamento materno exclusivo, promovendo o desmame precoce. Tais crenças encontram-se 
enraizadas na sociedade por muito tempo, podendo trazer sérios riscos pelo seu caráter 
nocivo à manutenção da amamentação. Diante disto, identificamos os seguintes mitos e tabus 
que influenciam a prática do aleitamento exclusivo, a saber: Dar de mamar faz os peitos 
caírem; Só o meu leite não sustenta; E o bebê chora com fome; Mãe que está amamentando 
não pode trabalhar fora; Meu leite é fraco; Criança que arrota mamando faz o peito inflamar 
ou o leite secar; Criança que nasceu prematura ou com baixo peso não deve mamar no peito; 
O bebê não quis pegar o peito; Amamentar freqüentemente reduz a produção de leite, produz 
um reflexo de ejeção débil e o fracasso de amamentação; A amamentação muito freqüente 
causa obesidade no bebê quando ele cresce; A amamentação prolongada por mais de 12 
meses fica sem valor; já que a qualidade do leite materno começa a diminuir a partir dos seis 
meses de vida; O leite materno não mata a sede do bebê; Canjica e cerveja preta aumentam a 
produção de leite; Se a mãe faz cesariana, certamente não conseguirá amamentar; A 
amamentação freqüente pode dar lugar à depressão pós-parto; A confusão bico artificial - 
mamilo não existe; Uma mãe deve tomar leite para produzir leite; Quando uma mulher tem 
pouco leite, geralmente é devido ao stress, a fadiga ou ao baixo consumo de alimentos e de 
líquidos. 
 
Portanto, se faz necessária à difusão de informações consistentes sobre o tema além do 
acompanhamento de profissionais especializados e empenhados em propagar o exercício da 
amamentação, evitando assim o risco a saúde da criança e da nutriz. Ressaltamos o apoio do 
profissional de enfermagem, pois este proporciona um dos primeiros contatos neste tipo de 
cuidado, sendo responsável por sua orientação, buscando formas de objetivar o incentivo ao 
aleitamento materno exclusivo.  

 

ALEITAMENTO MATERNO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA: ANÁLISE DA REALIDADE EM 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA.  
 
Sandra Mendonça Oliveira Domingues 1,   Luciana Tavares Sebastião 2,   Luciana Pessoa 
Fiório 2,   Mariana Ramalho Cruz 2  
1) BLH Marília, Marília - SP, Brasil 
2) FFC Unesp Marília, Marília - SP, Brasil 
 
O início do aleitamento materno na primeira hora de vida do bebê tem importância 
fundamental para o sucesso desta prática. Propicia estímulo à produção do leite, 
contração uterina, eliminação do mecônio, boa pega, proteção imunológica e bom 
vínculo. 
 
O objetivo deste estudo foi analisar o oferecimento do aleitamento materno na primeira 
hora após o parto em crianças do município de Marília. 
 
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado o questionário proposto no Projeto 
AMAMUNIC, aplicado durante a I Fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Poliomielite, realizada em Marília em junho de 2008. 
 
Os questionários analisados neste estudo foram àqueles aplicados nas doze unidades 
básicas de saúde do município de Marília. Embora tenha sido utilizado o referido 
questionário, não foi feita a análise pelo banco de dados do Projeto. Foram analisados 
811 questionários, sendo 481 referentes a bebês de zero a seis meses e 330, a bebês de 
sete a 12 meses. A análise dos questionários respondidos por mães ou responsáveis de 
bebês de zero a seis meses mostrou que 59% dos bebês foram amamentados na 
primeira hora de vida; 38% responderam negativamente e 3% dos respondentes não 
souberam dar informações sobre este aspecto pesquisado ou disseram que não se 
recordavam. No tocante aos questionários respondidos por responsáveis por bebês de 
sete a 12 meses, verificou-se que 60% dos bebês foram amamentados na primeira hora 
após o parto, 31% não foram e 9% não souberam dar informações referentes a este 
questionamento ou disseram não se lembrar. 
 
Os dados obtidos mostram um avanço significativo na atenção à saúde materno-infantil, 
entretanto, mostram a necessidade de incrementar ações que venham a melhorar ainda 
mais este indicador de saúde. 
 
NADA CONSTA 
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ALEITAMENTO MATERNO NA SALA DE PARTO: “PASSO 4” DA INICIATIVA HOSPITAL 
AMIGO DA CRIANÇA  
 
Fatima Maria Trigo Da Paz 1  
1) Hospital Maternidade Herculano Pinheiro/Smsdc, Rio De Janeiro - Rj, Brasil 
 
O conhecimento científico comprova as propriedades do leite e seus benefícios, já na 
perspectiva das políticas oficiais a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), recomenda 
o apoio à mãe para amamentar na primeira hora de vida do recém nascido.  
 
Objetiva-se através das imagens mostrar o recém nascida na primeira hora de vida na 
sala de parto, focalizando os aspectos de interação mãe e filho, mostrando ainda,a 
importância da presença do acompanhante no contexto da sala de parto.  
 
Em uma maternidade pública da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com o título 
“Hospital Amigo da Criança” foi possível através de imagens mostram o real e o concreto 
nas práticas assistenciais hospitalares realizadas na sala de parto.  
 
A partir da prática assistencial em colocar o recém nascido no seio materno na mesa de 
parto desvelaram-se atitudes que potencializam aspectos mais subjetivos, mas possíveis 
de identificar nas expressões corporais captadas nas imagens de felicidade e 
tranqüilidade, tanto maternas como do acompanhante. Colocar o recém nascido para 
mamar também é indicado pela necessidade do contato precoce pele a pele e do suporte 
necessário para proporcionar a estimulação à amamentação logo que o recém nascido 
esteja apto para isso. Desta forma, no Passo 4 da IHAC existe a recomendação de que 
mãe e recém nascido não sejam separados após o nascimento caso não exista uma razão 
clínica aceitável para isso. Este passo diz respeito também a encorajar as mães a 
reconhecerem quando seus bebês estão prontos para mamar, a fim de facilitar a 
primeira mamada. O profissional da saúde deve oferecer ajuda, caso seja necessário 
colocando o recém nascido para mamar sem pressa oferecendo apoio, deixando a mãe 
reconhecer seu filho, aumentando sua confiança.  
 
Assim foi possível observar a capacidade do recém nascido em realizar busca pelo seio 
materno, posturar adequadamente o lábio superior e inferior ao redor da auréola, 
provocando um perfeito vedamento labial ao tocar o queixo no seio materno.  
 
sem financiamento  

 

 

 

 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO NO CENÁRIO DA MAMOPLASTIA REDUTORA ESTÉTICA: 
RELATO DE UM CASO.  
 
Grasielly Jeronimo Dos Santos Mariano 1,   Débora Rita Gobbi 1  
1) Centro Universitário São Camilo, São Paulo, Brasil 
 
Impregna-se na sociedade idéias de incompatibilidade entre mamoplastia redutora 
estética e o aleitamento materno que talvez tivesse algum fundamento nas décadas 
passadas por conta da carência de estudos e amparo tecno-científico. 
 
A proposta é discorrer sobre o tema a fim de averiguar na prática as possibilidades de 
sucesso da amamentação em nutriz com prévia mamoplastia redutora estética.  
 
Trata-se de uma pesquisa básica de cunho exploratório e experimental, onde 
determinou-se as variáveis que interferem no manejo da amamentação as quais foram 
utilizadas com a finalidade de prolongar a tempo de aleitamento. 
 
Paciente C.G.P.N.M., feminina, 30 anos, procurou auxílio na condição de gestante para 
orientações sobre aleitamento materno. Mostrou-se preocupada pois se submeteu a 
mamoplastia redutora estética bilateral há 13 anos e não conseguiu amamentar sua 
primeira filha, alegando não ter recebido orientação e acompanhamento profissional, 
tanto no período pré-natal quanto no pós-natal. Sabe-se que o procedimento para 
retirada de tecido das mamas com finalidade estética inevitavelmente conduz a retirada 
de alvéolos e ductos mamários, importantes para o aleitamento materno. Porém, é difícil 
mensurar a extensão dos tecidos retirados e a subseqüente capacidade de amamentar, 
atividade realizada com sucesso pela nutriz com sua segunda filha.É necessário que o 
profissional de saúde em assistência à mulher, incentive-a a acreditar em suas 
possibilidades, sem esquecer das possíveis limitações, através de constantes orientações 
e treinamentos com forte embasamento científico. Ainda que a gestante e sua família 
mostrem-se positivos e interessados, as orientações devem ser frequentes, com uma 
abordagem transparente e acolhedora, a fim de promover aproximação entre as partes 
envolvidas na proposta. Assim, dadas às alterações fisiológicas pelas quais as mulheres 
grávidas são submetidas, a labilidade de humor e motivação é um ponto a ser 
considerado. 
 
Conclui-se que o sucesso da amamentação no cenário da mamoplastia redutora estética 
apóia-se muito mais no pilar das motivações e crenças maternas, do que na riqueza e 
constância das orientações profissionais sobre o aleitamento durante a gestação 
 
DECLARAMOS INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS 

 

 

 



38 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO NO PRÉ-NATAL DE ADOLESCENTES  
 

Márcia Regina de Almeida Ramos Gonçalves 1,   Roseine Fortes Patella 1,   Maria Albertina 
Marques do Amaral Gonçalves 1,   Francisca Benedita dos Santos 1,   Vera Aparecida 
Andrade 1,   Adriano Paião 1,   Sheila Maria de Oliveira 1,   Sheyla Gomes de Mello Galvão 1  
1) Secretaria Municipal de Saúde de Santos, Santos/SP, Brasil 
 
O Programa de Atenção Integral à Adolescente Gestante/PAIAG/SMS Santos/SP, 
implantado em 1992, é desenvolvido por equipe multidisciplinar. Oferece, além de 
assistência de Pré-Natal, grupos semanais de preparação para o parto/puerpério e 
amamentação. 
 
Estabelecer a prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo (AME) na primeira consulta 
de puerpério do PAIAG.Descrever a adesão e variáveis relacionadas à evasão do Pré-
Natal.Verificar a qualidade dos registros na ficha perinatal. 
 
Levantamento de dados obtidos em prontuários e fichas perinatais das gestantes com 
acompanhamento até o puerpério, em 2008 e 2009. Variáveis consideradas por faixa 
etária materna e dias de vida do recém-nascido (RN) na primeira consulta do puerpério. 
 
O PAIAG acompanhou 136 gestantes adolescentes no período estudado – 48 delas (35%) 
interromperam por retorno ao Pré-Natal na Unidade Básica de origem (12); aborto (10), 
faltosas no puerpério (8); mudança de município (6); optar por convênio (5); evasão no 
Pré-Natal (4); óbito neonatal (1); gravidez psicológica (1) e HIV+ (1 – encaminhada a 
referência). Das 88 adolescentes que realizaram adequadamente o Pré-Natal, 20 (22%) 
tinham de 10 a 14 anos; 50 (60%) de 15 a 16; e 14 (17%) de 17 anos. Destas, 84 (95%) 
estavam em AME na primeira consulta do puerpério; 2 em Aleitamento Misto e 2 em 
Alimentação Artificial. Em relação à idade dos RNs em AME na primeira consulta do 
puerpério, observamos: 26 (31%) de 11 a 20 dias; 24 (28%) de 31 a 60 dias; 19 (23%) de 
21 a 30 dias; 10 (12%) e 5 (6%) de mais de 60 dias. Em relação à qualidade do registro na 
ficha perinatal, observamos adequado preenchimento das variáveis analisadas e dos 
demais campos relativos a assistência pré-natal. Considerando-se as dificuldades 
normalmente associadas à gravidez na adolescência e que elas são maiores ainda na 
população-alvo da assistência do PAIAG (menores de 17 anos), percebe-se a importância 
do trabalho multidisciplinar, individual e em grupo desenvolvido pelo Programa. Ele 
contribui para o vínculo estabelecido com estas gestantes, refletido na proporção de 64% 
de adesão ao pré-natal e no alto índice de AME apresentado no puerpério. De 1992 a 
2009 o PAIAG mostra Coeficiente de Mortalidade de 6/1000nv 
 
A gravidez na adolescência cruza dois momentos delicados e de transformações na vida 
familiar, social e pessoal.Considerá-los na assistência faz do PAIAG um modelo 
propiciador de bons índices de AME, entre outros indicadores de saúde materno-infantil 
 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO SOB A ÓTICA DE MULHERES ATENDIDAS EM UM 
CONSULTÓRIO PARTICULAR EM TERESINA - PI  
 
Nildjane Da Silva Nolêto 2,   Nívea Maria Araújo De Abreu 1,   Carmen Viana Ramos 1  
1) Faculdade NOVAFAPI, Teresina-PI, Brasil 
2) Hospital Regional Dr.Carlos Macieira, Colinas - MA, Brasil 
 
A amamentação possui determinantes biológicos e condicionantes sócio-culturais. 
Estudos revelam que quanto melhor o nível socioeconômico, maior a chance de 
amamentação exclusiva 
 
Conhecer a percepção sobre aleitamento materno de mulheres atendidas em um 
consultório particular em Teresina-Piauí 
 
Utilizaram-se os preceitos metodológicos da pesquisa qualitativa. Ao todo foram 
entrevistadas oito mulheres. A análise dos dados foi baseada na técnica de análise de 
conteúdo do tipo temática 
 
As mulheres entrevistadas conhecem os benefícios do aleitamento, além de possuir uma 
rede social de apoio composta pela família e os profissionais de saúde, no entanto, esta 
realidade não foi suficiente para garantir o exercício da amamentação exclusiva até o 
sexto mês de vida da criança. Esta prática foi vivenciada pelas mulheres deste estudo 
como um ato ambíguo e contraditório que oscila entre o fardo e o desejo 
 
Nessa perspectiva, há de se considerar a necessidade de se operar mudanças em relação 
à prática assistencial, numa abordagem que ultrapasse as fronteiras do biológico, 
compreendendo a nutriz em todas as dimensões do ser mulher 
 
Não teve financiamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO: A CULTURA DO QUERER-PODER-AMAMENTAR, 
FUNDAMENTADO NA TEORIA DE MADALEINE LEININGER  
 
Alcimara Benedett 1,   Francielly Soares Winckler 1,   Mayquelli Parmeggiani 1  
1) UNOCHAPECO, Chapeco-Sc, Brasil 
 
Amamentar é mais do que nutrir a criança é interação profunda entre mãe e filho. A 
prática assistencial desenvolvida fez parte do trabalho de conclusão de curso para 
obtenção do titulo de Enfermeira. 
 
Ampliar o conhecimento sobre o aleitamento materno das mulheres no gravídico-
puerperal e qualificar a equipe do CSF Nossa Senhora para que possa acontecer a 
assistência e acompanhamento do aleitamento materno neste processo. 
 
Participaram as gestantes cadastradas no Centro de Saúde da Família Nossa Senhora de 
Lourdes no município de Xanxerê de março a maio de 2009. O acompanhamento foi 
através de orientações durante as consultas de enfermagem, grupos e visita domiciliar. 
 
Participaram do grupo seis mulheres gestantes e três acompanhantes em seis encontros. 
Percebeu-se que a dúvidas delas sobre o aleitamento materno vinha de encontro com as 
crenças, mitos e vivencias familiares. Nas visitas domiciliares pode-se acompanhar com 
mais propriedade a duração da amamentação e ficou evidente que o ambiente familiar 
exerce influência no ato de amamentar. Com a equipe de saúde foram dois encontros. 
Os assuntos foram a promoção do aleitamento materno e ações de incentivo ao pré-
natal. Em todos os momentos foi distribuído material informativo. Nas reuniões de grupo 
uma das atividade que nos beneficiou foi o lanche, pois percebeu-se que neste momento 
elas se descontraiam e conseguiam expor com mais facilidade suas necessidades. A 
escolha do material didático é muito importante para captar as atenções. Cabe ao 
profissional de saúde identificar e compreender o processo do aleitamento materno no 
contexto sócio-cultural e familiar.  
 
A captação e o incentivo das gestantes e seus familiares deve acontecer com mais 
intensidade. O profissional de saúde precisa estar preparado para prestar uma 
assistência eficaz que respeite os saberes culturais e a história de vida de cada uma. 
 
Não tem financiamento. 

 

 

 

 

 

 

ALEITAMENTO, DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PREVALÊNCIA DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS EM CRIANÇAS DE ATÉ 05 ANOS INTERNADOS EM ENFERMARIA.  
 
Andrea Cavalli 1,   Andrea Cavalli 1,   Denise Albarello 1,   Denise Albarello 1  
1) Hospital Universitário ULBRA, Canoas - RS, Brasil 
 
Grande parte das internações pediátricas do Rio Grande do Sul são por infecção. O 
aleitamento materno vem amplamente sendo discutido e afirmado como fator protetor 
e promotor do desenvolvimento infantil. Esta pesquisa se pautou nestas afirmativas. 
 
Analisar o desenvolvimento infantil de 0 a 5 anos em crianças que receberam e não 
receberam aleitamento materno, bem como o desenvolvimento de doenças nos dois 
grupos.  
 
Estudo quantitativo descritivo, transversal e retrospectivo. Amostra de 182 pacientes 
(50% com infecção). Analisadas as variáveis aleitamento materno, peso x idade e altura x 
idade e incidência de doenças (infecciosas e não infecciosas). 
 
De 182 paciente estudados, 72% internaram por infecção respiratória ou gastrintestinal. 
Destas, 17% receberam exclusivamente leite materno até 06 meses e 73% receberam 
outros alimentos no primeiro ou segundo mês de vida. Nas crianças com outras 
patologias, o aleitamento materno exclusivo até 06 meses ocorreu em 41% dos casos e 
complementado antes dos 06 meses 59%. Em crianças até 02 anos de idade que 
receberam aleitamento exclusivo até 06 meses e complementado até 18 meses (tempo 
máximo em que foram amamentados) 81% o desenvolvimento de peso e altura estavam 
adequados. Nos que não receberam aleitamento exclusivo até 06 meses o ganho de peso 
estava adequado, mas em 33% a altura estava abaixo esperado. Em crianças de 04 a 05 
anos não houve diferença no aparecimento de doenças em relação ao aleitamento 
materno. Até 3 anos, 11 meses e 29 dias a variável aleitamento materno influenciou nos 
desfechos de doença e desenvolvimento.  
 
O aleitamento materno, como já referiram outras pesquisas, é um fator protetor contra 
infecções, além de promover melhor desenvolvimento de peso e altura, segundo o MS. 
Na unidade estudada foi baixo o índice de aleitamento, principalmente exclusivo.  
 
Dados coletados após aprovação do Comitê de Ética. 
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ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E A AMAMENTAÇÃO UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA.  
 

Edilma Fie Barbosa 1,   Gizella Diniz Campos de Oliveira 2,   Liana Barcelar Evangelista 3,   
Micheline Veras de Moura Henriques 1  
1) CEULP/ULBRA, Palmas - TO, Brasil 
2) SEMUS/PALMAS, Palmas - TO, Brasil 
3) SESAU/TO, Palmas - TO, Brasil 
 
Alergia a proteína do leite de vaca, influência geralmente no desmame precoce 
 
Relatar uma experiência de sucesso de lactação vivenciada por uma família com o bebe 
apresentando alergia a proteína do leite de vaca 
 
Trata-se de um relato de experiência com sucesso de amamentação em uma situação do 
bebe com alergia a proteína do leite de vaca. 
 
Casal com sete anos de convivência, Enfermeiros, neonato , do sexo feminino,37 4/7, 
AIG, peso nascimento: 2,785kg, PC 34 cm, comprimento 48cm, ao nascimento, 
apresentou dificuldade de pega, sendo oferecido leite industrializado para 
complementação alimentar, porém na alta hospitalar mamava exclusivamente no peito . 
O diagnostico a alergia a proteína do leite de vaca, deu-se no segundo mês de vida, com 
a sintomatologia de refluxo gastro intestinal, fezes com sangue, sendo diagnosticado 
colite alérgica .O acompanhamento clinico e exames laboratoriais (prova de Rasche, 
sangue oculto).Após a retirada da proteína da alimentação materna, não apresentando 
mais a sintomatologia. Aos 6 meses em aleitamento materno exclusivo com peso de 
8.180 kg, altura 66cm. A reeducação alimentar da família para a manutenção do 
aleitamento materno foi satisfatório, deixando os pais satisfeitos quanto a manutenção 
do aleitamento materno exclusivo. Atualmente, no 7º mês de vida, e com 11 meses 
peso: 9.750 kg, altura 75,5 cm, Pc: 47cm, é um bebê saudável, ativo, alegre e apresenta 
desenvolvimento neuro-psico-motor adequado à idade. 
 
O sucesso da amamentação quando em alergia do leite de vaca , exige da família um 
esforço e a reeducação alimentar e determinante para manutenção do aleitamento 
materno 
 
CEULP/ULBRA 

 

 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE CRIANÇAS AMAMENTADAS E NÃO 
AMAMENTADAS ENTRE 6 A 8 MESES EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.  
 

Ana Gabriela Cepeda Gouveia 1,   Juliana Cristina Correa Pinto 1,   Andréia Cardoso de 
Santana 1,   Ana Lúcia da Silva Castro 1,   Sílvia Regina Dias Médici Saldiva 1,   Maria 
Mercedes Loureiro Escuder 1,   Sonia Isoyama Venancio 1  
1) Instituto de Saúde, São Paulo - SP, Brasil 
 
A OMS recomenda a prática do aleitamento materno exclusivo por 6 meses e a 
manutenção do aleitamento materno (AM) até os dois anos de vida ou mais acrescido de 
alimentação complementar adequada. 
 
Verificar a introdução de determinados alimentos complementares, saudáveis e não 
saudáveis, em crianças amamentadas e não amamentadas, residentes em 78 municípios 
do estado de São Paulo. 
 
Analisaram-se informações de 7.302 crianças entre 6|-8 meses de 78 municípios 
paulistas que realizaram o projeto AMAMUNIC na campanha de vacinação de 2008. A 
introdução de alimentos complementares foi analisada segundo recomendação da OMS.  
 
Os alimentos consumidos foram classificados em “saudáveis” (frutas, legumes/verduras 
e comida salgada - de panela, papa, sopa); e “não saudáveis” (açúcar, 
bolacha/salgadinho). No conjunto de crianças verificou-se que 61,7% estavam em AM, 
71,9% consumiam frutas, 87,3% comida salgada, 80% legumes/verduras, 38,9% açúcar e 
56,8% bolacha/salgadinho. Para as crianças que estavam em AM (61,7%), 70,5% 
consumiam frutas, 86% comida salgada, 60,2% legumes e/ou verduras, 35,1% açúcar e 
55,3% bolacha e/ou salgadinho. Entre aquelas que não estavam em AM (38,3%), 76,6% 
consumiam frutas, 91,8% comida salgada, 39,8% legumes/verduras, 44,9% açúcar e 
59,3% bolacha/salgadinho. 
 
Verificou-se que o padrão de introdução de alimentos complementares é diferente entre 
crianças amamentadas e não amamentadas. O consumo de alimentos não saudáveis foi 
mais prevalente entre as crianças não amamentadas. 
 
Não há conflito de interesses. 
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ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ENTRE PARTICIPANTES DE UM GRUPO DE INCENTIVO 
AO ALEITAMENTO MATERNO.  
 
Aline Alves Brasileiro 1,   Rosana de Fatima Possobon 1,   Sérgio Tadeus Martins Marba 1,   
Antonio Alves de Moraes 1,   Glaucia Maria Bovi Ambrosano  
1) Universidade Estadual de Campinas, Campinas - SP, Brasil 
 
O aleitamento materno exclusivo deve ser oferecido até o sexto mês, após essa idade é 
necessária a introdução de alimentos. A introdução precoce de alimentos pode 
prejudicar o suprimento das necessidades nutricionais podendo afetar o 
desenvolvimento. 
 
Identificar a época de introdução de alimentos complementares entre mães de um grupo 
de incentivo ao aleitamento materno, trabalhadoras formais que reiniciam suas 
atividades profissionais e mulheres que puderam ficar em casa com seus filhos. 
 
Foi feito um inquérito com 200 mulheres com filhos de 6 a 10 meses de idade, 
participantes de um programa de incentivo ao aleitamento materno, trabalhadoras 
formais ou não. É um estudo de coorte, foram feitos testes estatísticos adequados. 
 
Nos dois grupos, mães com trabalho formal e mães que permaneceram casa com as 
crianças, apresentaram características populacionais semelhantes, diferindo 
estatisticamente em relação a primiparidade (p>0001), para 76% das mães trabalhadoras 
formais era o primeiro filho, tipo de parto (p=0,0325) 71% das mães que não possuem 
um trabalho formal fizeram parto tipo cesárea, 58% das mães iniciaram a amamentação 
antes das 4 horas (p=0,0016) e presença de companheiro (p=0,0055) 98% das mães 
trabalhadoras formais tinham uma união estável ou eram casadas. A média de idade 
para as mães foi de 27,8 anos e para os pais foi de 31,4 anos. Os resultados mostraram 
que houve diferença estatística nas taxas de aleitamento materno exclusivo ao sexto mês 
entre os dois grupos (p<0001), 61% das mães que não tinham trabalho formal 
amamentaram exclusivamente até o sexto mês, já entre as mães trabalhadoras formais 
essa porcentagem cai para 33%. Foi observada diferença estatística para introdução 
precoce de outro tipo de leite (p>0001), água (p=0,0025), chá (p=0,0146), suco de frutas 
(p=0,0071), papa de frutas (p=0,0020) e papa salgada (p=0,0039) quando comparados os 
dois grupos. A média da idade das crianças na época em que a mãe retornou ao trabalho 
foi de 4,20 meses após o parto para as mães trabalhadoras formais. 
 
O apoio do grupo foi importante para a manutenção do aleitamento materno exclusivo 
entre essas mulheres. O retorno ao trabalho é um fator de risco para a introdução 
precoce de alimentos contribuindo para diminuição do tempo de aleitamento exclusivo. 
 
Financiado pelo Cnpq. Sem conclito de Interesse. 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DE 6 A 12 MESES FILHOS DE MULHERES EM TRABALHO 
FORMAL NA GRANDE SÃO PAULO  
 
Rosangela Gomes dos Santos 1  
1) Hospital Regional Sul, São Paulo, Brasil 
 
Introdução: São Paulo é hoje uma metrópole onde a inserção da mulher no mercado 
como mãe e lactante, necessita ser mais bem documentada e analisada. Embora grande 
número de empresas obedeçam às leis trabalhistas oferecendo os benefícios que as 
mulher 
 
Objetivos: analisar as práticas de alimentação infantil e as dificuldades encontradas pelas 
mulheres que trabalham em empresas com creche e que estão amamentando, assim 
como suas opiniões sobre a legislação trabalhista.  
 
Através de corte transversal examinou-se uma população de mulheres empregadas em 
regime trabalhista CLT com filhos na creche da empresa na faixa etária entre seis e doze 
meses, em 12 empresas. Utilizou-se um questionário estruturado e auto aplicado.  
 
Resultados: dos 105 casos analisados os dados revelaram que: a prevalência do AM foi 
de 65,7%. Das que desmamaram cerca de ¼ alegaram que o bebê não quis mais mamar, 
e 20% que a mamadeira levou ao desmame. As mulheres que trabalham até 8 horas 
diárias amamentam mais e quando utilizam o transporte da empresa para o seu 
deslocamento diário, também. Neste grupo de crianças ter nascido de parto normal, não 
introduzir chupeta nem mamadeira favoreceu a duração da amamentação. Apesar do 
anseio pelo aumento do tempo de licença maternidade para seis meses, existe muita 
dúvida se este aumento levaria a mais desemprego para a mulher. Mostrou-se também 
que a licença paternidade foi importante no pós-parto para a mulher.  
 
Conclusão: observamos que o desmame já se inicia antes da criança entrar na creche, o 
que mostra que há outros fatores, tanto relacionados à empresa como a outras questões 
que interferem na manutenção da amamentação entre mulheres trabalhadoras.  
 
A própria autora financiou. 
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ALIMENTAÇÃO NO 1º ANO DE VIDA EM CRIANÇAS ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE 
PEDIATRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ (FSCMPA).  
 
Cynara Melo Souza Gonçalves 2,   Larissa Penha Moraes 1,   Luisa Margareth Araújo 
Carneiro 2,   Mara Lucinda Gomes do Amaral 2,   Mayara Maués Acácio 1  
1) Centro Universitário do Pará - CESUPA, Belém-PA, Brasil 
2) Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Belém-PA, Brasil 
 
A alimentação da criança interfere no crescimento e desenvolvimento.O aleitamento 
materno exclusivo deve ser mantido até os 6 meses de idade e complementado até 2 
anos.Recomenda-se 3 refeições diárias de alimentos complementares,após 6 meses. 
 
O objetivo da pesquisa foi verificar o tipo de alimentação complementar oferecida para 
crianças de 0 a 12 meses de idade, atendidas em um ambulatório de pediatria.  
 
Estudo transversal, descritivo com 186 mães, de julho a dezembro de 2009. Protocolo de 
4 tópicos: sócio econômico; práticas alimentares (formulário da CGPAN-MS); introdução 
de alimentos regionais e conceito das mães à alimentação da criança 
 
Das mães: 81,72% estão entre 19 a 40 anos; 16,12% entre 13 a 18 anos; 50% são de 
Belém, 49,89% de municípios do Pará e outras localidades do Brasil. Com ensino médio 
completo 40,32%; 54,3% são multíparas. Crianças menores de 6 meses - 48,38%, destas 
88,8% receberam leite do peito no dia anterior, 40% nunca mamaram no peito, 57,7% 
estão em aleitamento materno exclusivo, 22,2% recebeu chá/água e fórmula infantil. São 
maiores de 6 meses 51,61%: dessas 80,2% receberam leite do peito no dia anterior, 
58,3% tiveram aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, 68,75% receberam outro 
leite; comeu no dia anterior: fruta 69,79%, 64,58% carne, 19,8% feijão, 20,24% assistindo 
televisão, 10,42% comida da família; 82,29% não receberam açúcar e similares; 12,5% 
receberam papa salgada antes dos 6 meses. 8,34% tomaram suco industrializado, 16,67% 
tomou refrigerante e 53,12% receberam mingau. Das mães 63,4% conceituou como 
boa/ótima a alimentação de seus filhos. 9,13% das mães deram caribé; frutas regionais 
27,95% ofertou açaí.  
 
Nota-se uma parcela de erros na introdução de alimentos, reforçando a importância da 
orientação nutricional.  
 
Sem fonte financiadora. 

 

 

 

 

 

 

ALTA EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO APÓS 2º ETAPA DO MÉTODO MÃE 
CANGURU  
 

Branca Líris Ramos Silvestrini 1,   Cristina Santos Da Silva 1,   Luciana Silvério Da Costa 1,   
Simone Aparecida Basso Da Silva 1,   Suzana Altikes Hazzan 1  
1) Hospital Estadual Vila Alpina, São Paulo, Brasil 
 
O método mãe canguru é uma assistência que implica no contato precoce pele a pele 
entre mãe e recém-nascido de baixo peso, composto por 3 etapas: na unidade neonatal, 
enfermaria e ambulatorial. 
 
Avaliar os pacientes que receberam alta em aleitamento materno exclusivo após serem 
submetidos a 2º etapa do método mãe canguru, em um Hospital Estadual de referência 
para gestantes de alto risco localizado na zona leste de São Paulo. 
 
Realizado estudo retrospectivo de janeiro a dezembro de 2009. Foram estudados 24 
pacientes em critérios para 2º etapa do método. Analisamos o tempo de permanência 
em média e as taxas de aleitamento materno exclusivo no momento da alta. 
 
Durante o ano de 2009, no serviço analisado, nasceram 75 pacientes com menos de 2 
quilos. Destes, 18 crianças (24%) foram a óbito. Dentre os 57 pacientes restante, 24 
foram admitidos em enfermaria para a segunda etapa do método mãe canguru (42%), 
com média de permanência de 9,5 dias. A média de peso de nascimento dos RN incluídos 
nesse estudo foi de 1439 g, moda 1190 g. Tais RNs foram admitidos na 2ª etapa com 
média de peso de 1768g sendo a moda 1840g. A taxa de alta em aleitamento materno 
exclusivo foi de 83% e 17% receberam alta em aleitamento misto. 
 
Observamos altas taxas de aleitamento materno exclusivo dentre os RN na 2ª etapa, 
todos com alta em aleitamento materno, ainda que não exclusivo. Limitações devem ser 
consideradas. Cabe a realização de mais estudos para a monitorização da 3ª etapa. 
 
NÃO CONSTA. 
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AMAMENTAR COM FISSURAS MAMÁRIAS: SIGNIFICADO PARA PRIMÍPARAS  
 
Moreira, Michelle Araújo 1  
1) UFBA, Salvador, Brasil 
 
A amamentação é um processo complexo que incorpora valores sociais, culturais, 
econômicos e políticos, mas se faz necessário considerar o ser-mulher-primípara como 
ser decisório, valorizando sua vivência.  
 
O objetivo foi compreender o significado que primíparas atribuem à manutenção da 
amamentação, tendo vivenciado fissuras mamárias.  
 
O referencial teórico-filosófico teve como pilar as idéias do filósofo Martin Heidegger 
expressas na obra Ser e Tempo. A entrevista fenomenológica, ocorrida em janeiro de 
2006, foi realizada no domicílio de oito primíparas, que vivenciaram fissuras e 
 
À luz dos conceitos heideggerianos, caminhei para a interpretação compreensiva, 
momento em que percebi que o significado da amamentação, atribuído pelas 
primíparas, na vivência das fissuras mamárias, baseado no modo existencial de ser-com, 
foi desvelado pelos modos de ser da pre-sença, do ser-aí. Assim sendo, surgiram: a 
facticidade, a ocupação, a transcendência, a de-cadência, o temor, o cuidado, a 
existência inautêntica, a fuga, a angústia, o falatório, a curiosidade, a ambigüidade, a 
solicitude e a temporalidade. Percebi a tristeza diante do aparecimento da fissura, 
demonstrando impotência por parte da mulher em resolver tal patologia, a felicidade 
pela continuidade na prática do amamentar, apesar da vivência de dor, desconforto, 
perpetuando o mito do amor materno, a manutenção da amamentação em benefício da 
(o) filha (o), o apoio ambíguo por parte da família, cônjuge, outras nutrizes e equipe 
multidisciplinar, o desejo velado pela suspensão de amamentar, decorrente da pressão 
social, o valor nutricional do leite materno e, conseqüentemente, o adequado 
desenvolvimento nutricional da (o) filha (o), atuando como compensadores pela 
manutenção da amamentação, a tentativa de suspensão justificada pela ausência de 
leite materno e/ ou rejeição do seio pela criança, o desconhecimento dos cuidados com a 
mama, posição e pega corretas no momento do amamentar. 
 
O estudo contribuirá para que familiares e profissionais assistam o ser-mulher-primípara 
na vivência das fissuras, compreendendo-a como ser único, refletindo sobre as ações 
executadas, entendendo a mulher no seu possível. O processo do amamentar com  
 
Não há. 

 

 

 

 

 

AMAMENTAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS Á TERMO COM DISFUNÇÃO ORAL DURANTE 
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR.  
 

Maria Teresa Cera Sanches 1  
1) Instituto de Saúde/SES-SP, São Paulo, Brasil 
 
Estudos apontam que a disfunção oral pode gerar traumas mamilares, ganho de peso 
insuficiente do bebê e desconforto para a mãe, os quais poderão interferir na 
continuidade da amamentação, caso as alterações orais não sejam corrigidas 
precocemente. 
 
Descrever as principais alterações do funcionamento oral e evolução da amamentação 
de recém-nascidos à termo (RNT) com disfunção oral, nascidos de jan/07 a dez/08, em 
São Paulo, durante o período de atendimento fonoaudiológico domiciliar. 
 
Estudo descritivo, de revisão de prontuários fono de RNT saudáveis, no per. puerperal, 
nascido de jan/07 a dez/08, em SP. Excluíram-se: RN de baixo peso e mães/RN com 
alterações físicas, psíquicas ou intercorrências que interferissem na amamentação.  
 
Neste período 20 RNT foram acompanhados por fono, em média nos primeiros 15d vida. 
A média de idade das mães foi 31a. e todas possuíam escolaridade nível sup., sendo 90% 
primíparas. Quanto aos RN: apresentaram média de peso de nascimento de 3.200g e de 
id. gestacional 39s, dos quais 57% eram meninos. Do total, 80% dos casos apresentaram 
dificuldades no posicionamento, pega e padrão de sucção durante a mamada e 20% 
somente dificuldades na pega e posicionamento. Os casos mais graves caracterizaram-se 
por 3 ou mais alterações diagnosticadas (dificuldades de pega conjuntamente com 
padrão de sucção alterado), com traumas mamilares e ganho de peso insuficiente. As 
disfunções orais mais freqüentes foram: pega ao peito com boca pouco aberta + tensão 
labial excessiva da musculatura perioral (90%) e sucção com padrão mordedor e língua 
posteriorizada (85%). Todos os casos necessitaram de intervenção fonoaudiológica, 
sendo que: em 100% houve necessidade de correção do posicionamento e em 90% 
orientações para ordenha e alívio das mamas inicialmente. Em 80% dos casos houve 
necessidade de manobras de facilitação para pega com exercícios orais antes da mamada 
para correção da sucção do bebê e uso de complemento com leite materno ordenhado 
(translactação ou copo) pós mamada. Nesses casos, o tipo de comportamento do bebê 
que prevaleceu foi: barracudas e excitado ineficientemente. A maioria, 90% evoluiu para 
aleitamento materno exclusivo e 10% manteve o aleitamento misto até o final do 
seguimento fono. 
 
As disfunções orais do bebê na amamentação podem ser corrigidas, desde que 
identificadas precocemente, sendo que o fonoaudiólogo poderá contribuir para a 
intervenção e retrocesso nesses casos. 
 
Não houve financiamento, nem conflito de interesse 
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AMAMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA MENORES DE DOIS ANOS: O CONSUMO 
ALIMENTAR INFANTIL CONSTRUÍDO A PARTIR DE UMA DIALÉTICA 
PROBLEMATIZADORA  
 

Kelly Cristine Oliveira Gonzaga 1,   Letícia Rajo Cerdeira 1,   Cyntia Amorim Guerra 1,   
Paola Oliveira Dias 1  
1) Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/FIO, Rio de Janeiro, Brasil 
 
Amamentar deveria ser próprio dos mamíferos. Mas, a humanidade sofre influências que 
contrariam até as tendências biológicas. Sendo assim, recursos que reforçam 
importância do aleitamento materno se tornam importantes ferramentas no trabalho 
em saúde.  
 
Este trabalho objetiva apresentar o uso de um recurso chamado Avental Contador de 
Histórias com o qual se pode comparar amamentação e fórmulas lácteas, alimentos 
industrializados e naturais oferecidos aos lactentes e crianças menores de dois anos.  
 
A técnica do Avental Contador de Histórias é baseada no saber popular e possibilita se 
transcender o diálogo entre o conhecimento científico e o senso comum facilitando o 
aprofundamento da ciência no cotidiano da população.  
 
O recurso foi proposto pelos alunos da Residência Multiprofissional durante o trabalho 
realizado com as gestantes que frequentam o grupo de pré- natal de uma Unidade de 
Saúde da Família. A história começa fazendo um comparativo dos componentes do leite 
materno (LM) com as fórmulas lácteas. Na sequência faz-se também, uma reflexão sobre 
o consumo de alimentos infantis industrializados os quais são vendidos com o apelo de 
conterem alimentos naturais embalados sem adição de conservantes. Fato improvável, 
visto que, estes alimentos possuem um tempo de prateleira incompatível com a ausência 
destas substâncias. O final da história conta com a participação interativa dos 
expectadores e através de uma rica discussão mediada pelo profissional de saúde se 
pode construir novos conceitos sobre o consumo alimentar infantil. Os resultados 
obtidos foram surpreendentes, já que o método dispensa a costumeira postura 
profissional do certo e errado. Os conceitos são construídos a partir do posicionamento 
das próprias mulheres, que através de um posicionamento franco e objetivo discutem os 
riscos da substituição do LM por fórmulas derivadas de leite de vaca que apresentam 
concentrações superiores para alguns componentes e inferiores para outros, não 
atingindo, portanto, os requerimentos necessários dos lactentes. Ao contrário do LM que 
oferece componentes mais adequados às necessidades das crianças. 
 
Os resultados deste estudo baseiam-se na educação problematizadora defendida por 
Paulo Freire que considera o indivíduo como protagonista de sua mudança. Construindo-
se, assim, um novo conceito que não despreza o saber trazido pelos sujeitos. 
 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

 

AMAMENTAÇÃO E BICOS ARTIFICIAIS: PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS DE MÃES 
ATENDIDAS EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AMIGAS DA AMAMENTAÇÃO, DE 
UMA ÁREA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.  
 

Luciene de Moraes Pires Cinti 1,   Zeilma da Cunha 1  
1) Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, Rio de Janeiro, Brasil 
 
A amamentação possui inúmeras vantagens para o bebê, a mãe, a família e a sociedade 
em geral.Partindo desta reflexão, o presente estudo motivou a investigação dos fatores 
de risco para a utilização do uso de bicos artificiais e o possível desmame.  
 
O objetivo deste estudo foi identificar os motivos que influenciam na decisão materna 
pela utilização de bicos artificiais em crianças amamentadas,da área adscrita a 2 USF de 
uma área de planejamento do município do Rio de Janeiro. 
 
Para atingir o objetivo utilizou-se o método de pesquisa qualitativa, através de entrevista 
aplicada em 2o mães de crianças menores de 6 meses, com a finalidade de explorar o 
campo das significações e experiências com a amamentação. 
 
Os resultados encontrados indicaram o seguinte: quanto aos aspectos socioeconômicos, 
não foram relevantes na decisão pelo uso de chupetas e mamadeiras. Todas as mulheres 
receberam alguma orientação, incentivo e apoio para amamentarem no período 
perinatal (70% no pré-natal, 60% na maternidade e 55% durante o acompanhamento do 
bebê); 55% das mulheres se encontravam em AME, porém 55% fazem uso esporádico ou 
freqüente de chupeta, como alternativa para acalmar o bebê, indicados pela mãe, sogra 
ou avó; 60% das entrevistadas compraram ou ganharam mamadeiras e chupetas ainda 
no pré-natal. Embora grande parte não trabalhe fora (75%), algumas justificaram o uso 
da mamadeira devido ao retorno da mulher ao trabalho, demonstrando a importância da 
orientação de alternativas, como uso do copo ou colher. Em relação à história dessas 
mulheres com a amamentação 65 % tiveram experiência anterior e 70 % sabiam se 
tinham sido amamentadas ou não. Quanto ao contexto familiar e comunitário, 90 % das 
entrevistadas disseram que receberam incentivos dos companheiros para amamentarem 
e 70 % também receberam de outras pessoas, tais como mãe, sogra, outros filhos, 
parentes e vizinhos. 
 
Destacamos como fatores de influência na utilização de bicos artificiais são: o baixo 
conhecimento sobre os riscos do uso desses artefatos para o desmame e para a saúde do 
bebê e as questões culturais que envolvem e estimulam a sua utilização. 
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AMAMENTAÇÃO E HÁBITOS DE CHUPETA E MAMADEIRA: COMO UM GRUPO DE 
INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO INFLUENCIA ESTES ÍNDICES.  
 

Ludmila da Silva Tavares Costa 1,   Karina Camillo Carrascoza 1,   Rosana de Fátima 
Possobon 1,   Antonio Bento Alves de Moraes 1  
1) Faculdade de Odontologia de Piracicaba FOP-Unicamp, Piracicaba-SP, Brasil 
 
Apesar do amplo conhecimento sobre os benefícios da amamentação, o índice de 
aleitamento materno exclusivo ainda está aquém daquele preconizado pela OMS. 
Diversos grupos de profissionais de saúde atuam no sentido de promover esta prática. 
 
Investigar o impacto do Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo, oferecido 
pelo Centro de Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais 
(Cepae/FOP/Unicamp) sobre a amamentação e redução da prevenção de hábitos orais. 
 
A amostra foi divida em Grupo “A” (120 mães do GIAME) entrevistadas durante os 
encontros do grupo, ao longo dos primeiros 6 meses de vida da criança; e Grupo “B” (113 
mães desistentes do GIAME) por telefone, entre o 6º e o 7º mês de vida da criança. 
 
O índice de aleitamento materno (aleitamento exclusivo somado ao complementado), 
aos 6 meses de vida das crianças do Grupo “A” foi de 93%, enquanto que entre as 
crianças do Grupo “B” foi de 56%. O índice de aleitamento materno exclusivo, nesta 
mesma idade, foi de 48% no Grupo “A” e de 9% no Grupo “B”. A prevalência de uso de 
chupeta entre as crianças do Grupo “A” foi de 23%, enquanto que entre as crianças do 
Grupo “B” foi de 54%. O índice de mamadeira foi de 36% no Grupo “A” e de 70% no 
Grupo “B”. 
 
O GIAME mostrou ser uma prática de incentivo ao aleitamento materno com alto grau 
de eficiência, além de ser um programa importante na redução da prevalência de 
chupeta e mamadeira entre crianças de 0 a 6 meses de vida.  
 
Não há financiamento, nem conflito de interesses. 

 

 

 

 

 

 

 

AMAMENTAÇÃO EM SALA DE PARTO: IMPORTÂNCIA DO ESTÍMULO PRECOCE  
 
Edualeide Jeane Pereira Bulhões da Nóbrega 1,   Rejane Marie Barbosa Davim 1,   Sílvia 
Ximenes Oliveira 1,   Mayana Camila Barbosa Galvão 1,   Amanda Pereira Gomes 2,   Maria 
Gorete Pereira de Araújo 1,   Mylla Gabrielle Soares de Araújo 3,   Ana Zélia Pristo 
Medeiros de Oliveira 1  
1) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, Brasil 
2) Hospital Giselda Trigueiro, Natal/RN, Brasil 
3) Secretaria Municipal de Saúde, Natal/RN, Brasil 
 
Introdução: O leite materno, fundamental para saúde da criança nos seis primeiros 
meses de vida é completo, fornece componentes para hidratação, fatores de 
desenvolvimento, crescimento e proteção, garantindo manutenção do vínculo mãe e 
filho. 
 
Objetivos: Conhecer a opinião de puérperas na amamentação precoce em sala de parto 
de um Hospital Universitário Amigo da Criança/UFRN e descrever a reação dessas 
mulheres diante desta prática. 
 
Método: Pesquisa descritiva qualitativa desenvolvida na Maternidade Escola Januário 
Cicco/UFRN com 22 puérperas em alojamento conjunto. A amostra por meio de 
entrevista permitiu a finalidade das informações em resposta aos objetivos propostos.  
 
Resultados: Diante das respostas das puérperas, observou-se que o aleitamento materno 
depende de fatores como: personalidade das mães, condições do nascimento, ambiente, 
período pós-parto, como também fatores maternos e hábitos de vida. Mesmo que se 
tenha o incentivo do Ministério da Saúde sobre o aleitamento materno exclusivo, 
principalmente em Hospitais Amigo da Criança, observa-se resistência dos profissionais 
da saúde e das instituições na abordagem da humanização ao parto e nascimento. Ao 
analisarem-se as respostas das entrevistadas enfocando o contato precoce com seu bebê 
na sala de parto da instituição em foco, identificou-se demonstração de satisfação, 
felicidade e emoção. Diante de um segundo questionamento quanto ao incentivo dos 
profissionais ao aleitamento precoce, foi possível identificar que as participantes do 
estudo amamentaram seus filhos estimuladas por esses profissionais. Isso enfatiza mais 
uma vez a importância do conhecimento da equipe de saúde dentro do processo do 
amamentar precocemente, possibilitando o contato mãe-filho após o nascimento. Para 
aquelas puérperas que não tiveram a oportunidade e satisfação do amamentar logo após 
o parto por motivos causados pela prematuridade, sofrimento fetal, dentre outros, 
acarretou sentimentos de culpa, sofrimento, frustrações, desejos interrompidos, 
impotência e sonhos desfeitos, os quais estariam completos de felicidade com o real ato 
de amamentar seus bebês.  
 
Conclusão: Percebeu-se má influência para prática do aleitamento materno, haja vista 
dificuldades encontradas pelos profissionais da saúde no sucesso ao primeiro passo da 
amamentação e o contato precoce do binômio mãe-filho logo após o nascimento. Sem 
conflito de interesse. Sem financiamento 
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AMAMENTAÇÃO EM UM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA DE ALTA COMPLEXIDADE  
 
Elizabeth Timotheo Crivaro 1,  Inez Silva de Almeida 2,   Ivis Emília de Oliveira Souza 3  
1) Instituto Fernandes Figueiras/ FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil 
2) NESA/ HUPE/UERJ, Rio de Janeiro, Brasil 
3) Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil 
 
Considerou-se a problemática de promoção e apoio à amamentação na assistência de 
gestantes e puérperas em uma instituição hospitalar de alta complexidade e de 
referência para risco fetal, credenciada na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).  
 
Analisar convergências e divergências no enfoque assistencial em amamentação na 
expressão das mulheres usuárias dos serviços de pré-natal e de pós-natal.  
 
Utilizou-se os preceitos da pesquisa convergente assistencial. Trabalhou-se com grupos 
de gestantes e puérperas totalizando 20 participantes. Os significados permitiram 
reconhecer demandas para o assistir em amamentação mediante a análise de conteúdo 
 
Mulheres diante do risco fetal vivem a expectativa da notícia que um exame pode 
revelar, direcionam seu foco para o feto/recém-nascido almejando milagres. As 
gestantes percebem com clareza atividades de promoção da amamentação, mencionam 
conhecimentos adquiridos e criticam, a partir de comparações, instituições que não 
desenvolvem tais ações. Preparadas para prognósticos sombrios, participar das 
atividades de promoção da amamentação parece ser para algumas, o vislumbre de um 
sonho, ter o filho nos braços e amamentá-lo. Algumas gestantes/puérperas desta 
instituição certificada pela IHAC, com quadros distribuídos pelos andares, demonstraram 
desconhecimento acerca do que vem a ser esta iniciativa, poucas leram as informações 
descritas. IHAC é significada por algumas como um programa em prol da mulher e da 
criança. Puérperas que estão em Alojamento Conjunto sentem maior necessidade de 
apoio nos momentos iniciais do pós-parto para exercerem o protagonismo da 
amamentação e alguns profissionais no intuito de fazer o melhor, interpretam que 
oferecer leite em copo para o recém-nascido e deixar a mulher dormir é o que ela 
precisa, adiam o iniciar dessa amamentação ocasionando transtornos. Mulheres com 
filhos em UTI-neonatal sentem satisfação em retirar e oferecer o próprio leite ao filho, 
mas se deparam com diversas barreiras para realizar a amamentação. Apoiadas no 
discurso médico passam a ver no leite industrializado a possibilidade de ganho ponderal 
e antecipação da alta.  
 
Conjugar a assistência de alta complexidade às ações de promoção e apoio à 
amamentação reconhecendo a mulher como protagonista deste ato, ainda se constitui 
um desafio para profissionais atuarem na perspectiva da promoção da saúde. 
 
Não há. 

 

AMAMENTAÇÃO NATURAL X ARTIFICIAL: ORIENTAÇÕES ÀS MÃES DE BEBÊS COM 
SÍNDROME DE DOWN  
 
Francis Farias De Oliveira 1,   Caroline Maressa Alves Andrean 1,   Cristiane Faccio Gomes 
1,   Carla Salati Almeida Ghirello-Pires 1  
1) CESUMAR, Maringá - Pr, Brasil 
 
A Síndrome de Down (SD) resulta em um atraso no desenvolvimento das funções 
motoras e mentais. As principais dificuldades motoras são: sugar, deglutir, mastigar, 
controlar os movimentos dos lábios e língua, apresentando implicações na 
amamentação.  
 
A pesquisa visa caracterizar o tipo de orientação fornecida às mães de bebês com 
Síndrome de Down, em relação à amamentação. 
 
Os participantes da pesquisa foram cinco mães de bebês com Síndrome de Down com 
até quatro anos de idade que foram submetidas à aplicação de roteiro de entrevista 
sendo definidas categorias de conteúdo para análise.  
 
Os dados indicaram a presença de alguns mitos presentes no processo de amamentação 
da criança com SD, como por exemplo, “leite fraco; necessidade de complementação 
com leite artificial para que o bebê ganhe peso” sendo estas informações fornecidas pelo 
profissional de pediatria. Por outro lado, foi observado a presença do profissional de 
Fonoaudiologia, no quadro de profissionais da maternidade, oferecendo orientações e 
acompanhamento às mães que apresentam dificuldades neste processo. 
 
Os dados evidenciam a importância das orientações dadas às mães de crianças com SD, 
pois as mesmas apresentam dificuldades no processo de amamentação necessitando de 
apoio profissional, o que muitas vezes não ocorre.  
 
não se aplica 
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AMAMENTAÇÃO, CHUPETAS E MAMADEIRAS: revisão da literatura em pesquisas 
qualitativas.  
 

Aline Rodrigues Corrêa Sudo 1  
1) Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Brasil 
 
As vantagens da amamentação são reconhecidas e inquestionáveis. No entanto, apesar 
das políticas pró-amamentação, ainda é possível perceber o hábito de introdução de 
bicos artificiais no cotidiano de crianças amamentadas.  
 
Identificada a necessidade de investigação da interação dessa prática com a 
amamentação, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre 
o tema no âmbito das pesquisas qualitativas. 
 
O levantamento bibliográfico abrangeu estudos publicados entre 2000 e 2008, em 
português e inglês, selecionados a partir de consulta às bases de dados Medline, Lilacs, 
Scielo, BVS-AM/Fiocruz (Aleitamento Materno). 
 
Observou-se que do total de 36 trabalhos selecionados, a maior parte é de origem 
estrangeira, sendo apenas oito nacionais. Os resultados expostos sugerem que a 
introdução de bicos artificiais ocorre em distintas situações, que envolvem: questões 
ligadas ao manejo/processo da amamentação – dores e fissuras mamilares, 
ingurgitamentos, abscessos, oferta de leite materno ordenhado, necessidade de 
complementação alimentar; questões de saúde propriamente ditas – prematuridade, 
internação em enfermarias pediátricas e mãe portadora de HIV; suporte dos serviços de 
saúde - orientações divergentes de profissionais de saúde ou mesmo inexistência desta 
orientação pró- aleitamento materno, falta de informações sobre alimentação por 
mamadeira; suporte familiar - mães adolescentes, aconselhamento na família, falta de 
apoio doméstico e/ou familiar, inserção de outro cuidador para a criança que na seja a 
mãe, pressão do companheiro; suporte social - retorno ao trabalho, aconselhamento na 
vizinhança/comunidade; socioculturais – crenças e mitos transmitidos através de 
gerações, praticidade da mamadeira, chupeta como símbolo de infância, vergonha da 
amamentação em espaço público, incremento de peso de bebês amamentados, mamas 
vistas como objetos sexuais; relacionais - dificuldade de comunicação com o profissional 
de saúde, vínculo mãe-bebê. 
 
Constatou-se a escassez de estudos de natureza qualitativa sobre a relação entre 
amamentação e bicos artificiais, indicando necessidade de aprofundamento do tema e 
da revisão das políticas públicas atuais quanto à introdução de bicos artificiais. 
 
não financiado e livre de conflito de interesses. 

 

 

 

AMAMENTAÇÃO, MAMADEIRA OU COPINHO? AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MUSCULAR 
EM DIFERENTES MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO  
 
Laíssa Vieira Da Silva 1,   Cristiane Faccio Gomes 1  
1) CESUMAR, Maringá - Pr, Brasil 
 
O aleitamento materno apresenta vantagens psicossociais, para a saúde geral da mãe e 
atualmente tem sido discutida a importância para a Fonoaudiologia, por ser essencial 
para o equilíbrio do crescimento e desenvolvimento do Sistema Estomatognático. 
 
caracterizar a atividade muscular realizada durante a sucção na alimentação de lactentes 
a termo, visando comparar os diferentes métodos de alimentação: aleitamento materno, 
mamadeira e copo. 
 
Participaram 25 lactentes nascidos a termo e sem intercorrências, com faixa etária entre 
dois a quatro meses de idade, divididos em 5 grupos, de acordo com o método de 
alimentação e foi realizada eletromiografia de superfície durante a mamada. 
 
Além da divisão dos lactentes em grupos, de acordo com o método de alimentação 
adotado, a mamada foi dividida em tempos (T1, T2 e T3, de acordo com as estapas de 
adaptação, sucção constante e fadiga ou saciedade.No que se refere ao Grupo 1 
(aleitamento exclusivo), o músculo mais ativo foi o masseter (40,8 microvolts - maior 
valor encontrado)e o bucinador apresentou menor atividade (25,7). No Grupo 2 
(aleitamento materno e uso de mamadeira, exame em aleitamento), observou-se 
discreto aumento de atividade do bucinador (9,8)em relação ao masseter (5,7); No 
Grupo 3 (aleitamento materno e uso de mamadeira, exame em mamadeira), o bucinador 
continuou com maior atividade (9,8)do que o masseter (6,9); No Grupo 4 (aleitamento 
exclusivo e uso de copo) novamente o masseter apresentou maior atividade do que o 
bucinador (6,4 e 3,7 microvolts respectivamente) e no Grupo 5 (aleitamento artificial 
com uso de mamadeira), o músculo bucinador apresentou maior atividade (88,1) do que 
o masseter (81). Todos os valores foram obtidos no T2, correspondente ao período de 
estabelecimento da alimentação, com sucção constante. 
 
Conclui-se maior atividade muscular do masseter durante aleitamento materno e por 
copo, com aumento da atividade do bucinador com o uso de bicos artificiais. Os dados 
serão posteriormente comparados com estudo realizado com prematuros. 
 
não se aplica 
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AMAMENTAÇÃO: A FIGURA DO PAI COMO APOIO A ESTA PRÁTICA  
 
Fatima Maria Trigo Da Paz 1,   Sandra Cristina De Souza Borges Silva 2,   Marcus Renato De 
Carvalho 3  
1) Hospital Maternidade Herculano Pinheiro/Smsdc, Rio De Janeiro - Rj, Brasil 
2) Hospital Maternidade Herculano Pinheiro/Smsdc, Rio De Janeiro - Rj, Brasil 
3) Faculdade De Medicina Da Ufrj , Rio De Janeiro - Rj , Brasil 
 
Em um contexto de valorização do aleitamento materno projeta-se um contexto social 
com uma figura paterna que possa contribuir para que a mãe e o bebê se sintam mais 
seguros e possam adaptar essa prática efetivamente. 
 
Aborda-se assim a figura paterna no contexto da amamentação como uma extensão do 
universo feminino, apesar das dificuldades que os homens enfrentam para exercê-la 
plenamente. 
 
Apresenta-se um estudo crítico-reflexivo por ações transformadoras na aproximação 
com a temática na realidade do mundo masculino ao descobrir-se sujeito de cultura e 
como tal de mudanças na perspectiva de reconstrução permanente da própria prática.  
 
Na história da humanidade o conceber, gerar, parir e cuidar do filho existia apenas como 
uma extensão do universo feminino, compreendendo a participação dos homens como 
procriadores e possuidores de uma descendência. A nova construção da figura paterna 
participa do ambiente do cuidado ao bebê, encorajando a mulher a amamentar, com 
uma postura mais objetiva e racional repercutindo positivamente na prática da 
amamentação. Discutir a amamentação como uma pratica construída culturalmente no 
contexto social do indivíduo já traz para este cenário a figura do pai nesta prática 
contribuindo positivamente para a amamentação. O pai deve estar atento a vários 
fatores que podem contribuir ou afetar negativamente a amamentação e o 
relacionamento com a mulher e seu filho a fim de estreitar os laços afetivos voltando-se 
para a construção de pais, mães e filhos mais seguros e saudáveis.  
 
O apoio ao aleitamento materno perpassa também pela participação do pai nesta nova 
construção na co-responsabilidade masculina, emergindo as discussões sobre a 
paternidade responsável e a saúde reprodutiva, incluindo o planejamento familiar.  
 
Não houve financiamento  

 

 

 

 

 

 

AMAMENTAÇÃO: MATERNA OU NEONATAL  
 
Erika de Sá Vieira Abuchaim 1  
1) Grupo Mame, São Paulo-SP, Brasil 
 
Procurando reverter os altos índices de mortalidade entre recém-nascidos, 
principalmente internados em UTI Neo, governantes e profissionais de saúde vem 
trabalhando em políticas de promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno 
exclusivo.  
 
O presente testudo busca: Compreender como as mulheres/ mães, de prematuros 
internados numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, pensam, vivenciam e se 
comportam frente à amamentação.  
 
O presente testudo busca: Compreender como as mulheres/ mães, de prematuros 
internados numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, pensam, vivenciam e se 
comportam frente à amamentação;  
 
A literatura investigada mostra que a escolha dessas mulheres/ mães entre o 
aleitamento materno ou artificial se faz num caminho longo por meio de um processo 
repleto de interferências, conflitos e ambigüidades onde, condutoras dessa experiência, 
priorizam seus filhos e buscam garantir a satisfação de suas necessidades básicas; 
mesmo que, para isto, suas próprias escolhas/ necessidades/ desejos sejam 
desvalorizados e ou desconsiderados. Verificando que a interface entre a amamentação 
e a prematuridade se dá baseada na adaptação das mulheres à maternidade, entende-se 
que a equipe de psicologia pode auxiliar no processo de elaboração e (re)significação 
desse papel à medida que as escuta em seu sofrimento, medo, frustração e segurança 
com o nascimento de um filho antes do tempo, ou seja, pré-termo e que necessita 
permanecer apartado e, sob cuidados especiais numa unidade de tratamento intensivo 
neonatal.  
 
Conclui-se que a equipe de psicologia, especialmente nas Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatal, são aliados importantes na busca pelo incremento dos índices de aleitamento 
materno exclusivo entre a população estudada.  
 
Não se aplica. 
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AMAMENTAÇÃO: PRÁTICAS E TABUS DE MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE 
GESTANTES  
 

Marcela de Oliveira Demitto 1,   Nataly I. Tsumura Soares 2,   Mauren T. G. Mendes Tacla 
2,   Rosângela Aparecida Pimenta Ferrari 2  
1) Universidade Estadual de Maringá, Maringá - Paraná, Brasil 
2) Universidade Estadual de Londrina, Londrina - Paraná, Brasil 
 
A realização de grupos de gestantes durante o pré-natal, na unidade de saúde, 
abordando assuntos como a amamentação, além de proporcionar maior segurança à 
mulher, pode também reduzir os riscos de uma criança adoecer e morrer por causas 
evitáveis.  
 
Analisar as práticas e tabus das mulheres que participaram dos grupos de gestantes 
numa Unidade Básica de Saúde do município de Londrina, Paraná, sobre amamentação, 
no período de maio de 2008 a maio de 2009. 
 
Trata-se de um estudo quantitativo e prospectivo. Os dados foram coletados por meio de 
um instrumento baseado no protocolo municipal de atenção integral à gestante de baixo 
risco e puérpera, aplicado a todas as gestantes que participaram do grupo.  
 
Participaram da pesquisa 47 mulheres, sendo 44,7% ≤ a 20 anos de idade. Grande parte 
das mulheres (72,3%) era casada e 34% possuíam entre 0 e 4 anos de estudo. Referente 
à ocupação, 53,2% eram do lar e 19,1% trabalhavam informalmente. Aproximadamente 
60% das gestantes não tinham nenhum filho e 78,7% possuíam renda familiar entre 1 e 3 
salários mínimos. Referente à amamentação 91,5% possuíam influência familiar positiva 
para amamentar seus filhos e aproximadamente 96% referiram sentir o desejo de 
amamentar. O principal motivo atribuído ao desejo de amamentar foi os benefícios à 
saúde da criança (68,1%) seguidos pelo prazer e beleza (21,2%), benefícios para a saúde 
da mãe (6,4%) e praticidade (4,3%). Com relação à anatomia dos mamilos, quase 81% 
das mulheres apresentavam mamilos protrusos, enquanto que 19,1% possuíam alguma 
alteração (como mamilos semi-planos, planos ou invertidos). Pode-se observar também 
que 70,2% das mulheres afirmaram não ter participado de palestras sobre o aleitamento 
materno durante o período do pré-natal. Quanto aos tabus, as mulheres apresentaram 
múltiplas respostas, referindo usar esponja vegetal e massagem na mama para formar o 
bico; o leite materno pode ser fraco; amamentação cruzada; oferecer chá de camomila e 
pingar gordura no chá da criança para curar a cólica. 
 
Cabe a equipe de saúde buscar compreender os tabus como valores culturais do 
cotidiano das mulheres e, então, promover o elo entre o conhecimento científico e as 
práticas populares, a fim de melhorar as condições de saúde da mulher e da criança. 
 
Não houve financiamento. 

 

 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA CONDUTA DO PEDIATRA NO COMPORTAMENTO DE 
AMAMENTAR NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE VIDA – ESTUDO TRANSVERSAL EM UM 
MUNICÍPIO DO ESTADO DE GOIÁS  
 

Sandra Valéria Martins Pereira 2,   Marcela de Andrade Silvestre 1,   Letícia Augusta 
Coelho 1,   Ruth Luana da Silva 1  
1) Centro Universitário de Anápolis - FUNADESPP, Anápolis -GO, Brasil 
2) Fundação de Ampario a Pesquisa do Estado de Goiás , Goiânia -GO, Brasil 
 
O aleitamento materno é um comportamento sócio culturalmente condicionado. Apesar 
da influência do pediatra constituir um fator importante na opção da mãe pelo tipo de 
aleitamento, esta variável ainda é pouco discutida em estudos brasileiros.  
 
Comparar o comportamento de amamentar de crianças de 0-6 meses de idade, 
atendidas em consultórios pediátricos públicos e privados em um município do estado de 
Goiás, no anos de 2009.  
 
Estudo transversal (Parecer CEP – 80/2009). Inquérito recordatório das práticas 
alimentares, com amostra probabilística de 406 duplas mães e bebês (03-10/2009). Para 
análise foi utilizado o Statistical Package for Social Sciences (SPSS versão 17.0. 
 
A frequência de duplas mães e bebês abordadas em consultórios públicos foi 76,1%, em 
consultórios privados 23,9%. A idade dos bebês variou de 1 a 195 dias (média de 84,23 
dias), 27,8% deles usavam chupeta e 26,9% mamadeira. A idade das mães variou de 14 a 
45 anos (média de 25,6 anos, 44,8% eram primíparas, 54,9% apresentavam escolaridade 
>12 anos, 26,7% trabalhavam fora de casa, 54,3% participaram de grupo de gestante, 
81,9% deram a luz em Hospital Amigo da Criança(HAC,sendo 48,3% de parto vaginal. A 
prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo(AME) foi 62,5% e de desmame precoce 
37,5%. Na análise bivariada dos dados nascer em Não HAC e usar chupeta mostraram-se 
fatores de proteção ao desmame precoce. O acompanhamento em consultório 
pediátrico privado esteve associado ao desmame precoce.A análise multivariada com 
ajuste destas 3 variáveis, através do método Forward Conditional(α 00,5),demonstrou 
que apenas a variável ser acompanhado consultório pediátrico privado (até o 2º mês de 
vida) manteve nível de significância estatística OR 2,68 (IC95% 1,51- 4,73 p= 0,001). 
Estudos mostram que as influências benéficas dos HACs se limitam ao cenário hospitalar. 
No entanto, os consultórios pediátricos públicos da amostra estão sediados neste tipo de 
serviço, demonstrando que podem se tornar importantes espaços de cuidado primário, 
bem como de extensão para promoção e proteção aleitamento materno, pois a conduta 
do pediatra influencia a opção da mãe pelo AME até o sexto mês de vida. 
 
A sensibilização de pediatras através de cursos de atualização sobre aleitamento 
materno e de estratégias que favoreçam a interação deste profissional com a equipe 
multidisciplinar devem ser prioridade no planejamento dos gestores locais de saúde. 
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ANÁLISE DA PRÁTICA DA TÉCNICA DO COPINHO EM HOSPITAIS AMIGOS DA CRIANÇA 
NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO  
 
Daiana Evangelista 1,   Katia Nemr 2  
1) Hospitaluniversitário Pedro Ernesto, Rio De Janeiro - Rj, Brasil 
2) Cefac, Rio De Janeiro - Rj, Brasil 
 
A utilização da técnica do copo, originalmente xícara do inglês “cup-feeding”, ou copinho 
como é mais conhecida no Brasil, vem sendo amplamente difundida nas unidades 
neonatais e maternidades do país após a formalização do programa de incentivo ao 
aleitamento materno conhecido como Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). O 
copo é um método alternativo para alimentar recém-nascidos (RN), proposto pela 
UNICEF quando estes ainda não estão sendo amamentados exclusivamente no seio 
materno ou quando a mãe se encontra impossibilitada de amamentar no momento 
porém existem evidências do uso desta técnica anteriormente a 1990, no Nepal em 
bebês fracos e com fendas labiais e palatinas. O principal argumento para o uso do copo 
parece ser a possibilidade de se excluir a mamadeira das maternidades bem como 
diminuir o tempo de uso de sonda em prematuros ou bebês doentes. No entanto, esta 
técnica possui defensores e críticos.  
 
Descrever a prática do uso do copinho nos Hospitais Amigos da Criança nos estados do 
Rio de Janeiro e São Paulo, e identificar se há uniformidade na realização desta técnica 
alternativa de alimentação de recém-nascidos.  
 
Questionário com oito perguntas sobre a técnica do copinho enviado por correio aos 
fonoaudiólogos responsáveis pelas Unidades Neonatais Amigas da Criança do Rio de 
Janeiro (10) e de São Paulo (8) contendo questões específicas sobre a técnica. 
 
Treze instituições utilizam o copinho quando a mãe está ausente ou quando é necessário 
complementar a amamentação e o mesmo número contra-indica o uso em bebês 
disfágicos; onze profissionais mostraram-se a favor do uso do copo em prematuros para 
acelerar a transição alimentar e seis contrários. A sonda orogástrica é usada por doze 
maternidades durante a transição alimentar e o modelo e material do copo utilizado 
mostrou ser bastante diversificado apesar do modelo descrito como ideal ser o mesmo. 
 
Pode-se observar uniformidade nas respostas quanto à indicação e contra-indicação do 
copo, material desejado e preocupação com o estado de consciência e postura do bebê 
durante a técnica. O uso em prematuros visando via oral plena é controverso. 
 
Declaro não haver conflito de interesses. 

 

 

 

 

APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CURSO “ACONSELHAMENTO EM ALIMENTAÇÃO 
COMPLEMENTAR” NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA  
 
Fernanda Ferreira Marcolino 1,  Maressa Priscila Daga de Souza 1,   Tereza Setsuko Toma 2  
1) Casa de Saúde Santa Marcelina, São Paulo, Brasil 
2) Instituto de Saúde/SES/SP, São Paulo, Brasil 
 
A OMS tem elaborado propostas de cursos que contribuem para a difusão de 
conhecimentos sobre alimentação infantil e para uma mudança de atitude dos 
profissionais com os cuidadores, por meio do aprendizado de habilidades de 
aconselhamento. 
 
Avaliar a experiência de aplicação do Curso de Aconselhamento em Alimentação 
Complementar (curso adaptado da OMS) às enfermeiras e nutricionistas da Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. 
 
A partir do material do Curso “Aconselhamento em alimentação de lactentes e crianças 
de primeira infância: um curso integrado”, 11 residentes ministraram entre si as sessões 
de habilidades de aconselhamento e alimentação complementar, em maio/2009. 
 
O questionário de avaliação revelou que o tempo gasto nas atividades foi considerado 
90,1% e 100% adequado nas sessões práticas e teóricas, respectivamente. As sessões 
práticas obtiveram melhor aceitação, sendo que 100% dos participantes consideraram a 
sessão “preparo de leite” muito útil, visto a sua importância para observar as 
dificuldades e orientar melhor as mães. Outra sessão prática “demonstração de preparo 
de alimentos” foi avaliada como muito útil por 90,1% dos residentes e ainda mencionada 
que pode ser aplicada nos grupos realizados nas Unidades Básicas de Saúde. As sessões 
“saber ouvir e aprender” e “como construir confiança e dar apoio”, ambas referentes às 
habilidades de aconselhamento, também foram bem avaliadas, pois permitiram refletir 
sobre a prática e se colocaram com um desafio para a mudança de atitude profissional, a 
qual será exercida diária e gradativamente. A sessão “como avaliar e colher informações 
sobre práticas de alimentação complementar” foi considerada muito útil por 72,7% das 
residentes, entretanto também foi relatada dificuldade em aplicá-la, visto que envolve o 
conteúdo de todas as sessões abordadas anteriormente. A principal sugestão para 
melhora do curso foi a inclusão das sessões sobre lactação, visto que os profissionais 
apresentam dúvidas quanto ao seu manejo. 
 
O curso foi considerado útil para a prática dos residentes inseridos na Estratégia Saúde 
da Família. Seria útil acrescentar as sessões sobre manejo da lactação e realizar 
supervisão de seguimento para auxiliar na aplicação diária do aconselhamento. 
 
Sem fonte de financiamento e conflito de interesse 
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APOIO/CUIDADOR DA GESTANTE OU PUÉRPERA: IMPORTÂNCIA PARA A 
AMAMENTAÇÃO  
 
Ana Cláudia de Lima Lara 1,   Aline Vigneron Mendes 1,   Camila Rangel da Costa 1,   
Rafaela Borges Fernandes 1,   Catarina Rodrigues da Silva 2,   Sivaldo Quirino de Almeida 3  
1) Universidade de Taubaté, Taubaté, Brasil 
2) Faculdades Integradas Teresa Davila, Lorena, Brasil 
3) Hospinal Universitário de Taubaté, Taubaté, Brasil 
 
Para o sucesso do aleitamento materno, a motivação e o apoio de pessoas que sejam 
significativas para as puérperas e que estejam disponíveis para oferecer-lhes suporte, 
lhes proporcionando maior segurança, são de primordial importância. 
 
Os objetivos da pesquisa foram identificar se existe um apoio/cuidador da gestante ou 
puérpera e com qual freqüência este a acompanha nas consultas. 
 
Pesquisa descritiva exploratória com abordagem quantitativa. Utilizou-se um formulário, 
com questões abertas e fechadas. A pesquisa foi realizada em PSF no vale do Paraíba 
com população composta por equipes destas e uma amostra de 65 profissionais. 
 
Sobre a participação de apoio/cuidador nas ações: 21,8% informaram que as gestantes 
compareciam as consultas de pré-natal acompanhadas pelas suas próprias mães, 1,4% 
acompanhada pela sogra, 5,8% pelo marido, 4,4% pela irmã, 1,4% pela amiga e 65,2% 
compareciam sozinhas à unidade. Quanto à situação em que o apoio/cuidador 
acompanhou as gestantes à unidade de saúde, 58,2% dos entrevistados responderam ser 
nas consultas médicas 7,3% nas consultas de enfermagem, 7,3% em reuniões 
programadas, 1,8 em palestras educativas e 25,4% não souberam informar. 
Considerando que as gestantes são fortemente influenciadas por familiares e amigos a 
OMS (Organização Mundial da Saúde) considera vital o fortalecimento de um apoio 
social de incentivo ao aleitamento materno, para que isso ocorra é fundamental a 
participação de parceiros e familiares em sessões educativas. 
 
Portanto, concluímos que esta pesquisa será importante para alertar sobre a 
necessidade de promover ações de incentivo a maior participação de apoio/cuidador 
junto às gestantes e puérperas, visando maior adesão das mesmas ao aleitamento.  
 
Declaro não haver conflito de interesses. 

 

 

 

 

 

 

AS INTERFACES DA AMAMENTAÇÃO: OS RECÉM-NASCIDOS EGRESSOS DA UTI-
NEONATAL  
 
Leila Rangel da Silva 1,   Sheini Manhães de Carvalho 1,   Maria Emanuele Izidro de Souza 
Eller 1,   Alana Stéphanie Esteves Villar 2,   Maíra Domingues Bernardes Silva 1,   Inês 
Maria Meneses dos Santos 1  
1) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
2) Instituto Fernandes Figueira / FIOCRUZ, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
 
Segundo OMS cerca de 1,5 milhão de crianças morrem a cada dia porque são 
inapropriadamente alimentadas. A amamentação é essencial para a promoção e 
proteção da saúde servindo como estratégia para a diminuição da morbimortalidade 
infantil no mundo. 
 
Descrever a rede de suporte social na amamentação do RN prematuro egresso da UTIN 
e; Analisar as dimensões sociais que potencializam e/ou interferem no processo de 
amamentação.  
 
Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo. O cenário foi o ambulatório follow up, 
Maternidade Municipal RJ. Utilizou-se entrevista semiestruturada com 30 mães nutrizes 
de RN egressos da UTI neonatal, nos meses julho-agosto 2008.  
 
Com relação à faixa etária, das 30 depoentes, 43,3% tinham idade entre 21 e 30 anos. Do 
estado civil, 33,3% declararam união consensual, houve número expressivo de 
casamento civil e religioso, com 20% das mulheres. Na sua maioria 70% não trabalham e 
se declararam donas de casa. Quanto à escolaridade, 63,2% possui nível médio 
completo, 93,2% tem renda familiar entre 1 e 5 salários mínimos. Da religião, 53,3% são 
católicas. com apenas um filho. Com relação à história obstétrica, 50% tinham idade 
gestacional entre 31 a 33 semanas, 30% entre 34 a 36 semanas e 20% entre 28 e 30 
semanas, sendo 53,3% multíparas. Quanto ao parto 63,3% dos RN nasceram de parto 
cesáreo. A descrição da rede de suporte social no processo de amamentação a família se 
destaca principalmente pais e avós, sendo os principais agentes de promoção do AM no 
domicílio. A rede de suporte se estabelece ainda na maternidade quando o RN está 
internado, com ajuda dos profissionais de enfermagem para a adaptação inicial (primeira 
mamada). Ao identificar as dimensões da estrutura social e cultural, como uma soma dos 
fatores que constituem a estrutura social que estas mulheres estão inseridas, 
entendemos a importância da necessidade de olhar para o binômio mãe-filho com uma 
visão mais abrangente e complexa do que somente focar o sucesso e insucesso da 
experiência da amamentação, suas possibilidades e limites, não se detendo apenas no 
biológico. 
 
O apoio dos pais e avós, as orientações diárias da enfermagem durante internação na 
UTI Neo, as salas de espera sobre AM e o apoio no follow up foram estratégias positivas 
e reconhecidas pelas nutrizes como proteção e promoção sucesso da amamentação. 
 
Bolsa de Iniciação Científica da UNIRIO 
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHERES/MÃES SOBRE A PRÁTICA DO 
ALEITAMENTO MATERNO  
 

Juliana Stefanello 1,   Ana Márcia Spanó Nakano 1,   Flávia Azevedo Gomes 1,   Juliana 
Cristina dos Santos Monteiro 1  
1) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP, Ribeirão Preto SP, Brasil 
 
Introdução: A prática do aleitamento materno traz inúmeras particularidades que 
transcendem o biológico e, portanto, requer ser analisado nas dimensões culturais, 
psicológicas, sociais e econômicas.  
 
Objetivos: Este estudo buscou identificar a representação simbólica do aleitamento 
materno para um grupo de mulheres/mães de filhos menores de um ano.  
 
Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida com 15 mulheres/mães de 
crianças menores de um ano que já amamentaram ou estavam amamentando seus 
filhos, as quais eram usuárias de um serviço da rede básica de saúde de Ribeirão Preto-
SP. 
 
Resultados: Utilizou-se, como procedimento metodológico para a coleta de dados, 
entrevistas semi-estruturadas gravadas e transcritas na íntegra. Os dados foram 
analisados com base na técnica de análise de conteúdo, modalidade temática. Os 
resultados revelaram dois temas sobre o significados da prática alimentar para este 
grupo de mulheres: “ O leite do peito e a saciedade da criança: avaliando quantidade e 
qualidade” e “Peito x mamadeira”.  
 
Conclusão: O comportamento alimentar da criança está delimitado por condicionantes 
fisiológicos, como as alternâncias de sensação de fome e saciedade, parâmetros esses 
manifestados pelas crianças, que guiam as condutas maternas na oferta do peito ao  
 
Nenhuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÊNCIA INTERDISCIPLINAR FACILITA ADESÃO AO ALEITAMENTO  
 
Marina Raduy Botelho 1,   Marina Raduy Botelho 1,   Fernanda Ribeiro Baptista Marques 1, 
  Fernanda Ribeiro Baptista Marques 1,   Lúcia De Benedetto 1,   Lúcia De Benedetto 1,   
Mariane Arns 1,   Mariane Arns 1,   Martha de Campos Cardoso Salvarani 1,   Martha de 
Campos Cardoso Salvarani 1,   Paula Cristina Barros de Matos 1,   Paula Cristina Barros de 
Matos 1,   Priscilla Costa Martins 1,   Priscilla Costa Martins 1,   Sandra Gabella 1,   Sandra 
Gabella 1  
1) São Rafael, Maringá, Brasil 
 
A média de aleitamento exclusivo (AME) é de 23 dias, 11% do recomendável. Por isso é 
preciso informação, ambiente favorável e o apoio de profissionais habilitados para ajudar 
as mães a manter essa proposta até, pelo menos, 6 meses de vida da criança. 
 
Analisar a eficácia do atendimento às mães com problemas na amamentação, atendidas 
por uma equipe interdisciplinar, no Ambulatório Carolina Polezer e verificar as principais 
dificuldades encontradas por elas durante essa prática. 
 
A partir dos registros feitos pela equipe interdisciplinar nos prontuários das mães 
atendidas no Ambulatório de Lactação e do acompanhamento por telefone, observamos 
referências às causas das dificuldades e as ações terapêuticas propostas. 
 
Em 2009 a São Rafael fez 994 atendimentos gratuitos a 115 pacientes nas áreas de 
enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, ortopedia, psicopedagogia, 
homeopatia e aleitamento. O Ambulatório de Lactação realizou 16 palestras nas 
comunidades, para um público de 259 pessoas e atendeu 41 pacientes, 36% do total da 
São Rafael. A ação interdisciplinar foi necessária para 35,3% dessas pacientes 
(mãe/criança). A maioria das mães encaminhada a São Rafael, 64,7%, resolveu seu 
problema na assistência prestada pelo Ambulatório de Lactação. A dificuldade na 
amamentação mais comum foi a existência de mamilo plano ou invertido, seguida da 
prematuridade, idade materna (adolescentes), problemas emocionais da mãe ou 
interferência externa. O sucesso para equipe de Ambulatório da Lactação é segurança e o 
estimulo que essas mães recebem para continuar o aleitamento exclusivo. Durante o 
acompanhamento à distância, verificou-se o uso do complemento antes dos 6 meses, 
porém, mantiveram o AM como foi enfatizado no Ambulatório. As dificuldades 
encontradas foram: retorno ao trabalho, facilidade do uso da mamadeira e intervenções 
de outras pessoas que fazem parte da rede de apoio ao binômio. 
 
A orientação baseada na interdisciplinaridade torna-se mais completa, sanando grande 
parte das duvidas enfrentadas pela mãe, porém, ainda assim há uma algumas fatores 
externos, crenças e práticas que impedem realização dessas orientações. 
 
OSCIP 
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ATENDIMENTO VIA SKYPE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

Erika de Sá Vieira Abuchaim 1,   Beatriz Basile de Castro Kesselring 1  
1) Grupo Mame, São Paulo-SP, Brasil 
 
As dificuldades de locomoção na cidade de São Paulo vem interferindo de forma 
significativa na frequencia de atendimentos domiciliares à mulheres e crianças em 
dificuldade na amamentação.  
 
Apresentar a experiência com o uso da Skype como uma ferramenta na assistência às 
mulheres e crianças com dificuldade na amamentação. 
 
O presente trabalho é um relato de experiência vivido pelos profissionais de saúde de um 
Grupo de incentivo e apoio à amamentação.  
 
A crescente procura por atendimentos de consultoria em amamentação e o incremento 
da frota de veículos transitando na cidade de São Paulo fizeram com que a equipe do 
Grupo Mame buscasse alternativas para o pronto atendimento das mulheres e crianças 
com dificuldade na prática da amamentação. A Skype foi uma importante ferramenta 
nesse processo , possibilitando que essa dupla pudesse ser atendida de forma rápida e 
com a mesma qualidade dos profissionais das unidades do Grupo. Com a certeza de que 
essa forma de atendimento não substitui o encontro presencial, o Grupo Mame vem 
adotando a Skype como estratégia inicial de apoio a esses clientes, que ao serem 
prontamente atendidos experimentam diminuição em seus níveis de ansiedades, 
podendo receber orientações possibilitam melhorias na vivência da amamentação até 
que o profissional possa encontrá-los pessoalmente.  
 
Conclui-se que a Skype é uma ferramenta inovadora e de grande valia nas ações de 
incentivo, apoio e proteção ao aleitamento materno exclusivo, realizadas pelo Grupo 
Mame.  
 
Não se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO À PUÉRPERA / MÃE DISTANTE DO FILHO RECÉM NASCIDO  
 

Paula Nahas 1,   Regina Célia Guedes Barreto 1,   Carolina Ferreira Pinto 1,   Monica Maria 
da Nóbrega 1,   Patrícia Krause 1  
1) Hospital e Maternidade São Luiz Unidade Anália Fra, São Paulo, Brasil 
 
Na gestação a mulher apresenta intensas transformações físicas e emocionais que se 
mantém até o período puerperal, entre estes dois períodos há também um evento 
bastante esperado pela família “o parto”, tal processo dentro do padrão normal gera 
tensão e preocupação o que se torna intenso quando o percurso transcorre com 
anormalidades gerando o recém nascido prematuro (RN). A equipe de saúde que assiste 
à esta mulher e família necessita estar atenta para conseqüências deste evento, 
principalmente no que se refere as características naturais do nascimento, trabalho de 
parto e parto para mãe/puerpera e RN de alto risco, como o apego/vínculo, 
amamentação, período puerperal. Para tal, a equipe multidisciplinar deverá elaborar o 
planejamento de assistência específico para o momento, contemplando as prioridades 
mãe e filho, procurando minimizar as seqüelas da prematuridade para ambos.  
 
Proporcionar o encontro mãe e filho o mais precoce possível com o intuito de formar o 
apego e vínculo familiar e estimular o aleitamento materno.  
 
O presente estudo foi realizado em uma instituição privada de um hospital geral com 70 
leitos de maternidade, 23 leitos de UTI A (adulto) e 23 leitos de UTI N (neonatal). O 
planejamento da assistência para mãe e filho é elaborada de acordo com a rotina diária 
dos setores envolvidos (UTIA, UTIN e BLH- banco de leite humano), sendo necessário a 
comunicação e o trabalho entre equipes. Após o nascimento, devido o acometimento da 
mãe e a impossibilidade de chegar até o bebê, o mesmo é apresentado, por uma 
fotografia, nela é mostrado o local aonde ele esta inserido e o profissional da UTIN, 
fornece informações do estado de saúde bem como dos equipamentos visíveis pela 
imagem. No decorrer da internação, na UTIA, após a avaliação do médico intensivista e 
não havendo riscos de infecção para o RN, a puérpera é autorizada a visitar seu filho na 
UTIN., seguindo as medidas de segurança da instituição (transporte em cadeira de rodas, 
acompanhada por um profissional). Na impossibilidade da puérpera sair do setor por 
instabilidade clínica, é avaliada a possibilidade do RN visitar a mãe. Nestes casos algumas 
medidas de precaução são tomadas evitando riscos ao RN na UTIA. É contemplado na 
assistência a puérpera a estimulação das mamas para a manutenção da lactação bem 
como a retirada e o armazenamento do leite humano, no setor UTIA, através de bomba 
mecânica e técnica asséptica e ou na sala de coleta de LH (leite humano).  
 
Mãe, RN, família e instituição se beneficiam, garantindo a qualidade de vida, melhora 
clínica do RN/puérpera e a satisfação do cliente, atingindo a excelência em qualidade.  
 
As ações propostas pelas equipes foram implantadas pela UTIA desde a implantação da 
unidade hospitalar em 2008, tornando-se rotina até os dias atuais. 
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ATUAÇÃO DE GRUPOS DE INCENTIVOS AO ALEITAMENTO MATERNO COM MULHERES 
TRABALHADORAS FORMAIS.  
 
Aline Alves Brasileiro 1,   Rosana de Fátima Possobon 1,   Karina Camilo Carrascoza 1,   
Gláucia Maria Bovi Ambrosano 1,   Antônio Bento Alves de Moraes 1  
1) Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba - SP, Brasil 
 
Pesquisas mostram que a crescente participação da mulher no mercado de trabalho tem 
aumentado o desmame precoce. Os resultados destes estudos sugerem que o incentivo 
ao aleitamento materno poderia minimizar os riscos de desmame entre essas mulheres. 
 
Investigar se a participação em programas de incentivo ao aleitamento materno ajuda a 
prevenir o desmame precoce entre filhos de mulheres trabalhadoras formais. 
 
Foi feito um inquérito com 200 trabalhadoras formais com filhos de 6 a 10 meses de 
idade, participantes ou não de um programa de incentivo ao aleitamento materno. É um 
estudo de intervenção não randomizado, foram feitos testes estatísticos adequados. 
 
Os dois grupos apresentaram características populacionais semelhantes, diferindo 
estatisticamente em relação a escolaridade da mãe, idade do pai, primiparidade, tipo de 
parto, tempo de início da amamentação e permanência em alojamento conjunto. Os 
resultados mostraram que houve diferença estatística nas taxas de aleitamento materno 
exclusivo (p<0001) e de aleitamento materno (p<0001) entre os dois grupos. Houve 
diferença estatística (p=0,0056) em relação à época de retorno ao trabalho. Não foi 
encontrada relação entre a época de retorno ao trabalho e o índice de aleitamento 
materno exclusivo aos 6º mês de vida da criança. Na análise bivariada, verificou-se que a 
manutenção do aleitamento materno exclusivo além do 4º mês de vida foi influenciada 
pela participação no programa de incentivo ao aleitamento, por mães com mais de 28 
anos, que ocupam cargos de nível superior, que oferecem leite materno ordenhado em 
copo, que não oferecem fórmula infantil na mamadeira e que conseguem amamentar 
durante a jornada de trabalho. Pela análise de regressão logística múltipla observou-se 
que, as mães que não participam de grupos de incentivo têm 8,84 (IC: 2,11-37,11) vezes 
mais chances de desmamar antes do 4º mês, já as mães que não amamentam seus filhos 
durante a jornada de trabalho têm 4,98 (IC: 1,27-19,61) vezes mais chances de 
desmamá-los antes do 4º mês e as crianças que recebem fórmula infantil na mamadeira 
têm 46,5 (IC: 5,56-388,8) vezes mais chances de ser desmamadas antes do 4º mês. 
 
Este estudo aponta para uma relação favorável entre mulheres trabalhadoras formais 
que participam de programas de incentivo ao aleitamento materno e a manutenção 
desta prática de forma exclusiva ou não. Sugerindo a importância do apoio a essas mães. 
 
Financiado pela Capes. Sem conflito de interesse. 

 

 

 

AVALIADORA DA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO (IUBAAM): 
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
Aline Rodrigues Corrêa Sudo 1  
1) GTIAM - SESDEC/RJ, Rio de Janeiro, Brasil 
 
A Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) foi instituída no Estado do 
Rio de Janeiro pela resolução SES n° 2673 de 02 de março de 2005. Atualmente, existem 
no Estado, mais de sessenta unidades cadastradas como UBAAM. 
 
Este relato tem por objetivo evidenciar: a experiência de avaliação para credenciamento 
das unidades como amigas da amamentação; e o comprometimento das equipes 
envolvidas neste processo de credenciamento. 
 
Para a construção deste relato foram utilizadas as memórias de avaliação. 
 
Capacitada em 2002, na primeira turma de avaliadores do Estado do Rio de Janeiro, tive 
a oportunidade de iniciar os trabalhos de avaliação durante o ano de 2004. Tive a 
oportunidade de avaliar algumas unidades básicas e de PSF de um mesmo município 
totalmente comprometido com a IUBAAM. As gestantes e mães acompanhadas por cada 
unidade mostraram-se conhecedoras dos benefícios da amamentação, dos malefícios do 
uso de bicos artificiais e no momento das perguntas abertas sobre o apoio oferecido pela 
unidade, muitas delas mostravam-se satisfeitas com o acompanhamento e também 
comprometidas com o processo de credenciamento da unidade de referência para cada 
uma delas. Alguns depoimentos são bastante favoráveis às unidades: “Tinha muita coisa 
que eu não sabia, pra mim isso tudo foi novidade. Tenho filhos de 18 e 7 anos que não 
tive esse acompanhamento.”; “Estão sempre incentivando, ensinando como dar o 
mamá, orienta a não dar mamadeira.”; “Porque não tive, na minha gestação, tanto apoio 
quanto agora.” Na prática da avaliação, no entanto, foi possível perceber que o passo 
seis da IUBAAM (Mostrar às gestantes e mães como amamentar e como manter a 
lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos.) foi o que mais caiu em 
exigência; em especial no que diz respeito à técnica da ordenha manual. Os profissionais 
demonstravam a técnica e as mães a reproduziam, sem, no entanto, conseguirem 
efetividade na retirada de leite materno. 
 
A UBAAM (RJ) é uma iniciativa que produz efeitos benéficos para a população abrangida 
pelas unidades credenciadas no que diz respeito ao conhecimento e à prática da 
amamentação. Estratégias são necessárias na capacitação da técnica da ordenha manual. 
 
Sem conflitos de interesse 
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AVALIAÇÃO DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA NA PRÁTICA DO 
ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NOS PRIMEIROS SEIS MESES EM UMA 
MATERNIDADE PÚBLICA DA CIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL  
 

Sonia Fontes Figueredo 1,   Ana Cristina F. V. Abrão 1,   Maria José Guardia Mattar 1  
1) Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, São Paulo, Brasil 
 
A Organização Mundial de Saúde adotou a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) 
para apoiar, proteger e promover o aleitamento materno. 
 
Avaliação da IHAC na prática do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses 
de vida de crianças nascidas em uma maternidade pública da cidade de São Paulo, Brasil. 
 
Trata-se de um estudo de coorte prospectivo com mães e crianças desde o nascimento 
até seis meses de vida para acompanhar o tipo de aleitamento praticado. A amostra 
estudada constituiu-se de 261 mães e bebês.  
 
As mulheres tinham em média 26 anos de idade, 9 anos de escolaridade; a maioria tinha 
companheiro e não trabalhava fora. Quanto ao aleitamento materno praticado na alta e 
na consulta de retorno, a maioria das crianças estava em AME (98,5% e 92,3%, 
respectivamente. Ao longo dos 6 meses o AME praticado com 30, 60, 90, 120, 150 e 180 
dias foi 75%, 66,8%, 52%, 33%, 19% e 5,7%, respectivamente. Com relação as variáveis 
que interferiram no AME, o trabalho fora e a primiparidade representaram um risco 1,3 
vezes maior para o desmame. As mulheres que não amamentaram anteriormente 
tiveram um risco 1,7 vezes maior para o desmame. As mulheres que não receberam 
orientação de pega e posição apresentaram um risco de 1,8 vezes maior de não oferecer 
AME. A posição inadequada representou um risco de 1,5 vezes e a pega inadequada de 
1,4 vezes. A intercorrência mamária durante a internação mostrou um risco de 1,6 vezes 
maior para o aleitamento não exclusivo e a intercorrência no retorno o risco foi de 1,7 
vezes. Na análise multivariada, a intercorrência mamária hospitalar representou um risco 
de 1,4 vezes. A dificuldade para amamentar, quando presente, apresentou um risco de 
1,5 vezes para o desmame.  
 
A IHAC favoreceu o aleitamento materno exclusivo. A orientação quanto à amamentação 
é importante, mas não o suficiente. O apoio dos serviços durante a internação, o 
monitoramento das primeiras mamadas e o apoio familiar podem melhorar as taxas do 
AME 
 
Não teve financiamento externo. Não há conflitos. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA MAMADA EM PUÉRPERAS ASSISTIDAS POR UMA UNIDADE 
HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB  
 

Alane Kaline Costa e Silva 2,   Márcio Melo Victor 1,   Matheus dos Santos Soares 1,   
Camila Coutinho Cunha 1,   Thiago do Oliveira Assis 1,   Jânio do Nascimento Alves 1  
1) Faculdade de Ciências Médicas - FCM, Campina Grande - PB, Brasil 
2) CLIPSI Hospital Geral, Campina Grande - PB, Brasil 
 
O segundo dos Dez passos para o sucesso do aleitamento materno sugere o treinamento 
de toda a equipe, capacitando-a para implementar a norma sobre o aleitamento 
materno, pois é importante o empenho desses profissionais no manejo da lactação.  
 
Avaliar a mamada em puérperas assistidas por uma unidade hospitalar no município de 
Campina Grande/PB. 
 
Estudo explorátorio, transversal e descritivo. Participaram desse estudo 50 puérperas, a 
avaliação foi realizada através de um formulário de observação e avaliação das mamas e 
da mamada. Os resultados foram analisados no Epi-Info 3.5.1.  
 
Nossa amostra contou com 50 puérperas. Os resultados apontaram que 70% das 
puérperas possuíam mamilos protusos, 14% mamilos hipertróficos, 12% semi-protusos, o 
percentual dos demais tipos (planos e invertidos) somaram 4%. Apresentaram colostro 
ao se fazer expressão manual da mama 96% das puérperas. Apenas uma puérpera, 2% da 
amostra, havia realizado cirurgia prévia de redução das mamas. A taxa de puérperas que 
não segurava a mama durante a mamada foi de 36%, enquanto 30% seguravam a mama 
com a mão em forma de C, e 24% seguravam com a mão em forma de tesoura. Em 
relação a pega do bebê 10% estavam incorretas, ou seja o RN pegava apenas o mamilo, e 
quanto a postura apenas 4% apresentaram postura inadequada. 4% dos bebês da 
amostra apresentaram sucção débil. Na amostra não foram encontradas intercorrências 
como traumas mamilares, ingurgitamento mamário, bloqueio de ductos ou mastite.  
 
Através da avaliação das primeiras mamadas os profissionais de saúde, devidamente 
capacitados, são capazes de identificar e corrigir problemas no estabelecimento da 
amamentação aumentando a probabilidade de sucesso no aleitamento materno. 
 
Não houve financiamento ou conflito de interesses. 
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AVALIAÇÃO DAS TAXAS DE ALEITAMENTO MATERNO DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS 
ARTES, RELACIONADAS COM AÇÕES DE APOIO, PROTEÇÃO E PROMOÇÃO 
DESENVOLVIDAS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE.  
 
Rita de Cássia Kisukuri 1,   Lucimeire Brockveld 1,   Heloisa Spinola Paulino 1  
1) Secretaria Municipal de Saúde, Embu das Artes - SP, Brasil 
 
Pesquisas sobre práticas alimentares no primeiro ano de vida, realizadas através do 
projeto amamunic nos anos de 2001, 2004, 2006 e 2008 indicam um aumento da taxa de 
permanência em aleitamento materno de menores de quatro meses.  
 
Relacionar o aumento das taxas encontradas com as ações de apoio, proteção e 
promoção ao aleitamento materno desenvolvidas nas unidades básicas amigas do peito 
do município de Embu das Artes e demonstrar sua eficácia. 
 
Aplicação e avaliação dos dados de pesquisas sobre práticas alimentares no primeiro ano 
de vida, realizadas nas campanhas de vacinação contra a poliomeilite, correlacionando os 
resultados obtidos com ações de incentivo ao aleitamento materno. 
 
O percentual de crianças menores de quatro meses em aleitamento materno exclusivo e 
predominante no ano de 2001 foi de 49,6%, aumentando para 55,4% em 2006. Já o 
percentual de crianças menores de seis meses em aleitamento materno exclusivo e 
predominante subiu de 16,1% em 2001 para 36,6% em 2008. As ações desenvolvidas na 
rede básica foram: • Implantação da política de proteção, promoção e apoio ao 
aleitamento materno, no ano de 2002, a partir da formação de multiplicadores; • 
Sensibilização e capacitação de 98% dos funcionários da rede básica de saúde do 
Município e profissionais da educação; • Implantação de Normas Municipais de 
aleitamento materno; • Implantação das Unidades de Saúde Amigas do Peito e 
ambulatórios de aleitamento; • Normatização do fluxo de encaminhamento do binômio 
Mãe/Bebê das Maternidades de referência para as Unidades Básicas; • Comemoração da 
Semana Municipal de aleitamento materno, com ações desenvolvidas nas Unidades 
Básicas e em nível central; • Capacitação dos funcionários que ingressam na rede; • 
Implantação de grupos para gestantes nos três trimestres da gestação,em todas as 
Unidades; • Implantação de grupos de recém nascidos e puérperas, realizados nos dez 
primeiros dias de vida da criança.  
 
Através das diversas ações implantadas, alcançamos maiores índices de permanência de 
aleitamento exclusivo e predominante em crianças menores de seis meses, diminuindo a 
morbimortalidade infantil e aumentando a qualidade de vida da população. 
 
Programa de Alimentação e Nutrição do Ministério. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE UMA OFICINA MUNICIPAL SOBRE A ESTRATÉGIA NACIONAL DE 
PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL (ENPACS).  
 

Alicinez Guerra Albuquerque 1,   Ana Carolina Lima Cirino 2  
1) Secretaria Municipal de Saúde, Machados - PE, Brasil 
2) Escola de Saúde Pública, Porto Alegre - RS, Brasil 
 
A oficina da ENPACS teve como finalidade sensibilizar profissionais de saúde para o apoio 
das ações de alimentação e nutrição nos serviços de saúde, com foco no incentivo ao 
aleitamento materno e à introdução de alimentação complementar saudável. 
 
Avaliar a aplicação e o aproveitamento da Oficina ENPACS sob a perspectiva dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACSs) do município de Machados-PE. 
 
Estudo descrito de natureza qualitativa, realizado no ano de 2010, com um público-alvo 
formado por 19 ACSs. Os dados foram coletados por meio de questionário semi-
estruturado, aplicado ao final da oficina e analisados individualmente. 
 
Verificou-se que 100% dos ACSs acreditam que o conteúdo desta oficina pode auxiliar a 
implementação de ações para a prática de alimentação saudável de crianças menores de 
2 anos de idade na Unidade Básica de Saúde (UBS). A oficina trouxe, na ótica dos 
participantes, uma inovação para a qualificação dos profissionais de saúde, visto que sua 
metodologia apresentava varias técnicas de trabalho, como dramatizações, trabalhos em 
grupo e planejamento em saúde. Foram citados como pontos positivos, o teatro, a 
formação de grupos para discussão, a roda de conversa com o tutor, o material 
disponibilizado e a elaboração do plano de ação. Entre os pontos negativos, foi citado, 
pela maioria, que o tempo total da oficina poderia ter sido mais extenso. De acordo com 
a experiência de cada um dos ACS, foram citadas algumas dificuldades encontradas para 
implementação da ENPACS na UBS, entre as quais: a existência de mães adolescentes; 
baixa adesão das mães quanto às orientações alimentares e da família quanto ao 
aleitamento materno; baixa integração da Equipe de Saúde da Família; dificuldade de 
encontrar a família no domicílio, e o tempo disponível pela mesma para receber o ACS. 
 
A oficina ENPACS é um apoio para a educação continuada dos profissionais de saúde 
sobre o tema alimentação saudável para crianças, pois versa sobre diferentes 
abordagens metodológicas, as quais foram aceitas e acolhidas pelos participantes. 
 
Não houve fontes de financiamento. 
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PASSO 3 EM HOSPITAIS COM MAIS DE 1000 
PARTOS/ANO CREDENCIADOS E NÃO CREDENCIADOS NA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO 
DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2009  
 
Vivianne Cavalcanti do Nascimento 1,   Maria Ines Couto de Oliveira 1  
1) Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, Brasil 
 
A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) preconiza “Dez Passos para o Sucesso do 
Aleitamento Materno”. De acordo com o Passo 3, o hospital deve “informar todas as 
gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno”. 
 
Comparar as orientações fornecidas às gestantes sobre os benefícios e o manejo do 
aleitamento materno nos Hospitais Amigos da Criança (7) e nos hospitais não 
credenciados (8) do SUS do Rio de Janeiro/RJ com mais de 1000 partos/ano.  
 
Estudo transversal realizado em amostra representativa de 461 gestantes com pelo 
menos 28 semanas de gestação e 2 consultas pré-natal (ou internadas há 48 h). As 
entrevistas foram realizadas no 2º semestre 2009 por profissionais capacitadas na IHAC. 
 
A maior parte das gestantes (87,7%) vivia com o companheiro, 21,9% eram adolescentes, 
46,9% eram primíparas e 70,1% declararam ter cor não branca. Apresentaram um baixo 
nível de escolaridade (0 a 8 anos de estudo) 39,5% das gestantes, e somente 16,3% ainda 
estudavam. Pouco mais da metade (59,9%) trabalhava fora ou estava trabalhando 
quando ficou grávida, e apenas 42,7% ganhavam mais de 1 salário mínimo. Já haviam 
realizado pelo menos 6 consultas pré-natais 73,1% das gestantes. Nos Hospitais Amigos 
da Criança (HAC), 76,5% das gestantes haviam sido informadas sobre as vantagens da 
amamentação, versus 72,0% nos hospitais não credenciados (ñHAC). Receberam 
orientação sobre como amamentar 65,4% das gestantes assistidas por HAC e 39,7% das 
não assistidas. Foi ressaltada a importância do alojamento conjunto a 59,6% das 
gestantes acompanhadas por HAC e a 20,1% das não acompanhadas. O estímulo à livre 
demanda ocorreu em 66,2% das gestantes assistidas por HAC e em 34,4% das assistidas 
por ñHAC. Nos HAC 61,0% das gestantes foram alertadas sobre o malefício do uso de 
mamadeiras e 62,5% do uso de chupetas, versus 23,8% e 29,1%, respectivamente, nos 
ñHAC. A orientação quanto ao não uso de outros leites foi referida por 48,9% das 
gestantes assistidas por HAC e por 16,4% daquelas acompanhadas em ñHAC. Quando 
perguntadas se consideravam que o hospital estava apoiando a amamentação, 73,2% das 
gestantes entrevistadas em HAC e 46,0% em ñHAC responderam afirmativamente.  
 
Os HAC apresentaram uma prática de informação às gestantes sobre os benefícios e o 
manejo da amamentação superior à dos ñHAC, mas a cobertura destas orientações 
necessita ser expandida. Recomenda-se um monitoramento contínuo destas práticas.  
 
CNPq, Edital 57/2008 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS 10 PASSOS PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO 
MATERNO  
 

Andrea Aparecida Palma 1,   Rônia do Carmo C. Vilela Lima 1,   José Renato A Resende 1,   
Benedito Batista S. Neto 1,   Vera Lucia F. A. Carvalho 1,   Katia M. Rodrigues 1,   Lucimeire 
M Vieira 1  
1) Hospital Municipal de Morrinhos, Morrinhos-Go, Brasil 
 
Em 1990 foi idealizado pela OMS e pela UNICEF, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança 
que tem como objetivo promover, proteger e apoiar a amamentação. Em 2002 nosso 
hospital obteve o selo Amigo da Criança. Objetivo: Analisar de forma inédita a amamen 
 
Analisar de forma inédita a amamentação em recém nascidos no Hospital Amigo da 
Criança; verificar se os dez passos para o sucesso do aleitamento materno estão sendo 
seguidos adequadamente. 
 
Foram levantados 131 prontuários dos nascimentos ocorridos no ano de 2009, para 
analises da sucção ou não e qual a conduta adotada, e se segue as orientação da OMS e 
UNICEF para Hospital amigo da Criança. 
 
Dos 131 prontuários de recém nascidos avaliados, 56% eram do sexo feminino, 72 % dos 
partos ocorridos foram normais, 27% de cesárea e 1 % de fórceps. 10% do total de recém 
nascidos foram classificados, como baixo peso e dentro deste grupo 30% teve dificuldade 
de sucção, por pega incorreta ou queixa materna de hipogalactia, em dois destes casos 
houve necessidade de complementar o aleitamento materno com leite ordenhado e 
oferecido na seringa e/ou copinho. De todos os recém nascidos avaliados, 14 tiveram 
dificuldades na sucção correspondendo a 11%, sendo que apenas um recém nascido, 
teve contra indicação a dieta, por apresentar enterorragia. Não houve diferença entre a 
dificuldade de amamentação e o tipo de parto. Destes 14 recém nascidos, somente um 
foi oferecido outro liquido que não o leite materno, sendo administrado glicose a 25 % 
por duas vezes. A conduta nos outros 12 recém nascidos foi a de insistir no aleitamento 
materno. Dando todas as orientações à mãe quanto à descida do leite, maior ingestão de 
líquidos, ensinando a ordenha, oferecendo leite no copinho ou seringa.  
 
Concluímos que nosso hospital se adequa aos dez passos do Hospital Amigo da Criança, e 
que o incentivo a amamentação é imperativo no nosso hospital, pela equipe em 
uniformidade. 
 
Secretaria de Saude sem conflito de interesse 
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AVALIAÇÃO DO GANHO DE PESO DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO MÉTODO MÃE 
CANGURU NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ (FSCMPA)  
 
Simone Dora Silva Da Silva 1,   Luisa Margareth Araújo Carneiro 1,   Mara Lucinda Gomes 
do Amaral 2,   Oleyde Cristina Ataíde Brito 1,   Cynara Melo Souza Gonçalves 2  
1) Universidade Federal do Pará, Belem-Pa, Brasil 
2) Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará , Belem-Pa, Brasil 
 
O Método Mãe Canguru (MMC) fundamenta-se no processo de desenvolvimento 
continuo do recém nascido (RN) trazendo possibilidades de assistência neonatal em um 
contexto mais amplo,levando em consideração o individuo por completo. 
 
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o ganho de peso do RN através da análise em 
prontuários na FSCMPa, respeitando as normas de pesquisa envolvendo seres humanos, 
autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Diretoria de Ensino e Pesquisa da FSCMPa. 
 
Foi realizado um estudo retrospectivo, de coorte, descritivo, em 94 prontuários de RNs 
da enfermaria mãe canguru no período de 04/2008 a 03/2009, onde foram coletados 
dados da mãe, alem da idade gestacional e evolução ponderal do RN. 
 
Apos a coleta de dados observou-se que 34,7% das mãe encontravam-se na faixa de 16 a 
20 anos, 27,7% entre 21 e 25 anos, 5,7% estavam na faixa de 13 a 15 anos; 88% das mães 
haviam feito pré-natal e destas 66,6% teve o número de consultas igual ou inferior a 
cinco; 94,6% dos RN eram pré-termos; 51% eram do sexo feminino; 53,1% teve parto 
cesariano; 52,1% dos RN foram classificados com baixo peso ao nascer; 46,8% estavam 
com muito baixo peso e em 1% dos casos o RN encontrava-se com extremo baixo peso 
ao nascer; em 47,8% o peso de admissão no MMC foi entre 1401 e 1600g; 7,4% teve 
tempo de internação inferior a 5 dias, com média de ganho de peso de 32,9 g, 34% teve 
tempo de internação de 6 e 10 dias com média de ganho de peso diário de 25g, 32,9% 
teve tempo de internação de 11 a 15 dias com média de ganho de peso diário de 19,8g; 
15,9% teve tempo de internação de 16 a 20 dias com media de ganho de peso diário de 
20,8g; 8,5% teve tempo de internação de 21 a 25 dias com media de ganho de peso 
diário de 19,4g; 1% teve tempo de internação de 26 a 30 dias com media de ganho de 
peso diário de 23,6g.  
 
Verificou-se que todos os bebês obtiveram ganho de peso durante o método, com maior 
média de 32,9g. Os dados mostram que os RNs assistidos no método alcançaram um 
ganho de peso satisfatório, contudo faz-se necessário estudos mais aprofundados. 
 
Não houve fonte de financiamento. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PASSO 4 DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA NOS HOSPITAIS 
DO SUS COM MAIS DE MIL PARTOS/ANO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2009  
 
Maria Inês Couto de Oliveira 1  
1) Universidade Federal Fluminense, Niterói-Rio de janeiro, Brasil 
 
O Passo 4 da “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” (OMS/UNICEF) preconiza a ajuda à 
amamentação ao nascer, prática importante para o estabelecimento do vínculo mãe-
filho, extensão da duração do aleitamento materno e redução da mortalidade neonatal. 
 
Avaliar a amamentação ao nascimento em Hospitais Amigos da Criança (HAC) e em 
hospitais não credenciados (ñHAC) do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município do Rio 
de Janeiro. 
 
Foram estudados os hospitais com mais de 1000 partos/ano, sendo 7 HAC e 8 ñHAC. 
Estudo transversal realizado no 2º semestre de 2009 através de entrevistas estruturadas 
com amostra representativa de 687 mães internadas em alojamento conjunto. 
 
Os HAC concentraram 50,8% da amostra. Declararam-se de raça preta ou parda 73,6% 
das mulheres, cerca da metade (49,1%) trabalhavam fora e 68,9% ganhavam até 1 salário 
mínimo Quase a metade das mães (47,7%) eram primíparas e 86,6% tinham 
companheiro. A maioria tinha feito pré-natal em unidade básica (66,1%). Foram 
submetidas a parto cesáreo 32,3% das mães. Receberam o bebê para contato pele a pele 
na primeira meia hora de vida 73,1% das mães e 70,9% consideraram o tempo deste 
contato suficiente. Queriam colocar o bebê no peito para mamar na sala de parto 66,5% 
das parturientes, mas apenas 31,3% receberam ajuda para amamentar na sala de parto, 
sendo que nos HAC esta ajuda foi mais freqüente (45,8% x 16,3%, p<0,000). Quando 
indagadas sobre o porquê da não ajuda, 57,4% desconheciam o motivo, 15,9% alegaram 
a indisponibilidade do resultado do teste rápido anti-HIV, 9,5% relataram intercorrências 
com o bebê ou consigo mesmas, 8,7% o parto ter sido cesáreo e 8,5% outros motivos. 
Amamentaram na primeira hora de vida cerca de metade (49,6%) das mães, sendo que 
nos HAC a freqüência desta prática foi o dobro daquela encontrada nos ñHAC (65,9% x 
32,8%). Como esperado, a prevalência de amamentação na primeira hora de vida variou 
segundo o tipo de parto, sendo de 76,9% em mães de parto normal nos HAC e de 40,4% 
naquelas de parto normal em ñHAC, superior à das mães submetidas a parto cesáreo 
(41,1% em HAC e 18,3% em ñHAC).  
 
A “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” vem contribuindo para que a amamentação ao 
nascimento se torne uma realidade, no entanto esta prática no Município do Rio de 
Janeiro ainda está aquém dos patamares preconizados pela OMS/UNICEF, mesmo nos 
HAC.  
 
CNPq, Edital 57/2008. 
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AVALIAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA DE ALGUNS MÚSCULOS DE LACTENTES PREMATUROS 
DURANTE DIFERENTES MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO.  
 

Cristiane Faccio Gomes 1,   Marcia Larissa Cavallari Da Costa Góis 2,   Zuleika Thomson 2,   
Jefferson Rosa Cardoso 2  
1) Cesumar, Maringá - Pr, Brasil 
2) Uel, Londrina - Pr, Brasil 
 
A avaliação muscular na alimentação de lactentes prematuros é relevante para 
identificar a atividade durante asucção em diferentes métodos, já que apresentam alto 
risco de problemas alimentares pela imaturidade neurológica, patologias, entre outros. 
 
O objetivo deste estudo foi mensurar e comparar a atividade muscular de alguns 
músculos responsáveis pela sucção de lactentes prematuros quando em aleitamento 
materno, alimentação por mamadeira e por copo. 
 
Estudo descritivo e analítico transversal com participação de 50 lactentes prematuros 
entre 28 e 34 semanas de idade gestacional, submetidos à avaliação eletromiográfica dos 
músculos masseter e bucinador durante a alimentação, após a alta hospitalar. 
 
Os lactentes foram divididos em cinco grupos, de acordo com o método de alimentação 
adotado pela mãe por ocasião do estudo (grupos A - aleitamento exclusivo, B - 
aleitamento exclusivo e uso de copo, C- aleitamento e uso de mamadeira com exame em 
aleitamento, D - aleitamento e uso de mamadeira com exame em mamadeira e E - 
aleitamento artificial exclusivo com mamadeira). Concomitante à avaliação 
eletromiográfica, foi sincronizada a filmagem da alimentação dos lactantes com divisão 
em três tempos (T1, T2 e T3), de acordo com as estapas de adaptação, sucção constante 
e fadiga ou saciedade. Através do teste estatístico Kruskal-Wallis com p=0,05, na análise 
de cada grupo separadamente, verificou-se diferença estatisticamente significante entre 
os músculos masseter e bucinador apenas no T1 do grupo B, ou seja, houve maior 
atividade de masseter no aleitamento materno exclusivo e uso de copo em alguns 
momentos no tempo 1 (p=0,016). Na análise entre grupos e músculos, observou-se 
diferença estatisticamente significante(p=0,0001)para o músculo bucinador no T1 entre 
os grupos A, C e D, ou seja, houve menor atividade do bucinador durante exame em 
aleitamento materno dos lactentes que são amamentados e também recebem 
mamadeira; para o masseter no T1 entre os grupos A, B, C; no T2 com os músculos 
bucinador e masseter nos grupos A, B e C e no T3, com os músculos bucinador e 
masseter nos grupos A e B, sempre com menor atividade muscular durante aleitamento 
materno e uso de mamadeira. 
 
Conclui-se que o melhor método de alimentação dos lactentes prematuros foi o 
aleitamento materno exclusivo e uso de copo e o pior foi o aleitamento materno e 
complementação com mamadeira, com menor atividade muscular de masseter e 
bucinador. Bolsa Pós-Doutorado PADEP - CESUMAR 

 

AÇÕES INOVADORAS: ALEITAMENTO MATERNO  
 

Carla Maria Bruço Silveira 1  
1) Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno, São Sebastião - SP, Brasil 
 
Reconhecendo a lacuna existente na tríade promoção, proteção e apoio à amamentação 
implementamos ações inovadoras em busca de consolidar o aleitamento materno como 
importante eixo estruturador de caráter solidário à saúde infantil. 
 
Levantar as vantagens das ações inovadoras que promovem, protegem, apóiam e 
incentivam a amamentação. 
 
As ações inovadoras são compostas de aulas semanais de shantala, shantágua, dança 
materna, baby-yoga e yoga para gestantes. 
 
Todas as atividades envolvidas nas ações inovadoras possuem importância em vários 
aspectos. O contato corporal evidente durante as aulas aumenta o vínculo afetivo entre 
o binômio mãe e filho, além de estimular a pele e os órgãos do sentido trazendo para a 
figura materna um bem estar emocional/físico e alívio das tensões que elevam a 
liberação de prolactina e ocitocina que auxiliam na produção e na descida do leite, logo, 
a mãe amamentará com amor, carinho, conforto e prazer. A participação das mães nas 
aulas ainda proporciona o retorno ao convívio social consequentemente a prevenção da 
depressão pós-parto, o aumento do vínculo com o profissional de saúde e a elevação da 
auto-estima. As gestantes baseiam-se através das experiências vividas de outras mães e 
desenvolvem o instinto maternal de amamentar com alegria e tranqüilidade. Durante as 
ações, as crianças não só sente o conforto de ver suas necessidades satisfeitas, mas 
também, a segurança de estar nos braços de sua mãe, de sentir seu cheiro, ouvir sua voz, 
perceber suas carícias e embalos.  
 
As ações inovadoras possuem papel fundamental e determinante sobre a promoção, 
proteção, apoio e incentivo ao aleitamento materno, por serem estratégias qualificadas 
capazes de melhorar a pratica da amamentação elevando sua exclusividade. 
 
Prefeitura Municipal São Sebastião, sem conflito. 
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BANCO DE LEITE HUMANO: VIABILIDADE DE CRIAÇÃO NA REGIÃO DO GRANDE SANTA 
ROSA  
 
Luciele Pereira da Silva 1,   Paulo Fábio Pereira 1,   Beatriz de Carvalho Cavalheiro 1  
1) Sociedade Educacional Três de Maio - SETREM, Três de Maio - RS, Brasil 
 
Este estudo vai ao encontro do desenvolvimento e conhecimento de uma política pública 
pouco relatada na região estudada, verificando o uso de leite artificial e investigando as 
ações do hospital de referência. 
 
verificar a viabilidade de criação de um Banco de Leite Humano - BLH na região do 
grande Santa Rosa. 
 
É um estudo de caráter qualitativo do tipo descritivo e exploratório, Foi aplicado um 
formulário com a Enfermagem e puérperas até o ponto de saturação, respeitando 
preceitos éticos. Os dados foram analisados pela proposta de análise de conteúdo.  
 
Observa-se que a equipe multiprofissional orienta suas clientes sobre a importância do 
aleitamento materno. No entanto, deve-se observar que a equipe muitas vezes encontra 
dificuldades para realizar essa assistência devido à demanda de trabalho. A proposta de 
criação de um BLH é bem vista frente à equipe entrevistada. Em sua totalidade, 
concordariam com a implantação deste projeto tendo em vista o bem estar de seus 
clientes, os benefícios do leite humano, além da praticidade que esta assistência 
proporciona.O leite artificial vem sendo administrado amplamente nas instituições 
hospitalares, isto justifica a diversidade de categorias encontradas. A praticidade 
encontrada nesta substância industrializada é muitas vezes um atrativo para seu 
consumo. No entanto, cabe aos profissionais da área da saúde, principalmente a equipe 
de Enfermagem, a qual está presente em maior tempo com a cliente, estimular o 
processo natural, por meio de informações e incentivo.Percebe-se uma boa aceitação do 
leite humano proveniente de um BLH, desde que fossem realizados todos os 
procedimentos de maneira adequada e eficaz. Esse leite seria considerado ideal para a 
nutrição de seus filhos.Foram consumidos cerca de 5083 latas de leite artificial no ano de 
2008, na região do Grande Santa Rosa, gerando um custo de R$ 60.714,50. A divisão do 
número de latas de leite artificial adquiridos pelo número de nascidos vivos desta região 
tem como resultado a média de 2,4 latas por recém nascido/ano. 
 
A proposta de implantação de um BLH na instituição é bem vista pela equipe 
multiprofissional bem como pelas puérperas entrevistadas. O custo de implantação foi 
considerado alto, no entanto os benefícios advindos desse programa devem ser 
considerado. 
 
TCC do Bacharelado em Enfermagem/SETREM 

 

 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL EM ALEITAMENTO MATERNO COMO INSTRUMENTO DE 
PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE  
 
Sergio Ricardo Ferreira Sindico 1  
1) FIOCRUZ/ICICT, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
 
A Biblioteca Virtual em Aleitamento Materno – BVS-AM opera fontes de informação 
online em Saúde, segundo o modelo BVS, promovido pela BIREME/OPAS/FIOCRUZ. Se 
constitui em instrumento de apoio a tomada de decisão para gestão de bancos de leite 
humano 
 
BVS-AM tem como objetivos proporcionar o acesso integrado, eficiente e universal, 
estimular o uso da informação técnico-científica em Aleitamento, além de apoiar a 
tomada de decisão de gestores, profissionais de saúde e demais atores sociais. 
 
Este estudo descreve as ações da BVS-AM para a promoção e educação continuada em 
Aleitamento Materno através do trabalho cooperativo de instituições de pesquisa e 
ensino que constituem os comitês consultivos e executivo.  
 
A Ciência tem se desenvolvido através dos tempos no armazenamento, representação e 
disseminação do Conhecimento em fases reconhecidas como oralidade, escrita, e 
computação. A Saúde avançou nesses períodos, através dos inventos e criação de 
instituições relevantes para a organização e guarda de seus registros. A história dos 
ambientes e das ferramentas de tratamento dos registros evidencia a evolução da 
organização da informação em Saúde desde as tábuas de argila até as bases 
bibliográficas disponíveis on-line, tendo como ambiente instituidor dessas práticas as 
Bibliotecas, primeiros repositórios do conhecimento científico e cultural das sociedades 
através dos séculos. Atualmente a WEB se configura como um novo ambiente de 
tratamento da Informação. Neste contexto, as iniciativas da BVS-AM, referentes à 
seleção, processamento técnico e disseminação de fontes de informação e materiais 
bibliográficos, reúnem em um único repositório on-line coleções que outrora estavam 
dispersas. Além de disponibilizar literatura técnico-científica, a BVS-AM fornece 
informação para a Sociedade em geral, através de ferramentas como o “Fale-Conosco”, 
que responde as dúvidas do público, através de uma rede de consultores da Rede 
Brasileira de Bancos de Leite Humano. Todos esses recursos se encontram em operação 
desde 2005, e atualmente um dos principais desafios da BVS-AM é a capacitação dos 
usuários no acesso a BVS, e o fortalecimento da rede de cooperação para ampliação das 
parcerias e conteúdo. 
 
A BVS-AM se constitui em instrumento fundamental de apoio as práticas do SUS, no que 
tange ao acesso eqüitativo a informação em Saúde e disseminação de conteúdo técnico-
científico para promoção e educação continuada em Aleitamento Materno. 
 
A BVS-AM é financiada pela BIREME/MS/FIOCRUZ 
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BOMBEIROS MILITARES E POLÍTICAS PÚBLICAS EM AMAMENTAÇÃO  
 

Gerlaine Lopes Affonso 1,   Osmir Vieira da Silva 1  
1) Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/Rj, Brasil 
 
No Brasil existe o único serviço do mundo de coleta domiciliar de leite humano 
executado por bombeiros militares na residência da nutriz. A experiência do estado do 
Rio de Janeiro tem demonstrado a importância da corporação que pode ser modelo para 
outros países através de intercambio. O atual percentual captado pelos bombeiros é de 
83,05% enquanto o restante de 16,95% é captado pelos bancos de leite do estado e 
municípios. O conhecimento da atual situação fez com que investigássemos as questões 
singulares e subjetivas da coleta de leite humano para unificar e quantificar as recentes 
conquistas no campo científico e tecnológico com a inserção de militares do CBMERJ 
qualificados pelo ICICT (Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica 
em Saúde).  
 
Implementar uma rede de serviços de interesse público em apoio ao corpo de bombeiros 
do Brasil que realizam visita domiciliar para assistência à amamentação e coleta de leite 
humano. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Implantar uma ONG de bombeiros em defesa da 
amamentação; Implantar um “site” de informação; Participar do processo legislativo, de 
ensino e de pesquisa em aleitamento materno; Assessorar as corporações de bombeiros 
na implantação de sistema de tecnologia e comunicação em saúde; Implementação do 
sistema nacional de informação em bombeiros na amamentação.  
 
As fontes de análise foram os trabalhos apresentados de 1998 a 2008, todos com ênfase 
na formulação de suprir as necessidades da população, do governo e executores com 
políticas concretas de captação de recursos logísticos/humanos. - Dra. Maria José 
Guardiã Mattar (Brasília, 1998) – 1° Congresso de BLH; - Bombeiros do Brasil – Carta do 
Rio (Petrópolis, 2002) – 3° Congresso de BLH; - Sargento Osmir Vieira da Silva (Brasília, 
2005) – 4° Congresso de BLH; - Tenente Gerlaine Lopes Affonso, Osmir Vieira e Eduardo 
Barçante (Belém, 2008) – 10° Encontro Nacional de Aleitamento Materno  
 
Após o conhecimento adquirido no ICICT e aplicado no estudo que aponta as 
corporações como vanguarda do conhecimento do serviço de coleta de leite humano, 
pois exerce esta função no Brasil há dezoito anos, ficou evidente que não existe nos 
estados políticas efetivamente voltadas aos serviços realizados pelas corporações de 
bombeiros militares. Precisamos estar como órgão consultor, deliberativo e informativo 
na formação de reivindicações a nível estadual e federal junto ao legislativo, executivo e 
conferencias de saúde para formação de políticas publicas, sociais e econômicas que 
contemplem as corporações.  
 
Dimensionando quanto a importância no estado democrático de direito de cumprir os 
objetivos de desenvolvimento do milênio/pacto pela vida, implantando a rede de serviço 
no Terceiro Encontro Nacional de Bombeiros/5° Congresso Brasileiro de BLH – 
Brasília/DF, 2010.  FINANCIAMENTO CBMERJ  

 

CAPACITANDO A EQUIPE POR MEIO DA PROBLEMATIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA 
AMAMENTAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.  
 

Bruna Maria de Moraes Oliveira 2,   Erica Carolina Forte 2,   Fernanda Paula Cerântola 
Siqueira 1,   Fernanda Moerbeck Cardoso Mazzetto 1,   Maria Cristina Martinez Capel 
Laluna 1,   Maria das Neves Firmino Silva 2,   Sônia Maria Takano Leopize 2,   Vanessa 
Baliego de Andrade Barbosa 2  
1) Faculdade de Medicina de Marília-Famema, Marilia/SP, Brasil 
2) Hospital das Clínicas - Unidade II Materno Infanti, Marilia/SP, Brasil 
 
A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) tem contribuído, desde 2002, para o 
estabelecimento e incremento da amamentação em nosso serviço. Porém, tem nos 
inquietado a utilização do método tradicional de ensino para capacitar nossas equipes.  
 
Relatar a vivência do desenvolvimento do curso Promovendo e incentivando a 
amamentação em um Hospital Amigo da Criança para capacitação da equipe por meio de 
método ativo de ensino-aprendizagem. 
 
Relato de experiência do curso Promovendo e incentivando a amamentação em um 
Hospital Amigo da Criança, realizado no Hospital das Clínicas-Unidade II Materno Infantil 
em Marília/SP para capacitação da equipe no segundo semestre de 2009. 
 
A Famema tem buscado a inovação na formação dos profissionais, bem como na 
capacitação daqueles que compõem sua equipe de trabalho. Para tanto, ao desenvolver 
o processo de ensino-aprendizagem considera o sujeito como ativo e participativo, seu 
conhecimento prévio promovendo condições para a construção do conhecimento, 
buscando assim a aprendizagem significativa. Diante dessas concepções tivemos como 
proposta ao desenvolver o curso para capacitação da equipe do Hospital das Clínicas-
Unidade II Materno Infantil em Marília/SP no segundo semestre de 2009, a utilização do 
método de ensino nas concepções da problematização. O movimento pedagógico 
constituiu-se da vivência da prática, reflexão da prática vivenciada, busca de informação 
para fundamentação da prática e reflexão da prática com a intenção de transformá-la, 
tendo como carga horária 20 horas, aplicação do pré e pós teste conforme propõe o 
programa. Para tanto, organizou-se onze pequenos grupos, cada grupo foi conduzido por 
pelo menos dois facilitadores enfermeiros e docentes, e os grupos foram compostos com 
no máximo 11 integrantes, assegurando também a diversidade categorias profissionais 
dos sujeitos participantes. A atividade proposta permitiu maior envolvimento e 
participação, envolvendo as questões relativas ao conteúdo proposto para o curso, 
possibilitando a reflexão da prática da amamentação vivenciada, considerando também 
o contexto histórico, social e cultural dos profissionais envolvidos. 
 
Essa nova proposta permitiu a reflexão sobre a prática da amamentação vivenciada sob a 
perspectiva dos profissionais envolvidos, permitindo integração teoria e prática, troca de 
experiências, além de ser ferramenta para a busca de novos conhecimentos 
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CAPACITAÇÃO EM ALEITAMENTO MATERNO EM SALA DE AULA/REFLEXOS NOS 
CONTEXTOS CLÍNICOS  
 

Dulce Maria Pereira Garcia Galvão 1  
1) Escola Superior de Enfermagem de Coimbra , Coimbra, Portugal 
 
Incluiram-se os conteúdos “Como observar e Avaliar uma mamada”, “Como colocar o 
bebé a mamar” e “Como desenvolver confiança e dar apoio”. Questionámo-nos “Que 
efeito tem esta formação na prática dos formandos no estágio que desenvolvem?" 
 
Conhecer os aspectos que o enfermeiro observa numa mamada e que orientações 
sugere à mãe para amamentar e verificar que aspectos da comunicação está atento 
quando faz aconselhamento em aleitamento materno antes e depois de frequentar as 
aulas.  
 
O estudo comportou o diagnóstico das práticas dos enfermeiros, a formação, um estágio 
e a avaliação do resultado da formação. Aplicou-se um questionário, antes e após o início 
da disciplina, e o protocolo de observação da mamada da UNICEF/OMS. 
 
Nos dois momentos de avaliação a totalidade dos enfermeiros estavam atentos à posição 
e pega do bebé e sensivelmente a totalidade observavam sinais de vínculo emocional e 
sucção do bebé. Após a formação aumentaram os enfermeiros despertos para a postura 
corporal materna e anatomia da mama, houve incremento para todos os itens dos sinais 
de pega correcta excepto “língua acoplada à mama” e “ouvir-se deglutir” e houve mais 
enfermeiros a informarem “Levar o bebé à mama”, “Corpo do bebé alinhado”, “Rosto do 
bebé deve estar de frente para a mama, com o nariz em linha recta, de frente para o 
mamilo”, “Agarrar a mama com os dedos em C”, “Amamentar sempre que quer”, 
“Durante o tempo que quer” e “De uma ou das duas mamas”. Só 4 participantes 
conheciam o protocolo, todavia nenhum referiu dificuldades na utilização. “Usar 
comunicação não verbal útil” foi a habilidade comunicacional mais referida. “Usar 
expressões que demonstram interesse”, “demonstrar empatia” e “evitar palavras que 
soem a julgamento” foram mencionadas por pequeno número de enfermeiros e quase 
exclusivamente após a formação. “Dar informação relevante”, “sugerir sem dar ordens”, 
“dar ajuda prática” e “elogiar a mãe” foram mencionados por número pequeno de 
enfermeiros após a formação.  
 
Os enfermeiros antes da leccionação já estavam despertos para a maioria dos aspectos 
quando se observa uma mamada.Houve modificação para práticas mais adequadas.A 
formação sobre aconselhamento não foi suficiente, requer mais horas de 
desenvolvimento. 
 
Estudo não financiado e livre de conflitos. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA AMBULATORIALMENTE NO BLH SMS, 
BAURU  
 

Maria Nereida Panichi 1,   Maria Terezinha Mucheroni Covolan 1,   Nereide Aparecida 
Soares 1  
1) Banco de Leite Humano SMS, Bauru, Brasil 
 
Nos 26 anos de atividade, o BLH SMS Bauru tem realizado ações de promoção, proteção 
e apoio ao aleitamento materno, sendo referência também para a região. Entre as 
atividades, o atendimento ambulatorial têm sido importante. 
 
O objetivo deste estudo foi caracterizar a população assistida pelo BLH SMS Bauru, de 
acordo com a faixa etária, tipo de convênio, origem e queixa principal para o 
atendimento ambulatorial. 
 
Os dados para esta pesquisa foram obtidas nas fichas de nutrizes atendidas pelo BLH 
SMS Bauru entre janeiro e junho de 2008, totalizando 294 mulheres. Foram tabulados 
dados referentes a idade, origem, convênio e queixa principal. 
 
Foram analisadas 294 fichas de atendimento ambulatorial, com os seguintes resultados 
principais: Faixa etária Do total de 294 nutrizes, 18 (6,12%) eram menores que 20 anos, 
246 (83,67%) entre 20 e 35 anos e 30 (10,20%) acima de 35 anos. Convênios Em relação a 
convênios o SUS representou 74 fichas (25,17%) e Unimed 164 pacientes (55,78%), sendo 
as restantes divididas entre vários outros convênios. Origem O origem das mulheres foi 
essencialmente da própria cidade (262 mulheres,%) e 32 de cidades da região (%). 
Queixas Para a faixa etária menor que 20 anos, a queixa mais prevalente foi Orientação 
de ordenha (7 casos, 2,38% do total geral), seguida de Mastite com 3 casos (1,02% do 
total geral). Para a faixa etária dos 20 aos 35 anos a ocorrência mais frequente foi Fissura 
de Mamilo com 88 (29,93% do total geral), seguido de Orientação de ordenha com 46 
casos (15,64% do total geral). Para a faixa etária acima de 35 anos o atendimento mais 
frequente foi Fissura de Mamilo com 7 casos (2,38% do total geral) seguido de 
Orientação de Ordenha (1,70% do total geral).  
 
O BLH atende ambulatorialmente mais mulheres com convênios de saúde privados do 
que mulheres cobertas exclusivamente pelo SUS,sendo as duas queixas mais prevalentes 
são Fissura de Mamilo e Orientação de Ordenha, diferindo a ordem para as mais jovem 
 
Não há conflito de interesses. 
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DAS PUÉRPERAS ATENDIDAS NO BANCO DE LEITE 
HUMANO DE UMA CIDADE DO VALE DO PARAÍBA, NO PERÍODO DE JULHO A 
DEZEMBRO DE 2008  
 

Profª Mestre Enfª. Obst. Ana Claudia de Lima Lara 1,   Acad.Lilyan Lisbôa de Oliveira 2,   
Acad. Márcia Adonais Pinto 2,   Acad.Viviane Cristina de França Pereira 2,   Enfª Rosângela 
Aparecida da Silva 3  
1) Universidade de Taubaté- Unitau, Taubaté, Brasil 
2) Faculdades Integradas Teresa D'Ávila- Fatea, Lorena, Brasil 
3) Hospital Unimed, Caçapava, Brasil 
 
A amamentação é uma prática milenar com reconhecidos benefícios nutricional, 
imunológico, cognitivo, econômico e social. A OMS recomenda que durante os seis 
primeiros meses de vida, o leite materno seja alimentação exclusiva. 
 
O objetivo desta pesquisa foi caracterizar o perfil socioeconômico e obstétrico das 
puérperas atendidas pelo Banco de Leite Humano (BLH). 
 
Estudo descritivo de abordagem quantitativa. Analisou uma amostra consecutiva de 443 
prontuários relacionados aos atendimentos realizados no segundo semestre do ano de 
2008, no Banco de Leite Humano de uma cidade do Vale do Paraíba. 
 
A partir dos dados coletados obtivemos o seguinte perfil das puérperas atendidas: 
quanto aos dados socioeconômicos referente à idade, 30,7% apresentaram idade entre 
25 a 29 anos, quanto a situação empregatícia, 46,73% referiram ter trabalho 
remunerado, sobre a questão profissão/ocupação, observou que, 44,05% referiram ser 
“do lar”, quanto a história pregressa, 96,84% afirmaram não ser etilista, 95,49% 
afirmaram não ser tabagista e 97,52% afirmaram não fazer uso de qualquer tipo de 
drogas ilícitas. Sobre os dados obstétricos, 62,75% afirmaram ser primigesta, 69,53% 
relataram ter somente um filho, 73,14% afirmaram não ter experiência com aleitamento 
materno, sendo que das que tiveram experiência com aleitamento 27,73% relataram ter 
amamentado mais de doze meses, 100% afirmaram ter realizado o pré-natal, 60,27% 
realizaram de seis a dez consultas de pré-natal, 100% realizaram exames referentes à 
hepatite B, HIV e VDRL, 73,41% realizaram o parto cesariana. Quanto ao motivo da 
procura pelo BLH, 37,47% buscaram atendimento referindo alguma dificuldade para 
amamentar, destas 21,69% relataram ter dificuldades relacionadas ao bebê e 78,31% 
dificuldades relacionadas à mãe.  
 
Foram concluídos fatos relevantes para o profissional de enfermagem para que este 
possa possuir um olhar holístico, apoiando, protegendo e promovendo o aleitamento 
materno prestando uma assistência qualificada e humanizada à puérpera e seu filho,  
 
Declaro não haver conflito de intereses. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE NUTRIZES ASSISITIDAS NO GRUPO DE APOIO À 
AMAMENTAÇÃO "MAMA NENÊ"  
 
Sandra Regina Possobon 1,   Patrícia Helena Bueno Queiroz 1  
1) Prefeitura Municipal de Americana, Americana - SP, Brasil 
 
O "Mama Nenê é um grupo de apoio multiprofissional para promover e proteger a 
amamentação. As puérperas são referenciadas pela maternidade municipal, recebem 
orientações para sanar as principais dúvidas sobre amamentação e ampliar o tempo da 
mesma. 
 
Este trabalho objetiva delinear o perfil das nutrizes participantes do grupo, levantar 
dados sobre o início da amamentação para ampliar as ações de promoção, prevenção e 
proteção, desenvolvidas na rede de atenção básica do município. 
 
Um estudo de caráter descritivo e exploratório, no qual selecionaram-se as variáveis: 
faixa etária da puérpera, tempo da gestação, paridade, tipo de convênio do serviço, 
amamentação na primeira hora de vida, tipo de aleitamento na consulta do grupo. 
 
O grupo recebeu de 20 de agosto de 2009 a 25 de fevereiro de 2010, 404 nutrizes (67% 
dos partos realizados no Hospital Municipal "Dr. Waldemar Tebaldi"). Os dados 
permitem observar que 80,20% das puérperas tinham entre 18 e 35 anos de idade 
quando compareceram ao grupo. A idade mínima das nutrizes foi de 14 anos e a máxima 
de 44 anos. Em relação à paridade o maior contingente foi de primíparas representando 
45,31% da amostra. Na duração da gestação 83,17% atingiram o período da 38ª a 42ª 
semanas de idade gestacional. Apenas 14,60% dos recém-nascidos (RN) tinham menos 
que 37 semanas de gestação, o que demonstra a predominância de nascidos a termo na 
rede pública de saúde. O "Mama Nenê" recebe puérperas referenciadas pela 
maternidade municipal, registrando que 86,63% das participantes são usuárias do SUS. 
Como o programa foi desenvolvido para todos os munícipes, 13,37% são mães e bebês 
nascidos em outros hospitais, referenciados por profissionais que trabalham em ambos 
os serviços. As nutrizes relataram ao chegar ao grupo que 338 RNs (83,66%) estavam em 
AME. Ao comparar com dados da Pesquisa Nacional de Prevalência do Aleitamento 
Materno (2008), onde 80,24% dos bebês permaneciam em AME nos primeiros dias de 
vida, os índices locais seriam algo superior, fruto provável das iniciativas implantadas 
durante as assistências pré-natal e perinatal do HM. As participantes do grupo relataram 
em 81,44% das vezes que tiveram a oportunidade de amamentar seus filhos logo após o 
nascimento. 
 
Conhecer o perfil das nutrizes que participaram do "Mama Nenê" permite planejar ações 
adequadas para a ampliação dos índices de AM no município. A ampliação das ações de 
promoção, prevenção e apoio é de extrema importância para a saúde de mãe e bebê. 
 
Inexistente. 
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COLETA E DOAÇÃO DE LEITE HUMANO DOMICILIAR  
 
Alzira Maria Diniz Ferreira 1,   Fernanda Ferreira Figueiredo 1,   Isa Mara Abrantes da Silva 
Schmidt 1,   Jenifer Borges Pelligrine 1,   João Inácio Silva Neto 1,   Lívia Mazzei Moura 
Andrade Lima 1,   Marcela Rodrigues Maia da Silva 1,   Manoel Lima Conceição 1,   Taiz 
Conceição Moreira Lima 1,   Tâmara Suelen Gomes Perozin 1,   Jackeline de Souza Aguiar 
Mello 1,   Natalia ,   Débora  
1) PS/PACS Elis Regina, Rio de Janeiro, Brasil 
 
O estudo resulta do interesse despertado em função de ações vivenciadas no Território 
de atuação na 30ª Região administrativas (RA) do Rio de Janeiro , Complexo da Maré na 
Zona Norte entre a Baía de Guanabara e Avenida Brasil, nesta Região existem Centro 
Municipal de Saúde e Unidades Simplificada com Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS) com previsão de conversão em módulo Saúde da Família.  
 
O presente trabalho pretende relatar a experiência de atuação em equipe da Unidade de 
Saúde simplificada e Programa de Agente Comunitário de Saúde (ACS) na abordagem 
sobre a doação do leite materno domiciliar,contribuindo para a conscientização do 
aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e amamentação até 2 anos,conforme é 
preconizado pelo Ministério da Saúde. 
 
Trata-se de um estudo de descritivo , com abordagem simples como as visitas 
domiciliares pela equipe e pela entrevista com as gestantes,nutrizes, enfim,todas as 
mulheres possíveis ,onde os dados foram obtidos da vivência no território adscrito. 
 
A ação desencadeada pela percepção da equipe da atenção primária sobre o desejo das 
mulheres de doar leite com finalidade de ajudar outras crianças,que por ventura suas 
mães não podem praticar este ato da amamentação. Faz com que a esperança no 
resultado deste trabalho seja a semente do futuro mais saudável para estas crianças e 
também junto a este gesto possamos estimular maior solidariedade nesta sociedade, e 
trabalhando estes conceitos básicos para uma sociedade mais justa e menos violentas 
desde o pré-natal até a puericultura, já estão espalhando sementes através do trabalho 
diário naquele território na expectativa de alcançar uma área mais ampla  
 
A amamentação é uma forma segura de alimentação saudável com resultado 
comprovado para mulher , criança e sociedade . Tudo começa através do ato de amor 
mais sublime que é a amamentação 
 
Projeto sem fontes de financiamento. 

 

 

 

 

 

COMITE REGIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO: UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA NO 
MÉDIO VALE DO ITAJAÍ  
 

Rosana dos Santos Schmitt 1,   Ana Marisse Pacheco Andrade de Souza 1,   Adriana Seixas 
de Oliveira Mello 2,   Elisabeth Kuehn de Souza 2  
1) Fundação Universidade Regional de Blumenau, Blumenau SC, Brasil 
2) Comitê Regional de Aleitamento Materno , Blumenau Sc , Brasil 
 
buscando atender uma demanda política do Estado de Santa Catarina, voltada para a 
saúde da mulher e da criança, no ano de 2002 foi criado o Comitê Regional de 
Aleitamento Materno do Médio Vale do Itajaí,  
 
fomentar a pesquisa de iniciação científica, observar-se maior sensibilização dos 
profissionais de saúde quanto ao desenvolvimento de práticas objetivas e concretas 
dirigidas a comunidade, em prol da promoção e incentivo ao aleitamento materno 
 
O projeto está constituído por várias ações que envolvem desenvolvimento de oficinas, 
mini-cursos, palestras, além de reuniões temáticas relacionadas aos inúmeros fatores 
que intervém na prática do aleitamento materno exclusivo e continuado. 
 
Este trabalho vem fomentando pesquisas, desde iniciação científica, trabalhos de 
conclusão de cursos, produção de artigos apresentados em eventos científicos das áreas 
de ciências humanas e da saúde, em nível de ensino de graduação. Em nível de ações na 
comunidade, observa-se maior sensibilização dos profissionais de saúde quanto ao 
desenvolvimento de práticas objetivas e concretas dirigidas a comunidade, em prol da 
promoção e incentivo ao aleitamento materno. Estas iniciativas também vêm 
mobilizando o setor da educação, fundamentalmente, profissionais do setor público que 
atuam em centros de educação infantil, num envolvimento sensível neste momento 
atual. As ações concentram atividades dentro da comunidade como Roda de 
Amamentação, esclarecimentos sobre aleitamento materno através de mídia local, 
mobilização sensibilização de profissionais em prol da garantia dos direitos da mulher 
trabalhadora, além de várias modalidades de comemoração do Dia Mundial do 
Aleitamento Materno. Em relação às mulheres-mães, atingidas pelas ações desta 
parceria, estas denunciam alguns aspetos relevantes, que deslocam o olhar sobre o 
aleitamento da dimensão natural-biológica do desejo de amamentar para a dimensão 
social particular da região do Médio Vale do Itajaí, onde a mão de obra feminina se 
apresenta em grande escala.  
 
Em nível de promoção do aleitamento várias iniciativas se consolidaram nos quatorze 
municípios em termos de envolvimento da comunidade com a questão. Estas iniciativas 
contribuem para um aprofundamento de estudos científicos da relação mãe-bebê. 
 
Fundação Universidade Regional de Blumenau 
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COMITÊ DE ALEITAMENTO MATERNO DE MARINGÁ E A INICIATIVA UNIDADE BÁSICA 
AMIGA DA AMAMENTAÇÃO EM MARINGÁ, PARANÁ: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
Rita de Cássia Inocente Kikuchi 1,   Paula Cristiana Sabione Siqueira 1,   Luciana Olga 
Bercini 2,   Flavia Auler 3,   Cristiane Fácio Gomes 4,  Christyna Beatriz Aparecida Genovez 5  
1) Comitê de Aleitamento Materno de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
2) Universidade Estadual de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
3) Pontifície Universidade Católica , Maringá - PR, Brasil 
4) Centro de Estudos Superiores de Maringá, Maringá-PR, Brasil 
5) Banco de Leite Humano/HUM, Maringá-PR, Brasil 
 
Os Comitês de Aleitamento Materno desenvolvem ações de promoção, proteção e apoio 
ao aleitamento materno. Dentre essas ações se destaca a Iniciativa Unidade Básica 
Amiga da Amamentação criada pelo Ministério da Saúde e desenvolvida pelo município.  
 
Descrever a experiência da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) 
adotada pela Secretaria de Saúde do município.  
 
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, desenvolvido pelo Comitê 
de Aleitamento Materno do município, no período de 2005 a 2009. Os dados foram 
coletados dos relatórios anuais de acompanhamento da IUBAAM.  
 
A capacitação segue os padrões do Manual de Capacitação da IUBAAM do Ministério da 
Saúde, sendo 20 horas de aulas teóricas e quatro horas de aula prática. Todos os 
funcionários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) são capacitados, em duas turmas, 
manhã e tarde, evitando fechar a UBS. A metodologia do curso é baseada na educação 
permanente em saúde, utilizando dinâmicas de grupo, oficinas de discussão, 
dramatização e outros, permitindo ao participante construir o seu conhecimento a partir 
da reflexão e análise de sua prática assistencial em aleitamento materno. No período 
analisado, a capacitação da IUBAAM foi realizada para todos os funcionários das 25 UBS 
(total de UBS do município), sendo capacitados 1123 funcionários. Após a capacitação, 
cada UBS constituiu uma comissão para coordenar a implementação dos Dez Passos para 
o Sucesso da Amamentação em sua unidade, tais como: promover grupos de gestantes e 
mães para orientá-las sobre seus direitos e as vantagens do aleitamento materno, 
promovendo a amamentação exclusiva até os seis meses e complementada até os dois 
anos ou mais; mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo 
quando retornarem ao trabalho; encorajar a amamentação sobre livre demanda; 
orientar sobre os riscos do uso de fórmulas infantis, mamadeiras e chupetas; orientar as 
nutrizes sobre o método da amenorréia lactacional e outros métodos contraceptivos 
adequados à amamentação, dentre outros.  
 
Em função da sensibilização alcançada na capacitação da IUBAAM, as UBS passaram a se 
organizar de acordo com suas especificidades, desenvolvendo os dez passos e também 
ações específicas para promoção do aleitamento materno. 
O trabalho não possui fonte de financiamento. 

 

 

COMPARAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS SEGUNDO OS PADRÕES DE 
REFERÊNCIA: NCHS/CDC2000 E OMS 2006/2007.  
 
Josiane Fernanda Ortiz 1,   Mayara Miranda Zakir 1,   Karina Rodrigues Quesada 1,   Marina 
Manduca Ferreira 2  
1) UNIP , Assis-SP, Brasil 
2) UNIMAR, Marília-SP, Brasil 
 
Estudos comparativos entre as curvas da OMS 2006/2007 e NCHS/CDC 2000 
encontraram importantes diferenças entre os disgnósticos de estado nutricional em 
crianças havendo, portanto, necessidade de se analisar o impacto da utilização das novas 
curvas. 
 
O presente trabalho teve como objetivo realizar a avaliação do estado nutricional de 
crianças internadas no Hospital Materno Infantil de Marília de março à dezembro de 
2008, por meio de dois padrões de referência: NCHS/CDC 2000 e OMS 2006/2007. 
 
Foram analisados 57 prontuários de crianças entre 2 e 10 anos, de ambos os sexos e o 
diagnóstico do estado nutricional foi feito pelo Escore-z de E/I, P/I e IMC/I. Para análise 
dos dados foram utilizados Epi-Info v.3.5.1 e WHO Anthro v.3.0.1.  
 
A avaliação nutricional pelo padrão OMS demonstra que segundo o índice E/I, 8,78% 
apresentavam-se com muito baixa estatura para idade, 3,5% apresentavam-se com baixa 
estatura para idade e 87,72% com estatura adequada. Quando comparada ao padrão 
NCHS/CDC pode-se verificar que a prevalência de muito baixa estatura é maior quando 
usamos o padrão OMS. A avaliação do P/I pela OMS mostrou que 7% encontravam-se 
com muito baixo peso para idade, 1,75% com baixo peso para idade, 85,95% com peso 
adequado para idade e 5,3% encontravam-se com peso elevado para idade. Em 
comparação com o NCHS/CDC 3,5% encontrava-se com muito baixo peso para idade, 
3,5% com baixo peso, 89,5% com peso adequado para idade e 3,5% com peso elevado 
para idade. Quanto ao IMC/idade constata-se que não foram encontrados casos de 
magreza acentuada em nenhum dos padrões utilizados, entretanto, 7,4% foram 
diagnosticados com magreza, 11,12% em risco de sobrepeso, 7,4% em sobrepeso e 3,7% 
obesos pelo padrão OMS. Utilizando o NCHS/CDC, 3,7% foram diagnosticados em estado 
de magreza, 14,8% em risco de sobrepeso, 14,8% em sobrepeso e nenhuma criança foi 
diagnosticada como obesa por este padrão. O padrão OMS teve maior sensibilidade para 
detecção de déficit de estatura para idade e excesso de peso. Houve uma tendência à 
baixa estatura associada com a obesidade para ambos os métodos o que pode ser 
decorrente de uma alimentação desequilibrada. 
 
Conclui-se que há diferenças importantes quando são aplicados esses diferentes padrões 
de avaliação e que o padrão de crescimento da OMS 2006/2007 constitui o instrumento 
mais atualizado e mais adequado para a avaliação do EN de crianças brasileiras. 
 
Apoio: HC-FAMEMA-Unidade Materno Infantil 
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COMPREENDENDO A AMAMENTAÇÃO SOB A ÓTICA DO PAI-ADOLESCENTE  
 

Inez Silva de Almeida 1,   Ívis Emília de Oliveira Souza 2  
1) NESA/ HUPE/UERJ, Rio de Janeiro, Brasil 
2) Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil 
 
Trata-se do recorte da pesquisa sobre o casal adolescente que vivenciou o gestar, o parir 
e o nutrir do seu filho. Valorizou-se a compreensão que os pais têm do ato de 
amamentar.  
 
O objetivo foi analisar o significado da amamentação para o pai-adolescente que 
experienciou a nutrição de seu bebê. 
 
Este é um estudo qualitativo, descritivo, fenomenológico, pautado nas ideias de Martin 
Heidegger. Neste sentido, utilizou-se a técnica da entrevista fenomenológica que valoriza 
a singularidade do sujeito e foram entrevistados nove pais-adolescentes. 
 
Utilizando as modalidades de acesso e interpretação, os pais adolescentes se mostraram 
em sua cotidianidade mediana. O casal-adolescente enfatizou que amamentar não 
representou uma dificuldade, pois o bebê pegou o peito rápido e já chegou em casa 
mamando. Mas, compreendeu sua vivência ao cuidar do bebê revelando que amamentar 
é um aprendizado que leva tempo, depende da posição, não é difícil, mas dói; o peito 
pode rachar, e tem que ser até os seis meses... até poder introduzir outros alimentos. Os 
adolescentes, frente à amamentação, referem que “é uma maravilha que Deus deu e que 
é bonito ver o filho mamando no corpo da mãe”. Portanto guardam a preocupação de 
que as meninas não gostem, não aceitem, não queiram e acabem largando cedo, o que 
não é o certo. O certo é estar sempre oferecendo, para que o bebê mame até não querer 
mais e que esse processo chegue pelo menos aos seis meses de vida, para poder 
introduzir papinha, sopinha e suco. Os pais-adolescentes repetem a fala dos profissionais 
que ensinaram sobre o aleitamento, ao dizer que a mamada deve ser de 3/3 horas, que 
não sendo no peito deve ser dado o leite no copinho, que até os seis meses o 
aleitamento deve ser exclusivo, “não precisa dar nada”. Relataram que é bom 
amamentar porque evita várias doenças. E que apesar de ser dito por algumas pessoas 
que a amamentação não define o ganho de peso, isso não é real, pois além do bebê ter 
ficado gordinho, ele tem um bom desenvolvimento e até uma boa pronuncia.  
 
O pai-adolescente após o parto tornou-se co-responsável pela alimentação de seu filho, 
pois concedeu um apoio fundamental para que a mãe-adolescente conseguisse eleger a 
melhor forma de alimentação, livre de riscos para a saúde do bebê. 
 
Não se aplica. 

 

 

 

COMUNIDADE DE PRÁTICAS NA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

Christyna Beatriz Genovez 1,   Elizabeth Eriko I. Nagahama 1,   Fabrícia Adriana Mazzo 
Neves 1,   Sueli Mutsumi T. Ichisato 1,   Viviani Guilherme Dourado 1  
1) Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR, Brasil 
 
Introdução: Comunidade de Práticas é um grupo de pessoas da mesma área de 
conhecimento que compartilham experiências na solução de problemas, idéias e 
melhores práticas, visando preservar e aprimorar sua capacitação e competência. 
 
Objetivo: Descrever a formação do grupo de Comunidades de Práticas da Saúde da 
Mulher e da Criança (CPSMC) do Hospital Universitário de Maringá (HUM). 
 
Métodos: Relato de experiência sobre a implantação da CPSMC no HUM. Iniciou com 
reunião dos comitês e comissões da área materno-infantil e docentes do Departamento 
de Enfermagem. Este grupo passou a discutir e propor soluções dos problemas 
apresentados. 
 
Resultados: Os principais problemas levantados foram alta taxa de cesárea, necessidade 
de cumprir o Passo 4 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e Comitês de 
Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil pouco atuantes. As medidas tomadas para 
solucioná-los foram: reestruturação dos comitês e comissões e fortalecimento da relação 
entre eles e os comitês de prevenção de mortalidade materna e infantil municipal, 
regional e estadual; otimização da Sala de Pré-Parto do HUM; inserção de enfermeiras 
obstetras na assistência ao trabalho de parto e nascimento; implantação do módulo de 
parto vertical; maior integração com enfermeiras das Unidades Básicas de Saúde; 
informação às gestantes do pré-natal sobre rotinas humanizadas; inserção das 
enfermeiras obstetras na Comissão de Parto Humanizado e IHAC; implantação do serviço 
de apoio ao Método Canguru; divulgação da importância do cumprimento do Passo 4 por 
meio de reuniões e capacitações; organização de grupo de pesquisa para avaliação das 
práticas hospitalares e satisfação do cliente na maternidade; assessoria dos enfermeiros 
mestres e doutores na orientação de produções científicas realizadas por profissionais de 
enfermagem, além da organização de encontros de pesquisa para apresentação destas 
produções. Divulgação das atividades da CPSMC à DEE e demais órgãos do HUM/UEM. 
 
Conclusão: A CPSMC aumentou a produção científica, proporcionou a avaliação das 
práticas na área materno-infantil, conseguiu atuar com transparência e estabeleceu o 
enfermeiro como profissional atuante, resolutivo e humanizador do cuidado. 
 
Não Houve. 
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CONDUTA DE ENFERMAGEM PARA AS PUÉRPERAS ATENDIDAS PELO BANCO DE LEITE 
HUMANO DE UMA CIDADE DO VALE DO PARAÍBA.  
 

Rosângela Aparecida da Silva 1,   Ana Claúdia de Lima Lara 2,   Lilyan Lisbôa de Oliveira 3,   
Márcia Adonais Pinto 3,   Viviane Cristina de França Pereira 3  
1) Hospital Unimed , Caçapava, Brasil 
2) Universidade de Taubaté- Unitau, Taubaté, Brasil 
3) Faculdades Integradas Teresa D'Ávila-Fatea, Lorena, Brasil 
 
A mulher precisa ser assistida e acompanhada para que possa desempenhar seu novo 
papel social, o de mulher-mãe-nutriz. Para tanto, fazem-se exigir estruturas assistenciais 
preparadas para atuar efetivamente no apoio à mulher e a seu filho.  
 
O objetivo deste estudo foi verificar a conduta de enfermagem prestada às puérperas 
atendida no Banco de Leite Humano de uma cidade do interior do Vale do Paraíba 
paulista. 
 
Estudo descritivo de abordagem quantitativa. Analisou uma amostra consecutiva de 443 
prontuários relacionados aos atendimentos realizados no segundo semestre do ano de 
2008, no Banco de Leite de uma cidade do Vale do Paraíba.  
 
Verificou-se neste estudo que 36,26% receberam algum tipo de orientação conforme a 
sua necessidade assistencial relacionadas à: massagem de alivio, sacolejamento, ordenha 
manual, posicionamento e pega corretos, cuidados com a mama, alerta sobre os 
malefícios do bico artificial, realização da oferta e cuidados com o Leite Humano 
Ordenhado Cru, oferta de leite materno em livre demanda e estimulação do bebê 
sonolento, em 30,99% foi realizado algum tipo de procedimento, como: observação da 
mamada, massagem, de alivio, sacolejamento, ordenha manual, correção da pega e 
estimulo oral com dedo enluvado, em 21,35% foram realizados orientações a respeito da 
doação, os quais foram realizados os seguintes procedimentos: cadastro, visita 
domiciliária, orientação da técnica de ordenha manual para doação e cuidados com o 
LHOC, solicitação os exames, conferencia, fornecimento de frasco e inclusão na rota do 
carro que buscar o leite doado na casa das nutrizes, em 10,67% foram realizados 
cadastros para a realização de doação exclusiva e em 0,58% foi realizada a técnica da 
relactação.  
 
Conclui-se que é papel do enfermeiro realizar ações de capacitação e ações de educação 
em saúde para a sua equipe e à comunidade, neste caso, fornecendo informações 
simples, porém importante, para o apoio, promoção e proteção ao aleitamento materno. 
 
Declaro não haver conflito de interesses. 

 

 

 

CONHECIMENTO DE ALUNOS DA OITAVA SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE O 
ALEITAMENTO MATERNO  
 

Camila Aguiar da Fonseca 1,   Ilza Rosanda Barbosa Maia 1,   Amanda Souza Moura 1,   
Mayra Fernandes Houat 1,   Gilmara Cris Nascimento da Silva 1,   Livia Valquiria Raposo 
Dickson 1,   Daise Reis da Cunha 1,   Luisa Margareth Araujo Carneiro 1,   Mara Lucinda 
Gomes do Amaral 1,   Cynara Melo Souza Gonçalves 1,   Maria de Fátima Bentes dos 
Santos 1  
1) Associação Amigos da Amamentação - AMAMEN, BELÉM - PA, BRASIL 
 
Estudos demonstram que se desde a escola as crianças recebessem informações 
adequadas sobre aleitamento, quando chegassem a serem pais possivelmente estariam 
mais motivados a amamentar e mais aptos a apoiar a decisão materna. 
 
Avaliar o conhecimento sobre o Aleitamento Materno (AM) de meninos e meninas da 
oitava série do ensino fundamental de escolas públicas da cidade de Belém no estado do 
Pará. 
 
Aplicou-se um questionário com 12 perguntas objetivas, em dois momentos: antes e 
após palestras sobre o AM. Participaram de ambos os momentos alunos de três escolas 
estaduais, totalizando 119 alunos. 
 
No primeiro momento quando questionados se a amamentação trazia alguma vantagem 
86,5% responderam que havia, apenas para o bebê; Para 51% dos alunos existe leite 
fraco, embora 82% tenham dito que é um alimento completo e protege contra infecções 
e alergias, sendo bom para o desenvolvimento infantil; 66% acham que o bebê deve 
tomar apenas o leite materno até completar seis meses de vida; 55,5% acham que 
chupeta e mamadeira não atrapalham a amamentação, embora 60,5% achem que os 
bebês não devam usá-los; 81,5% disseram não ter conhecimento de alguma lei que 
proteja o aleitamento materno. Após a realização da palestra, 43% dos alunos disseram 
que a amamentação traz vantagens para toda a família e não apenas para o bebê; 
diminuiu para 11% o grupo dos que ainda acreditam existir leite fraco; 88% disseram que 
chupeta e mamadeira atrapalham a amamentação e 58% dos alunos, passaram a ter 
conhecimento das leis que protegem o aleitamento materno. As meninas eram a 
maioria, representando 63% dos alunos participantes da pesquisa. 
 
Os questionários aplicados e comparados demonstraram que questões básicas sobre o 
aleitamento materno não são do conhecimento do universo pesquisado, no entanto se 
tiverem acesso a informações conseguem absorvê-las facilmente. 
 
Sem Financiamento. 
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CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS X PRÁTICAS RECOMENDADAS EM UM HOSPITAL 
AMIGO DA CRIANÇA  
 

Abilene do Nascimento Gouvêa 1,   Elizete Leite Gomes Pinto 1,   Ana Lúcia Freire Lopes 1, 
  Carolina Peixoto Bürger 1,   Juliana Agra Santos 1,   Igor Coutinho de Magalhães 1,   
Eduardo Biron Pieranti 1  
1) UERJ, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
 
Este estudo surgiu da idéia de avaliar o conhecimento dos profissionais e sua vivência 
nas práticas assistenciais recomendadas em um Hospital Amigo da Criança, além do seu 
grau de satisfação. 
 
Avaliar o conhecimento e a vivência dos profissionais nas práticas assistenciais 
recomendadas em um Hospital Amigo da Criança e verificar o seu grau de satisfação no 
trabalho. 
 
Trata-se de estudo descritivo, exploratório e de caráter quantitativo, sendo realizadas 
entrevistas com aplicação de questionário a uma amostra da equipe multiprofissional, 
que trabalha nos diferentes setores da Instituição.  
 
Foram entrevistados 101 profissionais, sendo 3 assistentes sociais,38 enfermeiros,2 
fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogas, 19 médicos, 2 nutricionistas, 2 psicólogas, 5 
secretárias, 28 técnicos de enfermagem. 85% deles realizaram o Curso Manejo e 
Promoção do Aleitamento Materno. 96% conhece os Dez Passos para o Sucesso do 
Aleitamento Materno, sendo os mais citados o Passo 3 ("Informar todas as gestantes 
sobre as vantagens e o manejo do aleitamento") e o Passo 9 ("Não dar bicos artificiais e 
chupetas a crianças amamentadas ao seio"). Já os menos citados foram O Passo 1 ("Ter 
uma norma escrita sobre aleitamento, que deveria ser rotineiramente transmitida à toda 
equipe de cuidados de saúde") e o Passo 10 ("Encorajar o estabelecimento de grupos de 
apoio ao aleitamento, para onde as mães deverão ser encaminhadas, por ocasião da alta 
do hospital ou ambulatório"). 92% relatou que o conteúdo do Curso é aplicável na sua 
prática diária de trabalho. 98% considerou que a IHAC causa impacto na qualidade do 
serviço, sendo que 94% destes consideraram esse impacto totalmente positivo, 
enquanto 4% considerou aspectos positivos e negativos e, apenas 2% considerou o 
impacto como negativo. 86% dos entrevistados mostraram-se totalmente satisfeitos por 
trabalhar em um Hospital Amigo da Criança, enquanto 13% declararam-se parcialmente 
satisfeitos e 1% mostrou-se insatisfeito. 
 
A IHAC aprimora conhecimento, promove mudança de comportamento e proporciona 
um grau de satisfação positivo nos profissionais que trabalham no Hospital Amigo da 
Criança, influenciando na melhoria da qualidade da assistência prestada à clientela.  
 
Não há conflitos de interesse. 

 

 

CONHECIMENTO E PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE AOS DEZ PASSOS E 
CRITÉRIOS ADICIONAIS DA IHAC NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2009.  
 
Patricia Carvalho de Jesus 1,   Maria Inês Couto de Oliveira 1,   Tania Maria Brasil Esteves 2, 
  Abilene do Nascimento Gouvea 3,   Fátima Maria Trigo da Paz 4  
1) Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, Brasil 
2) FIOCRUZ, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 
3) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 
4) Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 
 
A “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” (IHAC), criada pela OMS/UNICEF em 1990, 
propõe a mobilização mundial dos hospitais para a adoção de “Dez Passos para o 
Sucesso do Aleitamento Materno", acrescidos, no Brasil, por mais Dez Critérios (MS, 
2004). 
 
Avaliar a capacitação, as práticas e a percepção dos profissionais de saúde de HAC e de 
hospitais não credenciados quanto à implantação destes “Dez Passos” e Dez Critérios. 
 
Estudo transversal de 215 profissionais envolvidos na assistência às gestantes e mães em 
hospitais com mais de mil partos/ano do SUS no Rio de Janeiro/RJ, sendo sete HAC e oito 
não credenciados. As entrevistas foram realizadas no 2º semestre de 2009. 
 
Declararam que o hospital possuía normas 96,2% dos profissionais de HAC e 73,9% dos 
não credenciados (p<0,001). Receberam curso de 18 h 79,8% dos profissionais de HAC e 
52,3% dos não credenciados (p<0,001). A orientação às mulheres sobre pega/posição foi 
equivalente nas duas categorias de hospital (86%), mas orientações sobre ordenha 
manual foram mais freqüentes nos HAC (83,7% x 73,0%; p=0,01). Questionados sobre 
três procedimentos de rotina que ajudam a promover a amamentação, os profissionais 
dos HAC citaram: amamentação na sala de parto (Passo 4), orientação no manejo (Passo 
5) e alojamento conjunto (Passo 7), enquanto nos hospitais não credenciados os mais 
citados foram relativos aos Passos 4, 5 e 9 (não uso de bicos artificiais). Os fatores que 
dificultavam a manutenção do título de HAC foram: falta de recursos humanos, resultado 
indisponível do teste anti-HIV e baixa periodicidade dos treinamentos. Nos hospitais não 
credenciados, os fatores que dificultavam a obtenção deste título foram: falta de 
treinamento, falta de recursos humanos e resultado indisponível do teste anti-HIV. 
Quanto aos fatores facilitadores da IHAC, o mais citado foi o entrosamento da equipe. 
Quanto aos critérios adicionais da IHAC, apenas 33,7% dos profissionais de HAC e 9,0% 
dos não credenciados os conheciam. Segundo estes profissionais, os critérios mais 
difíceis foram: taxas de cesárea nos parâmetros determinados e pelo menos 70% de 
recém-nascidos com o registro de nascimento na alta hospitalar. 
 
Há consenso entre os profissionais quanto à necessidade de recursos humanos, 
disponibilidade do teste anti-HIV e entrosamento das equipes para a plena implantação 
da IHAC. Os critérios adicionais eram desconhecidos pela maioria dos profissionais. 
 
CNPq, Edital 57/2008. 
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CONHECIMENTO E PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PROMOÇÃO DO 
ALEITAMENTO MATERNO  
 
Mariana de Oliveira Fonseca 1,   Flávia Azevedo Gomes 1  
1) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, Ribeirão Preto - SP, Brasil 
 
A identificação do conhecimento e das práticas de promoção do aleitamento materno 
desempenhadas por profissionais de saúde em suas unidades é uma estratégia para 
reconhecer o cenário de apoio a esta prática social.  
 
Analisar os estudos que abordaram a identificação do conhecimento e das práticas de 
promoção do aleitamento materno de profissionais de saúde.  
 
Tratou-se de revisão integrativa de literatura, cujos artigos foram selecionados nas bases 
de dados LILACS e MEDLINE. Os dados foram coletados por meio de instrumento 
previamente validado e analisados de forma descritiva. Foram analisados 7 artigos.  
 
O conhecimento dos profissionais de saúde sobre aleitamento materno foi dividido em 
teórico e prático. Em relação ao conhecimento teórico, há concordância entre os autores 
de que os profissionais de saúde estão conscientes das vantagens do aleitamento 
materno para a dupla mãe-bebê, da duração do aleitamento materno exclusivo, da 
amamentação sob livre demanda, dos prejuízos do uso de chupetas e mamadeiras, da 
inexistência de leite fraco e da amamentação na primeira hora. Quanto ao conhecimento 
prático, os autores apontam que os profissionais de saúde não o detêm suficientemente, 
assim como não possuem experiência e habilidades para lidar com a técnica correta da 
amamentação, cuidados com a mama, manejo dos principais problemas, ordenha 
manual e o tempo de sucção em cada mama. Os estudos nacionais mostraram que os 
profissionais que detêm maior conhecimento são os enfermeiros. Já nos estudos 
internacionais, os profissionais da área médica se destacam como detentores de maior 
conhecimento sobre o tema. No que se refere às práticas de promoção e apoio ao 
aleitamento materno, há concordância entre os autores de que os profissionais que mais 
se destacam são os da equipe de enfermagem, especialmente os enfermeiros. Dentre as 
atividades mais praticadas pelos profissionais, destacam-se a orientação precoce no pré-
natal, no pós-parto, em visitas domiciliares e em consultas de puericultura, a observação 
das mamadas e os grupos de gestantes/nutrizes.  
 
Estudos sobre conhecimentos e práticas de promoção do aleitamento materno de 
profissionais são escassos. Incrementar as evidências científicas é essencial para a 
promoção desta prática social e para a melhoria da qualidade de vida da dupla mãe-
bebê. 
 
Fonte de finaciamento: CNPq 

 

 

 

CONHECIMENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO DAS MULHERES ASSISTIDAS NUM 
HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA EM TERESINA-PIAUÍ  
 

Francisca Natália Alves Pinheiro 1,   Thalita Marques Da Silva 1,   Carmen Viana Ramos 1  
1) Faculdade NOVAFAPI, Teresina-PI, BRASIL 
 
O leite materno é o alimento adequado para as crianças nos primeiros meses de vida. A 
falta de conhecimento das mães sobre a importância do aleitamento para a criança tem 
se configurado, muitas vezes, como causa para o desmame precoce 
 
Analisar o conhecimento sobre aleitamento materno e os seus reflexos nessa prática 
entre mulheres clientes de um Hospital Amigo da Criança Teresina, Piauí 
 
Trata-se de um estudo qualitativo. Foram entrevistadas 11 mulheres através de 
questionário semi-estruturado com roteiro temático. Para análise dos dados, foi utilizada 
a técnica de análise de conteúdo do tipo temático 
 
As falas revelaram que os conhecimentos adquiridos pelas depoentes não foram 
suficientes para garantir o exercício da amamentação exclusiva até os seis meses da 
criança, mostrando o distanciamento entre teoria adquirida no serviço de saúde e a 
prática vivenciada pelas mulheres 
 
Este fato demonstra a necessidade dos profissionais de saúde em realizar uma 
abordagem que possam contemplar os condicionantes sócio-culturais que permeiam a 
amamentação, além dos determinantes biológicos envolvidos neste ato. 
 
Não houve financiamento 
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CONHECIMENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO DE PUÉRPERAS ATENDIDAS EM 
UMA MATERNIDADE FILANTRÓPICA EM BELO HORIZONTE, MG.  
 

Daniela da Silva Rocha 1,   Carolina Martins Machado 2,   Michele Pereira Netto 3  
1) Universidade Federal da Bahia - IMS/CAT, Vitória da Conquista - BA, Brasil 
2) Instituto Metodista Izabela Hendrix, Belo Horizonte - MG, Brasil 
3) Centro Universitário UNA, Belo Horizonte - MG, Brasil 
 
O leite humano é recomendado como o alimento ideal para a criança devido aos seus 
benefícios. Entretanto, é de amplo conhecimento a existência de fatores que se 
interpõem ao efetivo desenvolvimento do aleitamento materno. 
 
Este estudo teve como objetivo investigar o conhecimento sobre o aleitamento materno 
de puérperas atendidas em uma maternidade filantrópica em Belo Horizonte, MG.  
 
Estudo transversal realizado durante dois meses, em um hospital filantrópico de rede 
privada de Belo Horizonte (MG). Participaram do estudo 300 puérperas que tiveram 
recém-nascidos normais e que se encontravam no hospital, antes da alta hospitalar. 
 
Foram avaliadas 300 puérperas, 58,0% com idade entre 20 e 29 anos e 41% das mães 
eram primíparas. A maioria das mães (81%) referiu ter recebido orientação sobre 
aleitamento materno durante o pré-natal, sendo que 72,4% relataram ter sido o médico 
obstetra o responsável e 25,6% profissionais de enfermagem. Quanto ao tempo de 
aleitamento materno exclusivo, a maioria das mães (80,3%) relatou o período adequado. 
Com referência à função do leite materno para a criança, 87,3% das mães manifestaram 
a necessidade da criança ser amamentada. Em relação à capacidade do leite materno de 
nutrir a criança adequadamente 23,3% das puérperas afirmaram que existe leite 
materno fraco. Metade das puérperas demonstrou desinformação acerca do 
ingurgitamento mamário. Somente 48% das mães afirmaram que existem cuidados para 
prevenir ou tratar fissuras em mamilos, sendo a resposta mais citada a posição correta 
(40,9%). Sobre a produção e liberação do leite materno, 87,3% das puérperas 
reconheceram a existência de fatores que estimulam a produção do leite. Apenas 52,2% 
citaram o estímulo da sucção e 23,7% citou o alimento, sendo a canjica (40,3%) o mais 
citado. Sobre os benefícios do aleitamento materno para a mãe, 25,7% disseram 
desconhecer vantagem a elas. As mães que não receberam informação sobre o 
aleitamento materno apresentaram uma chance maior de responderem de forma 
inadequada sobre essas questões em relação aquelas mulheres que tiveram essas 
informações durante o pré-natal (p< 0,05). 
 
Esse estudo evidenciou que a maioria das mães entrevistadas tinha informações básicas 
satisfatórias sobre a importância do leite materno, porém desconheciam questões sobre 
os cuidados com a mama ingurgitada e prevenção de rachaduras nos mamilos. 
Sem conflito de interesses e financiamento. 

 

 

CONHECIMENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO EM LACTANTES PRESENTES NA SALA 
DE ORDENHA DO BANCO DE LEITE HUMANO (BLH) DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DO PARÁ (FSCMPA).  
 

Mara Lucinda Gomes do Amaral 1,   Tayana Silva de Carvalho 2,   Natália Melo Ayres de 
Azevedo 2,   Luisa Margareth Araújo Carneiro 1,   Cynara Melo Souza Gonçalves 2  
1) Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Belém-PA, Brasil 
2) Centro Universitário do Pará, Belém-PA, Brasil 
 
Muitos fatores contribuem para o desmame precoce, no entanto, a falta de 
conhecimento sobre aleitamento materno por parte das mães tem representado papel 
importante na redução da duração desta prática (PERCEGONI,2002). 
 
Aferir o conhecimento sobre aleitamento materno de nutrizes que freqüentam a sala de 
ordenha de um BLH. 
 
Abordagem quantitativa e descritiva, com 124 nutrizes que freqüentam a sala de 
ordenha de um BLH. A seleção da amostra foi feita de forma aleatória simples, onde 
foram aplicados questionários. 
 
Observou-se que a maior faixa etária das mães foi de 19 a 25 anos com 45,16%. A 
escolaridade dessas mulheres teve como maior percentual o ensino médio completo 
com 31,45%. Maior parte das mães são donas de casa com 58,06%. A renda familiar 
destas mães na maioria é de 1 salário mínimo com 44,05%. Afirmaram ter feito pré-natal 
65,32%, sendo que destas 44,35% realizaram menos que 5 consultas. Indicou que 
preferem seu bebe mamando sempre que desejar 41,93%. Em relação ao colostro 
53,22% revelou não ter conhecimento sobre o assunto, sendo que o maior percentual 
(56,89%) que responderam sim, revelaram saber que este é o primeiro leite ejetado. 
83,87% apresentaram não ter conhecimento sobre leite maduro. Um maior percentual 
de mães não acreditam existir leite fraco (60,48%). Em relação ao leite empedrado 
69,35% sabem sobre o assunto e 33,72% responderam que é devido as mamas estarem 
muito cheias. 79,96% acreditam que não há relação direta entre o tamanho da mama e a 
produção de leite. O vinculo afetivo é tido por 83,87% das mães como um bom resultado 
da amamentação. Em relação a retirada do leite 90,33% acreditam que doar leite não vai 
faltar, e em relação a doação de leite 70,97% acreditam ser importante e 54,54% 
definem como uma forma de garantir o leite ao seu bebê. 
 
Os dados sugerem que o conhecimento das mães relacionado ao aleitamento materno é 
empírico e o repasse pelos profissionais é incipiente, exigindo assim que estes sejam 
mais capacitados e proporcione maior acesso a este conhecimento. 
 
Sem fontes financiadoras.  
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CONHECIMENTO SOBRE CIRURGIA DE MAMA E ALEITAMENTO MATERNO  
 

Dra. Laís Graci dos Santos Bueno 2,   Dra. Keiko Myasaki Teruya 2,   Ana Carolina Kiss 
Cornia 1,   Andréia Christine Bonotto Farias Franco 1,   Andressa Teruya Ramos 1,   Juliana 
C. Corrêa 1,   Paola Teruya Ramos 1  
1) Centro Universitário Lusíada, Santos-SP, Brasil 
2) Banco de Leite Humano Hospital Guilherme Álvaro, Santos-SP, Brasil 
 
Cirurgias de mama são realizadas cada vez mais cedo em mulheres, principalmente 
visando o aspecto estético. Porém, especialistas afirmam que o implante mamário e 
reduções de mama podem levar a uma diminuição do volume de leite produzido.  
 
Analisar o conhecimento de alunas do curso de medicina, as quais se submeteram à 
mamoplastia, dos riscos advindos pela mesma no processo de aleitamento materno.  
 
Através da aplicação de questionários estruturados e fechados às alunas, abordando os 
aspectos patológicos e estéticos da cirurgia, analisamos os dados fornecidos sobre o 
conhecimento dos riscos através do programa EpiInfo.  
 
Constatamos que a maioria das cirurgias foram realizadas visando o aspecto puramente 
estético, sendo também a maioria de implante mamário. As intercorrências da 
amamentação não foram um obstáculo para a realização da mesma e os cirurgiões não 
se atentaram em deixar claro os riscos da cirurgia, no processo do aleitamento materno, 
para suas pacientes. Grande parte das alunas associa o processo de amamentação com 
alterações morfológicas da mama de forma negativa e muitas deixariam de amamentar 
por isso.  
 
Apesar do grupo em estudo ser composto por acadêmicas, vemos que muitas vezes elas 
desconhecem ou desconsideram os riscos acerca da amamentação, não se preocupando 
com as intercorrências futuras.  
 
O trabalho não apresenta financiamento 

 

 

 

 

 

 

 

CONQUISTAS E DESAFIOS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA BUSCA POR SER 
AMIGA DA AMAMENTAÇÃO: AS PRÁTICAS DE APOIO OFERECIDAS ÀS MULHERES  
 

Alessandra Rivero Hernandez 1,   Celina Valderez Feijó Köhler 2,   Terezinha Ávila Falcão 3  
1) Escola de Saúde Pública do Rio grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil 
2) 1a CRS - Secretaria Estadual de Saúde, Porto Alegre-RS, Brasil 
3) Centro de Saúde-Escola Murialdo, Porto Alegre-RS, Brasil 
 
A primeira etapa do processo de credenciamento da Unidade de Saúde como Unidade 
Básica Amiga da Amamentação é a realização da auto-avaliação, que permite ao serviço 
a análise preliminar de suas práticas, fornecendo subsídios para ações futuras. 
 
Analisar as conquista e desafios vivenciados pelo serviço para se tornar amiga da 
amamentação, a partir do conhecimento das práticas de apoio oferecidas pela unidade 
de saúde às mulheres para amamentarem, como parte integrante da auto-avaliação. 
 
Perguntou-se a 10 gestantes e 10 nutrizes o motivo de estarem satisfeitas (ou não) com 
o apoio dado pelo serviço para amamentar. Agruparam-se as falas em 5 estruturas de 
significação, conforme metodologia usada por Oliveira, Camacho e Souza (2005). 
 
A análise compreensiva das falas permitiu caracterizar o apoio conferido às gestantes 
principalmente como “nenhum apoio” e como “apoio como incentivo". Entre as nutrizes, 
a maioria considerou o apoio recebido para amamentar como “incentivo”, seguido da 
atribuição do “apoio como parceria” e de “apoio no manejo”.  
 
Os profissionais da unidade de saúde não abordam a amamentação durante o pré-natal 
ou abordam buscando persuadir a mulher a amamentar. Entre as nutrizes, há um ligeiro 
deslocamento na “escala apoio” em direção ao apoio que se almeja. 
 
Sem fonte financiamento nem conflito de interesses 
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CONQUISTAS E DESAFIOS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA BUSCA POR SER 
AMIGA DA AMAMENTAÇÃO: REFLEXÕES A PARTIR DOS RESULTADOS  
 

Alessandra Rivero Hernandez 1,   Celina Valderez Feijó Köhler 2,   Terezinha Ávila Falcão 3  
1) Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil 
2) 1a CRS - Secretaria Estadual de Saúde, Porto Alegre-RS, Brasil 
3) Centro de Saúde-Escola Murialdo, Porto Alegre-RS, Brasil 
 
A primeira etapa do credenciamento de uma unidade de saúde como Unidade Básica 
Amiga da Amamentação é a realização da auto-avaliação, que permite ao serviço a 
análise preliminar de suas práticas, fornecendo subsídios para ações futuras. 
 
Analisar as conquista e desafios vivenciados pelo serviço de saúde para se tornar amiga 
da amamentação, por meio dos resultados obtidos em pesquisa de prevalência da 
amamentação, como parte integrante da auto-avaliação. 
 
Questionou-se a mãe (ou responsável) de todas as crianças assistidas durante um mês 
sobre a alimentação nas últimas 24 horas. Para comparar os resultados obtidos, o 
levantamento foi realizado duas vezes em um intervalo de 6 meses (abril e outubro). 
 
Ao comparar os resultados obtidos entre as crianças até 6 meses (n=21 no primeiro 
levantamento e n=29 no segundo), percebe-se uma diferença importante entre a 
prevalência de aleitamento materno exclusivo, que passou de 33,3% para 58,6%, em 
função da diminuição do aleitamento materno predominante, que passou de 28,6% para 
3,4%. As demais categorias analisadas não apresentaram alterações consideráveis: 
aleitamento materno parcial de 28,6% para 27,6%; e aleitamento materno de 90,5% para 
89,7%. Entre as crianças de 6 a 12 meses (n=24 e n=14) e de 12 a 24 meses (n=11 e n=9) 
a prevalência de aleitamento materno complementado oportunamente passou de 45,8% 
para 57,1% e de 36,4% para 55,6%, respectivamente. 
 
Os resultados refletem o estímulo à amamentação exclusiva através de recomendações 
persuasivas e a dificuldade em usar o aconselhamento, fundamental para conhecer os 
motivos ocultos em queixas como “pouco leite”, “leite fraco” e na volta ao trabalho. 
 
Sem fonte financiamento nem conflito de interesses 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA DE ENFERMAGEM AO BINÔMIO MÃE-FILHO: MANUTENÇÃO E APOIO AO 
ALEITAMENTO MATERNO  
 

Carolina Garcia Bonotto 1,   Gabriela Costa Cardillo 1,   Letícia Bastos de Oliveira 2,   Maria 
Aparecida Gamper 1,   Maria Paula Bannwart Amgarten 1,   Mariele Santana da Silva 1,   
Rafaela Reiche André 1,   Tânia Framieli Calixto 1  
1) Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas - SP, Brasil 
2) Hospital e Maternidade Celso Pierro, Campinas - SP, Brasil 
 
Através da consulta de enfermagem regulamentada na Lei 7.498/86, o enfermeiro realiza 
de forma estruturada as intervenções ao binômio mãe-filho, por meio das etapas do 
processo de enfermagem, contribuindo na manutenção e apoio ao aleitamento materno. 
 
Demonstrar o significado da consulta de enfermagem como instrumento para o 
enfermeiro atuar no manejo clínico da amamentação, e descrever as ações práticas para 
a manutenção do aleitamento materno. 
 
Relato de experiência vivenciado no Ambulatório de Aleitamento Materno de um 
hospital de ensino durante a execução da Consulta de Enfermagem ao binômio mãe-filho 
com foco em aleitamento materno. 
 
A consulta de enfermagem é um instrumento para aplicação do processo de enfermagem 
que contribui para detecção, prevenção e resolução de problemas de saúde. A consulta 
de enfermagem com foco no aleitamento materno, no ambulatório de enfermagem, é 
realizada naquelas puérperas que receberam alta nas sextas-feiras, sábados e domingos. 
Realiza-se uma avaliação inicial da puérpera com levantamentos de dados sobre seu ciclo 
grávido puerperal e condições atuais, esclarecimento de dúvidas. Durante a consulta é 
verificado o peso do RN para avaliar o ganho ponderal após a alta hospitalar, avaliação 
das mamas e monitorização da mamada. Posteriormente levantam-se os problemas 
encontrados principalmente em relação ao ato de amamentar, realizando a partir desses 
os diagnósticos de enfermagem, propondo sobre esses as intervenções com enfoque ao 
manejo clínico da amamentação. Os diagnósticos de enfermagem mais encontrados são: 
Amamentação eficaz, Amamentação ineficaz, Déficit de conhecimento, Risco para 
integridade da pele prejudicada, Integridade da pele prejudicada, Risco para infecção, 
Risco para o desmame precoce e Amamentação interrompida. Nos casos dos 
diagnósticos que não favorecem a amamentação é agendado um retorno para o binômio 
mãe-filho, a fim de se reavaliar os mesmos aspectos. Na maioria dos casos há uma 
melhora significativa nos problemas encontrados, o que nos leva a acreditar que a 
consulta de enfermagem contribui efetivamente para o sucesso na amamentação. 
 
A consulta de enfermagem contribui para que a puérpera enfrente esta etapa da vida 
com mais tranquilidade, pois lhe permite compreender e expressar os diversos 
sentimentos vivenciados. Facilitando assim a manutenção do aleitamento materno. 
Não há conflito de interesses. 
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CONSUMO ALIMENTAR EM CRECHES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS DE SÃO PAULO, 
BRASIL  
 
Giovana Longo-Silva 1,   Maysa Helena de Aguiar Toloni 1,   Rita Maria Monteiro Goulart 1, 
  José Augusto de Aguiar Carrazedo Taddei 1  
1) Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, Brasil 
 
Diversos fatores que caracterizam a sociedade contemporânea têm influenciado no 
aumento da rede de creches gratuitas nas médias e grandes cidades do país.  
 
Avaliar o consumo energético e a adequação da dieta de crianças freqüentadoras de 
berçários de oito creches públicas e filantrópicas, no município de São Paulo, SP. 
 
Estudo transversal descritivo realizado nos berçários de 8 creches do município de São 
Paulo. O consumo alimentar foi avaliado pelo método de pesagem direta, e a adequação 
foi calculada para energia, macronutrientes, vitamina A e C, cálcio e ferro. 
 
A média do consumo alimentar nas oito creches estudadas demonstrou inadequação 
para os nutrientes analisados, havendo déficit de energia, ferro e cálcio e excesso de 
proteína, vitaminas A e C. A distribuição dos percentuais de adequação dos 
macronutrientes mostrou-se inadequada para lipídios. 
 
Os resultados demonstram a dificuldade técnica de oferecer, durante o período de 
permanência da criança na creche, 100% das suas necessidades nutricionais diárias, 
havendo necessidade de compartilhamento desta responsabilidade com os pais.  
 
FAPESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS NÃO SAUDÁVEIS ENTRE CRIANÇAS BRASILEIRAS DE 6 A 24 
MESES É MAIS FREQUENTE EM CRIANÇAS QUE NÃO MAMAM NO PEITO: PNDS2006.  
 

Gisele Ane Bortolini 1,   Muriel Bauermann Gubert 1,   Leonor Maria Pacheco Santos 1  
1) Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil 
 
O leite materno é o primeiro alimento que a criança recebe ao nascer. A oferta do leite 
materno é fator importante na formação dos hábitos alimentares. 
 
Descrever a frequência de ingestão de alimentos saudáveis (verduras, legumes e frutas) e 
de alimentos não saudáveis (frituras, doces, biscoitos, salgadinhos e refrigerantes) em 
crianças brasileiras de 6 a 24 meses que mamam e não mamam no peito. 
 
Os dados analisados são derivados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 
realizada no Brasil no ano de 2006. Foram excluídas das análises crianças que já haviam 
morrido na data da entrevista e as crianças que não residiam com a mãe. 
 
A PNDS avaliou quase cinco mil crianças menores de cinco anos. Os resultados aqui 
apresentados referem-se ao universo de 1407 crianças. Todas as análises levaram em 
consideração o estrato, cluster e o peso da amostra. As análises expandidas mostraram 
que 45,7% (IC95%:40,7%-50,9%) das crianças estavam mamando no peito no momento 
da entrevista. A frequência de consumo de frutas, verduras e legumes, considerando as 
categorias: não ingeriu, ingeriu de 1 a 3 vezes na semana, ingeriu de 4 a 6 vezes na 
semana e ingeriu todos dias, não mostrou diferença de distribuição dos percentuais em 
relação a estar ou não mamando no peito. No entanto, o consumo de doces, biscoitos, 
salgadinhos e refrigerantes foi mais frequente nas crianças que não estavam mamando 
no peito. O consumo diário de doces foi de 7,7% nas crianças que estavam mamando no 
peito e de 17,7% nas crianças que não estavam mamando no peito (p<0.001). Entre as 
crianças que estavam mamando no peito 17,5% não consumiram biscoitos e entre as 
crianças que não estavam mamando no peito esse percentual foi de 5,1% (p<0.001). 
Aproximadamente 3% das crianças, que estavam mamando no peito, e 8,7% das que não 
estavam mamando, consumiram salgadinhos na freqüência de quatro a seis vezes na 
semana (p=0.045). E o consumo de refrigerantes na freqüência de quatro a seis vezes por 
semana foi, respectivamente, de 4,1% e 14,1% (p=0.001). 
 
O leite materno parece conferir proteção para a ingestão de alimentos não saudáveis em 
crianças brasileiras. 
 
Trabalho faz parte de tese de doutorado. 
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CONTATO PELE A PELE: CHORO DOS RECÉM-NASCIDOS AO NASCIMENTO E EM 
SITUAÇÃO DE DOR  
 

Raquel Bosquim Zavanela Vivancos 1,   Carmen Gracinda Silvan Scochi 1,   fernanda 
Luciana Calegari 1,   Luciana Mara Monti Fonseca 1,   Adriana Moraes Leite 1  
1) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brasil 
 
O choro é parte fundamental do processo de adaptação à vida extra-uterina, atuando 
diretamente nas alterações anátomo-fisiológicas do RN. É considerado um indicador de 
estresse, podendo ser desencadeado por procedimentos dolorosos ou não.  
 
O objetivo do estudo foi Investigar a efetividade do contato pele a pele entre mãe e filho 
após o nascimento, na redução do comportamento de estresse/dor manifestado pelo 
choro do RN, decorrente injeção intramuscular da vacina contra Hepatite B. 
 
39 RN a termo colocados ou não em contato pele a pele junto às suas mães após o 
nascimento, foram comparados quanto o tempo de choro antes, durante e após a 
injeção intramuscular da vacina contra Hepatite B.  
 
Durante o período de contato 19 RN (95%) permaneceram em silêncio, sem manifestar 
qualquer vocalização audível, apesar de estarem completamente acordados e ativos 
sobre o tórax de suas mães. Dentre os RN pertencentes ao grupo B, 15 (75%) 
apresentaram episódios de choro não cronometrados enquanto aguardavam em berço 
aquecido, o início da coleta de dados. Numa análise intragrupo, observou-se que os RN 
de ambos os grupos choraram por mais tempo durante a fase de recuperação. Apesar de 
o grupo colocado em contato pele a pele ter apresentado médias de tempo de choro 
maiores em todas as fases, bem como no total do período de coleta, o tratamento dos 
dados não encontrou significância estatística para as diferenças constatadas entre 
grupos. O efeito do contato na diminuição do tempo de choro dos RN, não foi 
demonstrado estatisticamente.  
 
Clinicamente a Síndrome do Chamado pelo Estresse foi observada, bem como a 
efetividade do período de contato, na modulação do comportamento de choro dos 
neonatos, enquanto estes estiveram sob o momento terapêutico. 
 
CNPq 

 

 

 

 

 

CONTATO PRECOCE x ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO  
 

Elaine Ap. de Almeida 1,   Benedito Cherbeu Dlessandre Oliveira 1,   Antonieta Keiko 
Kakuda Shimo 1  
1) IESF, MOGI GUAÇU - SP, BRASIL 
 
A Declaração Conjunta da OMS/UNICEF 1989 - “Dez Passos para o Sucesso do 
Aleitamento Materno” traz como alternativas consideradas essencial a realização do 
contato pele-a-pele precoce na primeira hora de vida. 
 
Estudar a prática do aleitamento materno e do aleitamento materno exclusivo entre 
lactentes que participaram de alojamento conjunto precoce, acompanhando-os até 6 
meses de idade. 
 
Estudo longitudinal prospectivo, com indivíduos examinados ao nascer, 2, 4 e 6 meses, 
obtendo estimativas da prevalência do aleitamento materno exclusivo ao nascer, e da 
incidência do mesmo, nas visitas subseqüentes ao estudo inicial.  
 
No estudo todos os binômios foram submetidos a alojamento conjunto precoce, ou seja, 
que tivessem realizado contato pele a pele e/ou sucção dentro da primeira hora de vida 
com índices de aleitamento materno encontrados aos dois meses de 89,57%; aos quatro 
meses 91,61%; e aos seis meses 92,85% para o aleitamento materno. Para o aleitamento 
materno exclusivo foram 52,76%; 37,76% e 22,22% respectivamente. Na visita hospitalar 
o único complemento utilizado sob prescrição médica foi o leite artificial, com uso em 
13,07% das crianças. Aos dois meses de vida o principal complemento encontrado foi o 
leite artificial (50% dos bebês), aparecendo principalmente como complemento isolado 
(27% dos casos). Aos quatro meses de vida a combinação de complemento mais 
encontrado foi água + chá + leite artificial (16% dos bebês), de todas as combinações 58% 
fazem uso do leite artificial. Aos seis meses de vida a combinação de complemento mais 
encontrado foi água + chá + leite artificial + sucos (11% dos bebês), encontrando-se o 
leite artificial em 61% dos bebês. Os resultados da pesquisa deixam claro que é preciso 
ainda, trabalhar muito sob vários aspectos do aleitamento materno e aleitamento 
materno exclusivo. Por um lado as taxas atingidas nesta população sugerem que o 
contato pele-a-pele é positivo para o sucesso do aleitamento materno, por outro, trazem 
evidências de que a chupeta é inimiga do aleitamento materno e do quanto ela está 
inserida na nossa cultura.  
 
Os resultados da pesquisa deixam claro que é preciso ainda, trabalhar muito sob vários 
aspectos do aleitamento materno e aleitamento materno exclusivo, porém também 
sugerem que o contato pele-a-pele é positivo para o sucesso do aleitamento materno. 
 
Não foi financiado por nenhuma instituição. 
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CONVERGÊNCIAS ENTRE O DISCURSO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E A SITUAÇÃO DE 
IMPLANTAÇÃO DO PASSO 1 DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA NA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO/RJ, 2009.  
 

Fatima Maria Trigo da Paz 1,   Maria Inês Couto de Oliveira 2,   Tânia Maria Brasil Esteves 3,   
Abilene do Nascimento Gouvêa 4  
1) Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 
2) Universidade Federal Fluminense, Niterói,/RJ, Brasil 
3) FIOCRUZ, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 
4) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 
 
O primeiro dos dez passos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é possuir uma política 
escrita de aleitamento materno que seja rotineiramente transmitida a todos os profissionais 
de saúde. 
 
Avaliar a implantação do Passo 1 em Hospitais Amigos da Criança (HAC) e em hospitais não 
credenciados (ñHAC) segundo a observação direta aos serviços e entrevistas com os 
profissionais de saúde, verificando a consistência entre estes dados. 
 
Estudo transversal realizado no 2º semestre de 2009 nos 7 HAC e 8 ñHAC com mais de mil 
partos/ano do SUS no Rio de Janeiro/RJ. Foram entrevistados 15 gestores e 215 profissionais 
de saúde que prestam assistência a gestantes, mães e recém-natos. 
 
A política de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno de uma maternidade, que é 
elaborada pela própria instituição, visa garantir cuidados padronizados de saúde, 
determinando uma uniformidade às práticas de assistência à gestante, mãe e seu recém 
nascido. Ao aplicar um roteiro de observação à política de aleitamento materno dos 7 
hospitais já credenciados como HAC, verificou-se que 100% tinham uma política de 
aleitamento materno escrita em conformidade com a IHAC. Já entre os 8 hospitais não 
credenciados somente 50% tinham elaborado sua política de aleitamento materno. Ao analisar 
a convergência entre o discurso dos profissionais de saúde que atuam na assistência direta à 
clientela e a prática destes hospitais, verificou-se nas entrevistas que somente 96,2% dos 
profissionais que atuam em HAC reconheceram a existência da política em questão nos seus 
hospitais. No entanto, nos hospitais não credenciados, onde apenas a metade possuía normas 
escritas, 73,9% dos profissionais afirmaram que esta política existia. Levantou-se em entrevista 
com os 15 gestores dos hospitais avaliados que houve uma média de quatro reavaliações nos 
HAC e de apenas uma pré-avaliação nos hospitais não credenciados. Estes monitoramentos 
deveriam ser realizados periodicamente, pois auxiliam os hospitais a rever e redirecionar suas 
práticas, fomentando os treinamentos dos profissionais de saúde, tão importantes para o 
aprimoramento e uniformização das condutas hospitalares. 
 

Foi verificado o cumprimento do Passo 1 em todos os HAC do Municio do Rio de Janeiro. 
Houve uma maior concordância entre a fala dos profissionais de saúde e a existência de 
normas escritas em HAC do que nos ñHAC. 
Fonte de financiamento: CNPq, Edital 57/2008 

 

CORRELAÇÃO ENTRE PRÉ-NATAL E ORIENTAÇÕES SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO 
ENTRE PUÉRPERAS ASSISTIDAS POR UMA UNIDADE HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE/PB  
 

Jânio do Nascimento Alves 1,   Camila Coutinho Cunha 1,   Matheus dos Santos Soares 1,   
Alane Kaline Costa e Silva 2,   Márcio Melo Victor 1,   Thiago de Oliveira Assis 1  
1) Faculdade de Ciências Médicas - FCM, Campina Grande - PB, Brasil 
2) CLIPSI Hospital Geral, Campina Grande - PB, Brasil 
 
Estudos mostram que puérperas que recebem orientação no pré-natal sobre 
aleitamento materno se tornam mais receptivas a sua prática, contudo, a interrupção 
precoce continua significativa, contribuindo para aumentar os índices de mortalidade 
infantil. 
 
Correlacionar as variáveis pré-natal e orientações sobre o aleitamento materno entre 
puérperas assistidas por uma unidade hospitalar no município de Campina Grande/PB. 
 
Estudo transversal, exploratório e correlacional. Participaram 99 parturientes. Utilizou-se 
o teste estatístico de Kappa, através do software Bioestat® v 5.0, para correlacionar as 
variáveis pré-natal e orientações sobre o aleitamento materno. 
 
A média de idade na nossa amostra apontou 24,8 ± 5,8 anos (valor máximo: 39 anos e 
valor mínimo: 13 anos). Quanto à realização do pré-natal, 97% da nossa amostra 
afirmaram ter realizado, desse percentual, apenas 55,6% tiveram orientações sobre a 
conduta no aleitamento materno. O índice de correlação de Kappa encontrado k=0,072 
(Correlação fraca). Esse resultado nos permite afirmar que embora o índice de 
parturientes que realizaram o pré-natal ter sido relevante, ainda é escasso, durante esse 
mesmo período, as orientações sobre as condutas que as mesmas devem receber em 
relação à fase de aleitamento materno. Dessa forma, grande parte das gestantes recebe 
orientações sobre o aleitamento apenas após o parto. 
 
A correlação entre o pré-natal e as orientações sobre o aleitamento materno foi fraca 
neste estudo. Acreditamos, que se essas orientações forem melhor exploradas desde o 
pré-natal, possivelmente otimizaria o estabelecimento do aleitamento materno. 
 
não houve financiamento ou conflitos de interesses 
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CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ATENDIMENTO MÃE & BEBÊ NO PERÍODO PÓS-PARTO NA 
MATERNIDADE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFREE E GUINLE / UNIRIO – Relato de 
Experiência  
 

Leila Rangel da Silva 1,   Inês Maria Meneses dos Santos 1,   Elaine da Costa Guimarães 1,   Alana 
Stéphanie Esteves Villar 2,   Elaine Franco Ribeiro Fonseca 1,   Paula Cristina Machado 1,   
Cristiane Vicente Ramos 1  
1) Unievrsidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
2) Instituto Fernandes Figueira - FIOCRUZ, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
 
Ao longo da prática assistencial junto às puérperas e seus recém nascidos identificamos a 
necessidade de implantar um espaço educativo no espaço da maternidade visando o preparo 
do binômio para o cuidado no domicílio. 
 
Implantar um espaço de convivência para trabalhar práticas educativas com puérperas e seus 
recém-nascidos internadas no alojamento conjunto denominado “Espaço Educativo para o 
Cuidado de Mãe & Bebê”. 
 
Trata-se de um Projeto Follow up financiado Agência de Cooperação Internacional do Japão - 
JICA para criação espaço educativo mãe & bebê no ambiente da maternidade do HUGG da 
UNIRIO com vistas a diminuição da morbimortalidade materna e neonatal. 
 
Após realização do Curso de Humanização nas Casas de Parto no Japão realizado no ano de 
2006, e ao trazer para o Brasil todo o aprendizado para a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto 
e Maternidade Escola do Hospital Universitário Gafree e Guinle da UNIRIO), nos sentimos 
motivadas para aplicar algumas técnicas japonesas de atendimento à mulher no pós-parto 
visando o seu autocuidado e cuidado com recém-nascido no domicílio com vistas ao desmame 
precoce. A maternidade atende mulheres e adolescente de todas as classes sociais e que 
quando não bem orientadas retornam a instituição com uma gravidez indesejada, ou internam 
por problemas com as mamas puerperais, infecções maternas e/ou neonatais. Para a 
implantação do espaço de cuidado foram cumpridas quatro etapas: 1) oficinas de 
sensibilização, 2) pesquisa junto as puérperas denominada “Enfermagem no puerpério: 
detectando o grau de conhecimento das puérperas para o autocuidado e cuidado com o 
recém nascido” onde foram listadas as principais dúvidas das mães relacionadas com o 
cuidado com o seu corpo após o parto, aleitamento materno e o cuidado com o bebê, 3) 
construção de uma cartilha educativa e 4) implantação do espaço educativo. Integram esta 
atividade, enfermeiras e técnicas de enfermagem da maternidade, graduandos e docentes de 
enfermagem, bolsistas de Iniciação Científica da UNIRIO. Na sua rotina de atendimento mães e 
bebês utilizam a sala para aleitamento materno e orientações para o autocuidado e cuidado 
no domicílio. 
 
A criação de um espaço educativo para trabalharmos o autocuidado das puérperas e cuidados 
com recém-nascidos no domicílio se faz necessário para que possamos trocar experiências 
integrando assistência, extensão e pesquisa universitária.  
Agência Cooperação Internacional do Japão - JICA  

 

 

CURSO DE ACONSELHAMENTO EM ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES E CRIANÇAS DE 
PRIMEIRA INFÂNCIA OMS-UNICEF: APROPRIADO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO 
BÁSICA?  
 

Tereza Setsuko Toma 1,   Marina Ferreira Rea 1,   Vanessa Martins da Cruz 1,   Maria 
Carolina Peralta 2  
1) Instituto de Saúde, São Paulo - SP, Brasil; 2) USP Leste, São Paulo - SP, Brasil 
 
A OMS lançou em 2006 o “Aconselhamento em Alimentação de Lactentes e Crianças de 
Primeira Infância” (Curso Integrado), reunindo conteúdos de 3 cursos de 
Aconselhamento anteriores (amamentação, alimentação infantil e HIV, alimentação 
complementar). 
 
Capacitar profissionais da atenção básica e universidades para a utilização deste novo 
material junto a suas equipes e alunos. Avaliar a adequação do curso e resultados quanto 
a conhecimentos, praticas e sua replicação em serviço.  
 
Curso teórico-prático de 40 horas, com 15 participantes de 10 instituições. Todos 
atuaram como alunos e docentes. Testes de conhecimentos antes-depois e entrevista 
por telefone, realizada 3 meses após, forneceram os dados para avaliação.  
 
O curso foi realizado no Instituto de Saúde, de 28/09 a 02/10 de 2009. As práticas de 
aconselhamento em amamentação e alimentação complementar foram realizadas em 2 
hospitais públicos. Adotou-se como índice de acertos no teste de conhecimentos os 
parâmetros: ruim (<50%), regular (50<75%) e bom (≥75%). Antes do curso, 20% foram 
classificados como ruins, 60% regulares e 20% bons. Após o curso, 100% foram 
classificados como bons. As questões com menos acertos, mesmo após o curso, foram 
relativas à suficiência do leite materno, técnica do copinho, como lidar com a produção 
de leite de mães HIV+, doação de leites a instituições que abrigam crianças pequenas. Na 
entrevista aberta realizada por telefone obteve-se resposta de 93% dos participantes. 
Destes, 86% haviam apresentado o material do curso para a equipe. Um curso foi 
realizado com parte do material para outros 200 profissionais. Os entrevistados 
relataram que o conteúdo do material tem sido utilizado na prática clínica, nas visitas 
domiciliares, em disciplinas da universidade e como material de apoio para a equipe. Os 
conhecimentos adquiridos sobre aleitamento materno, alimentação complementar e 
habilidades de aconselhamento têm contribuído para lidar mais facilmente com as 
situações trazidas pelas mães/cuidadores. As dificuldades apontadas com relação a 
replicação do curso foram: falta de tempo, de outras pessoas capacitadas e 
disponibilidade da equipe, além de autorização da secretaria de saúde. 
 
Este curso mostrou-se apropriado para profissionais da atenção básica. A participação 
dos profissionais também como docentes, sob supervisão de pessoas experientes, é 
viável e pode potencializar o aprendizado e a auto-confiança. 
Instituto de Saúde. Sem conflito de interesses. 
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CURSO PARA GESTAÇÃO – AMPLIANDO AS RELAÇÕES PELO PROJETO NASCER  
 

Carla Simone Girotto de Almeida Pina Barelli 1,   Rodrigo César de Oliveira Carvalho 2  
1) Equipe de Saúde de Família do Vitória Régia, Cáceres - MT, Brasil 
2) Hospital Regional de Cáceres Dr. Antonio Fontes, Cáceres - MT, Brasil 
 
O Projeto Nascer da Equipe de Saúde da Família contribui para a melhor qualidade de 
vida da gestante e seu bebê na comunidade, com a detecção precoce da gestação e suas 
doenças específicas, criando vínculo com as famílias pela rede social de apoio. 
 
Informar sobre as mudanças e dúvidas que os pais grávidos e seus familiares, têm na 
gestação em relação ao corpo, alimentação e direitos da gestante, vacinação, medicação, 
parto e resguardo, aleitamento, testes corporais e cuidados básicos dos bebês. 
 
Curso realizado pelo enfermeiro com o apoio da equipe, alunos de enfermagem e de 
outros profissionais voluntários. Divulgado na comunidade durante as visitas e nas 
consultas de pré-natal. São 12 módulos sobre a saúde da gestante e do recém-nato. 
 
Após o início do Curso para gestação os resultados observados ao longo do tempo foram: 
maior envolvimento dos Agentes Comunitários na busca ativa das gestantes na 
comunidade, o número de gestantes que procuram a unidade para início do pré-natal 
aumentou no que diz respeito à primeira consulta no primeiro trimestre de gestação, 
saem do pré-natal com mais de sete consultas realizadas, a grande maioria sai com dois 
cartões de gestante, imunizadas contra o tétano, a maioria das participantes elegem o 
parto natural vaginal como opção e chegam ao parto com maior preparo e tranqüilidade. 
Percebemos, também, que a cada curso se desenvolve uma rede de apoio entre todos os 
participantes entre si, bem como com a equipe de saúde da família, acadêmicos de 
enfermagem e os demais profissionais voluntários tais como: nutricionista, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, odontopediatra, médico ginecologista e advogado. Em 
relação ao recém nascido, houve aumento na adesão da puericultura, nas vacinas de 
rotina, aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida por todas as mulheres 
que participam do curso. O que chamou atenção foi o fato da procura pelo serviço por 
mulheres de outros bairros não pertencentes à área de abrangência da equipe. 
 
Identificamos uma participação mais ativa da família durante o pré-natal e um aumento 
do vínculo com a Equipe de Saúde da Família, melhorando a qualidade da assistência e 
fazendo com que a família sinta-se mais protegida na gestação. 
 
Não há financiamento. 

 

 

 

 

CUSTOS E ECONOMIAS DO ALEITAMENTO DE CRIANÇAS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE  
 

Maria José Guardia Mattar 1,   Carollyna Miquelin Martinkoski 2,   Rafaela Teixeira Santos 
2,   Monica Santiago Galisa 2  
1) H.M.L.M.Barros/SES-SP, São Paulo, Brasil; 2) Centro U. São Camilo, São Paulo, Brasil 
 
Um dos benefícios que o leite materno oferece é a economia. O hospital que tem o título 
de Amigo da Criança deve promover proteger e apoiar o aleitamento materno 
contribuindo com melhoria na qualidade da assistência e para o sucesso da 
amamentação. 
 
Analisar o custo da alimentação para recém-nascidos, além da economia que o 
aleitamento materno pode proporcionar e identificar a quantidade de leite humano e de 
fórmulas consumidas em uma maternidade pública de São Paulo, Amiga da Criança. 
 
Estudo descritivo, por revisão bibliográfica em sites de busca cientifica dos termos: 
aleitamento materno; alimentação artificial; economia, com a análise e comparação de 
dados consultados da estatística da Maternidade e BLH,no período de 1993a2009. 
 
No ano de 2000 quando o Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros recebeu o 
título de Hospital Amigo da Criança, Mariani Neto verificou que com o incentivo ao 
aleitamento materno exclusivo e com a aquisição de copos graduados foi possível reduzir 
o consumo de fórmulas infantis, a utilização de mamadeiras e bicos. Dessa maneira, 
comparando os dados dos anos 1993 e 1998, o hospital conseguiu uma economia de 
US$32.210. O custo do leite humano pasteurizado chega a ser 89% mais barato que o da 
fórmula. Quando comparado 1998 a 2009, houve aumento do número de partos, 
aumento da oferta de leite humano, mas também do consumo de fórmulas. Observa-se 
que a presença materna não é frequente na Unidade Neonatal e quando está presente 
fica por pouco tempo. Quanto ao preparo da fórmula artificial, como não se sabe se a 
mãe está presente na instituição, muitas vezes a fórmula é preparada e ao chegar ao 
setor a mãe está presente oferecendo o leite materno ordenhado ou seio materno, e a 
fórmula é desprezada, consequentemente aumentando o custo por desperdício. 
Analisando o consumo de fórmula e leite humano com os recém-nascidos beneficiados, 
em 2009 o custo total de fórmula artificial para recém nascido pré-termo foi de 
US$21.189, o custo de fórmula artificial para recém nascido termo foi de US$72.955 e o 
custo do leite humano oferecido foi US$3.151, comprovando o benefício econômico que 
o leite humano pode trazer para o hospital.Foi consentida a realização pelo CEP da 
instituição. 
 
É necessário o apoio as nutrizes pela equipe interdisciplinar, para que elas se vinculem 
mais rápido aos seus filhos prematuros e doentes, e entendam que seu leite não é só 
alimento, mas sim um tratamento principalmente nas primeiras semanas de vida. 
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CÍRCULO DE CULTURA COM PUÉRPERAS E ACOMPANHANTES NO ALOJAMENTO 
CONJUNTO: TEMAS LEVANTADOS  
 
Eliana Wiguers 1,   Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos 1  
1) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis - SC, Brasil 
 
Introdução: Este estudo enfoca as reuniões com grupos no alojamento conjunto e que 
abordam aleitamento materno. Estas, rotineiramente realizadas na forma tradicional, 
foram, com base na Pedagogia Libertadora, desenvolvidas como círculo de cultura. 
 
Objetivo: Identificar os temas geradores levantados por puérperas e acompanhantes em 
círculo de cultura no alojamento conjunto. 
 
Método: Pesquisa com abordagem qualitativa, recorte de uma dissertação, realizada no 
alojamento conjunto de uma maternidade do Sul do Brasil. Os sujeitos participantes 
foram puérperas e acompanhantes internados nos meses de agosto e setembro de 2009. 
 
Resultados: Foram realizados 08 círculos de cultura com um total de 58 participantes: 43 
puérperas e 15 acompanhantes. A investigação temática resultou em 47 temas 
levantados, foram eles: Vantagens do aleitamento materno, importância do primeiro 
contato, dor pós-parto cesariana, conforto para amamentar, duração do aleitamento, 
dificuldades na amamentação, cólicas do bebê, hereditariedade na produção de leite, 
cansaço da mulher no pós-parto, alimentação complementar do bebê, posição do recém-
nascido no berço, experiência anterior, alimentação da nutriz, peito/mamilo dolorido, 
preferência do bebê por uma mama, pega adequada, posição da mãe e do bebê na 
mamada, dificuldade em realizar a pega, bebê que não suga, medo da queda da mama, 
amamentar trabalhando fora, ordenha, resguardo, recaída, inibição para amamentar em 
público, prazer/desprazer ao amamentar, volta ao trabalho e/ou a escola, amamentar o 
bebê e o filho maior, ingurgitamento, conservação e uso do leite, prevenção e 
tratamento de fissura, bebê em cuidados intensivos, composição do leite, desmame, 
dificuldade de mamar nas primeiras horas, tempo e intervalo das mamadas, uso de 
chupeta, preocupação com opinião de outras pessoas da família, falta de apoio familiar, 
banho para relaxamento do bebê, alternância das mamas, doação de leite, abscesso, 
bancos de leite humano, regurgitação do recém-nascido, modificação do mamilo e 
aréola, produção e ejeção do leite. Destes, 43 foram elencados e discutidos. 
 
Conclusão: Mesmo sem uma listagem pré-definida, os temas, em sua maioria, seguem a 
linha do aleitamento materno e se apresentaram em grande número pela valorização 
das expressões e vivências no diálogo constante estabelecido nos círculos de cultura. 
 
Não houve financiamento 

 

 

 

 

DANÇA MATERNA  
 
Carla Maria Bruço Silveira 1,   Cristiane Rezende 1  
1) Centro De Incentivo Ao Aleitamento Materno (Ciama), São Sebastião - Sp, Brasil 
 
A dança materna traz benefícios físicos, psíquicos e imunológicos além de envolver 
sensibilidade musical, corporal e afetiva através de movimentos ritmados que expressam 
um sentimento de amor materno, vinculo mãe-filho e interação social. 
 
Incentivar a amamentação através da dança materna. Contribuir na preparação do parto 
e na mudança corporal da gestante. Melhorar o desenvolvimento do feto através da 
música com alegria e tranqüilidade.  
 
As aulas ocorrem duas vezes por semana com duração de uma hora e meia, com 10 
pessoas entre mães/filhos e gestantes. O bebê a partir de 2 meses acomoda-se no baby 
sling. São feitos movimentos livres, ritmados e adaptados na possibilidade da mulher. 
 
A dança materna traz uma série de benefícios para a saúde materno-infantil. Para a mãe 
aumenta o vínculo com o profissional de saúde, a auto-estima, a produção de leite, o 
retorno ao convívio social, proporciona um bem estar emocional/ físico, promove a 
percepção corporal aliviando tensões, otimiza a redução de peso, facilita a reeducação 
corporal evitando problemas posturais, aumenta o vínculo afetivo mãe-filho, estimula 
flexibilidade, força e resistência, proporciona sono mais fácil e profundo e previne à 
depressão pós-parto. Ainda contribui na preparação do parto e na aceitação da gestante 
na mudança corporal com alegria e tranqüilidade. Para o bebê o balanço da dança traz 
tranqüilidade, relaxamento e sono, a proximidade e o aconchego com a mãe auxiliam no 
alívio de cólicas além de fazer com que o filho sinta-se protegido e amado, durante a 
dança a mama sempre está ao alcance do bebê, portanto eles mamam por livre 
demanda durante a aula. A música estimula o desenvolvimento cognitivo do feto, pois o 
som aumenta as conexões entre os neurônios tornando-o mais inteligente. O feto é 
capaz de memorizar a musica ao longo da sua vida intra-uterina, assim após o 
nascimento faz o reconhecimento da mesma. A dança materna serve como um elo de 
ligação entre o mundo uterino e o mundo exterior.  
 
A dança materna é importante para um aumento significativo na produção de leite e 
manutenção do aleitamento materno. Prepara a gestante para o parto com alegria e à 
experiência na amamentação, já que o sucesso depende do bem estar da mãe. 
 
Prefeitura Municipal São Sebastião sem conflito. 
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DESEJO DE AMAMENTAR DAS MÃES PRESENTE NA SALA DE ORDENHA DO BANCO DE 
LEITE HUMANO (BLH) DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 
(FSCMPA).  
 

Mara Lucinda Gomes do Amaral 1,   Tayana Silva de Carvalho 2,   Natália Melo Ayres de 
Azevedo 2,   Luisa Margareth Araújo Carneiro 1,   Cynara Melo Souza Gonçalves 1  
1) Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Belém-PA, Brasil 
2) Centro Universitário do Pará, Belém-PA, Brasil 
 
O desejo de amamentar e o prazer que possa advir desta experiência são pontos, 
praticamente ignorados no conjunto das ações desenvolvidas com as mães, quando essas 
passam pela fase de amamentação (SILVA 1990).  
 
Aferir o desejo de amamentar de nutrizes que freqüentam a sala de ordenha de um BLH.  
 
Abordagem quantitativa e descritiva, com 124 nutrizes que freqüentam a sala de 
ordenha de um BLH. A seleção da amostra foi feita de forma aleatória simples, onde 
foram aplicados questionários. 
 
Observou-se que a maior faixa etária das mães foi de 19 a 25 anos com 45,16%. A 
escolaridade dessas mulheres teve como maior percentual o ensino médio completo com 
31,45%. Maior parte das mães são donas de casa com 58,06%. A renda familiar destas 
mães na maioria é de 1 salário mínimo com 44,05%. Afirmaram ter feito pré-natal 
65,32%, sendo que destas 44,35% realizaram menos que 5 consultas. Indicou que 
preferem seu bebe mamando sempre que desejar 41,93%. O vinculo afetivo é tido por 
83,87% das mães como um bom resultado da amamentação. Em relação a retirada do 
leite 90,33% acreditam que doar leite não vai faltar, e em relação a doação de leite 
70,97% acreditam ser importante e 54,54% definem como uma forma de garantir o leite 
ao seu bebê. 
 
O processo de amamentação deve ser visto sob a ótica da mulher, podendo desta forma 
compreender o que ela pensa e define sobre si e, também reconhecer influencias 
contextuais para poder ajudá-la a tomar decisões em relação ao aleitamento. 
 
Sem fontes financiadoras. 

 

 

 

 

 

 

DESMAME PRECOCE X ORIENTAÇÕES RECEBIDAS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO: UM 
ESTUDO DESENVOLVIDO NUMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE FERNANDÓPOLIS 
SP  
 

Sandra Regina de Godoy 1,   Liene Gabriele Pavão Amendola 1,   Patricia de Almeida 
Silveira Nossa 1  
1) Fundação Educacional de Fernandópolis, Fernandópolis - SP, Brasil 
 
Dados do Ministério da Saúde revelam que o desmame precoce é um dos mais sérios 
problemas de saúde pública no Brasil, sendo assim, o profissional de saúde tem como 
uma das funções primordiais a promoção do aleitamento materno na sua forma mais 
ampla 
 
Verificar a situação do desmame precoce em crianças de 0 a 2 anos residentes na área de 
abrangência de uma Unidade de Saúde da Família da cidade de Fernandópolis-SP, 
identificando causas e orientações recebidas pelas mães sobre o aleitamento materno  
 
Estudo descritivo e quantitativo. Levantamento dos endereços das famílias cadastradas 
no mês de fevereiro de 2007 pelo SIAB da USF, encontramos 75 crianças de 0 a 2 anos. 
Entrevistas realizadas nos domicílios. Análise estatística dos dados  
 
Das 75 crianças visitadas, 35 crianças passaram por desmame precoce (46%), 40 
encontravam-se em aleitamento materno (54%). As causas mais comuns do desmame 
precoce foram: “o leite secou” (21%), “não tive leite” (19%), “voltei a trabalhar” (14%); a 
idade do desmame deu-se em torno de 4-5 meses (28%) e 1-2 meses (20%). O tipo de 
alimento mais usado após o desmame é o leite em pó; as mulheres relatam vontade de 
amamentar seus filhos (94%); a sensação que mais se revelou no momento do desmame 
foi tristeza (43%) e no momento da mamada a satisfação/prazer; Quanto às orientações 
recebidas 94% das mães tiveram orientações sobre aleitamento materno, 43% no pré-
natal e pós-parto; os orientadores são os profissionais da saúde (60%), as orientações 
mais lembradas foram “explicou tudo” seguida da importância da amamentação e seu 
manejo, e amamentar até dois anos. Questiona-se a eficácia das orientações e o devido 
acompanhamento para se evitar o desmame precoce 
 
Atuar na atenção básica durante o pré-natal e pós-parto é papel fundamental dos 
profissionais de saúde, que se utilizando de estratégias para a conscientização da família 
sobre a amamentação exclusiva, ajuda a reduzir o índice de desmame precoce cont 
 
Financiamento dos próprios autores e sem conflito  
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DESMAME TOTAL AOS 12 MESES DE IDADE OU MAIS: VIVÊNCIA DE MÃES RESIDENTES 
EM UMA CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 

Ana Rita Marinho Machado 1,   Marina de Melo Lima 1  
1) Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, Brasil 
 
O Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Mundial da Saúde preconizam a 
amamentação exclusiva até o 6º mês de vida e, a partir daí, a introdução gradativa de 
outros alimentos, devendo permanecer o aleitamento materno até os 2 anos ou mais. 
 
Identificar os motivos pelos quais as mães iniciam o desmame total; descrever as 
estratégias utilizadas e identificar os sentimentos experimentados pelas nutrizes durante 
este processo.  
 
Participaram da pesquisa mães cujos filhos faziam acompanhamento no Ambulatório de 
Pediatria e tinham sido amamentadas até 12 meses ou mais. Os dados foram coletados 
através de entrevista semi-estruturada e submetidos à análise temática de BARDIN. 
 
O grupo foi constituído por 9 nutrizes, cuja faixa etária variou entre 22 e 40 anos, com 
uma média de 31 anos. Quanto ao estado civil, 7 eram casadas, uma morava com o 
companheiro e uma era solteira. Com relação à escolaridade e ocupação, uma possuía o 
1º grau completo, duas o 2º grau incompleto, cinco o 2º grau completo e uma o 3º grau 
incompleto, sendo que seis delas eram do lar, uma era balconista, uma era assistente 
administrativo e uma era artesã e estudante. O número de filhos variou entre 1 e 3, com 
uma média de 1,7 filhos. Sobre a idade dos filhos em processo de desmame, esta variou 
de 13 a 22 meses, com uma média igual a 17,5 meses, sendo que destes, quatro eram do 
sexo feminino e cinco, masculino. Após a análise dos dados, observou-se que os motivos 
do desmame foram o fato de as crianças não aceitarem outro alimento, de suprirem suas 
carências através da amamentação e de requisitarem o peito várias vezes durante a 
noite. Entre os métodos utilizados destacaram-se a substituição do peito pela 
mamadeira e/ou outros alimentos; o diálogo, a negação e a negociação; o desmame 
gradativo e a distração da criança para fazê-la comer. Já as dificuldades encontradas 
foram: falta de apoio em casa; influência de profissionais, familiares e amigos e reações 
negativas da criança. Quanto aos sentimentos maternos, o sofrimento, a culpa e 
impressão de não estar sendo uma boa mãe, foram os mais citados. 
 
As nutrizes necessitam de apoio profissional de qualidade e suporte familiar, não apenas 
durante a amamentação, mas também no momento de desmamar, uma vez que o 
desmame de crianças com 12 meses de idade ou mais pode ser um processo longo e 
árduo.  

 

 

 

DETERMINANTES DA AMAMENTAÇÃO EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO DE IDADE 
EM MARINGÁ-PR, 2009  
 

Giana Zarbato Longo 1,   Rita de Cássia Inocente Kikuchi 2,   Angela Andréia França 
Gravena 1,   Luciana Olga Bercini 3,   Flavia Auler 4,   Paula Cristiana Sabione Siqueira 2,   
Cristiane Fácio Gomes 1,   Alika Nakashima 4,   Sandra Regina Gabela 5,   Tatiane Loidi de 
Santana Garbugio 1,   Flavia Ponzio Breda dos Santos 1  
1) Centro de Estudos Superiores de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
2) Secretaria de Saúde do Município de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
3) Universidade Estadual de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
4) Pontifície Universidade Católica, Maringá-PR, Brasil 
5) Santa Casa de Misericórdia de Maringá, Maringá-PR, Brasil 
 
Estudos científicos evidenciam a importância do aleitamento materno para saúde 
materno-infantil. Leite humano é considerado o melhor alimento para o lactente 
fornecendo proteção contra doenças, possuindo efeito protetor para a mortalidade 
infantil.  
 
Descrever os determinantes da amamentação em crianças menores de um ano de idade.  
 
Estudo transversal realizado no dia da Campanha Nacional de Vacinação. A seleção 
ocorreu por amostragem por conglomerado. Aplicou-se um questionário semi-
estruturado elaborado pelo Instituto de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de São 
Paulo.  
 
Um total de 1045 crianças menores de um ano foram avaliadas, sendo 50,6% do sexo 
feminino e 7,2% apresentou baixo peso ao nascer. Quanto às mães, 83,1% possuíam 8 ou 
mais anos de estudo, 77,2% realizaram cesárea, 57,2% eram primíparas e 55,3% não 
trabalhavam. Os determinantes analisados em relação à criança foram sexo, peso ao 
nascer, faixa etária, uso de mamadeira/chuca, uso de chupeta, amamentação na 
primeira hora, em relação à mãe as variáveis foram idade, escolaridade, trabalho, 
paridade, tipo de parto e acesso ao serviço de saúde. Após análise verificou-se que o 
fator associado ao desmame em crianças menores de um ano de idade foi o uso de 
chupeta, chuca ou mamadeira. O fato de a mãe possuir licença maternidade representou 
fator de proteção para a prática do aleitamento materno.  
 
O uso de chupeta, chuca ou mamadeira mostrou-se determinante para o desmame e a 
licença maternidade se constituiu num fator importante para a prática do aleitamento 
materno. Os resultados enfatizam a importância da proteção legal da amamentação.  
 
O trabalho não possui fonte de financiamento. 
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DETERMINANTES DE LA LACTANCIA MATERNA EN NIÑOS MATRICULADOS EN JARDINES 
INFANTILES PÚBLICAS Y FILANTRÓPICAS DE LA CIUDAD DE SÃO PAULO, BRASIL.  
 

Pazzis Mestas Zapana 1,   Mariana de Novaes Oliveira 1,   José Augusto de Aguiar 
Carrazedo Taddei 1  
1) Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil 
 
La Organización Mundial de salud recomienda Lactancia Materna Exclusiva hasta los seis 
meses de vida y su manutención hasta los dos años de edad, junto con la adición, de 
forma lenta y gradual, de alimentos complementarios. 
 
Identificar los factores determinantes de la lactancia materna exclusiva y lactancia 
materna en niños matriculados en Jardines Infantiles públicas y filantrópicas de la ciudad 
de São Paulo, Brasil.  
 
Estudio transversal con 270 niños de 4 a 29 meses de edad. En el analisis estadistico 
fueron utilizados: Prueba de Mann-Whitney/Wilcoxon (Kruskal-Wallis) y técnicas de 
análisis de supervivencia (método de Kaplan Meier y regresión multiple de Cox).  
 
La media de la lactancia materna exclusiva (LME) fue de 79,1 ±55,6 días, y de lactancia 
materna (LM) fue de 185,3±174,2 días. Del total de niños estudiados 53,0% eran de sexo 
masculino y 44,8% menores de 18 meses, 55,6% usaban chupeta con mediana de 
introducción de 1 mes siendo que 74,8% inicio a usar mamadera con menos de 6 meses 
de edad, 36,3% de los niños fueron internados al menos una vez hasta el momento de la 
colecta de datos, la edad de las madres vario de 15 a 47 años de las cuales 9,3% eran 
menores de 20 años, 46,4% de las madres trabajaban fuera del hogar y 98,1% realizaron 
prenatal. En el analisis multivariado, fueron determinados los siguientes factores de 
riesgo asociados al desmame precoz, para lactancia materna exclusiva (LME): uso de 
chupeta (HR=1,65; IC95%=1,24-2,2), edad de la madre menor a 20 años (HR=1,45; 
IC95%= 0,91-2,33); internación previa (HR=1,35; IC95%= 1,01-1,80), madre que trabaja 
fuera del hogar (HR=1,33; IC95%= 1,00-1,76). Para la lactancia materna (LM) los factores 
de riesgo fueron: prenatal (HR=3,26; IC95%=1,18-8,96), uso de chupeta (HR=2,54; 
IC95%=1,87-3,45), uso de mamadera (HR=1,71; IC95%=1,01-2,88), madre que trabaja 
fuera del hogar (HR=1,51; IC95%=1,14-1,99). 
 
Los resultados demuestran que es necesario continuar con el incentivo y apoyo a la 
lactancia materna. Los Jardines Infantiles pueden aliarse a ese incentivo controlando de 
forma directa algunos de los factores determinantes de la lactancia materna.  
 
FAPESP  

 

 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA AMAMENTAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS PRE-TERMO 
MEDIANTE A APLICAÇÃO DE PROTOCOLO:UMA VISÃO FONOAUDIOLÓGICA  
 

Laís Michele Da Silva 1,   Cristiane Faccio Gomes 1  
1) CESUMAR, Maringá - Pr, Brasil 
 
Apesar do incentivo ao aleitamento materno no Brasil, é necessário destacar os baixos 
índices de amamentação e desmame precoce nos prematuros. Geralmente há problemas 
de pega, posicionamento mãe-bebê, etc, decorrentes da imaturidade do lactente. 
 
O objetivo do estudo foi caracterizar como se dá a prática do aleitamento materno em 
lactentes prematuros internados em Unidade de Cuidados Intermediários. 
 
Participaram do estudo 30 díades de mães e recém-nascidos prematuros, com idade 
gestacional entre 28-34 semanas e o aleitamento foi observado através do Protocolo de 
Avaliação da Mamada elaborado por Tavares (2009). 
 
Os itens contidos no protocolo abordaram os aspectos observados durante a mamada do 
lactente, que se referem à verificação correta da pega, frequência respiratória, coloração 
da pele, regurgitamento, estado de vigília, padrão de sucção, reflexos orais, duração da 
mamada, postura do bebê e postura da mãe. Após a observação da mamada e coleta de 
dados, será realizado o levantamento e análise das características e alterações 
encontradas na díade durante a amamentação. Quanto à pega, observou-se que 30,8% 
dos lactentes apresentaram dificuldades na abertura da boca e 53,8% em manter a pega; 
No que se refere ao padrão respiratório 93,8% não apresentaram coordenação entre 
sucção, deglutição e respiração; quanto aos aspectos fisiológicos, todos apresentaram 
sonolência durante a mamada e 43,8% sucção débil com pausas longas. Após a mamada 
observou-se que as mamas mantiveram-se cheias em 75% dos casos e o lactente 
apresentou sinais de retraimento em 50% dos casos logo no início da mamada, 
adormecendo rapidamente. Quanto à postura durante a mamada, 73,3% dos lactentes 
não estavam em posição "barriga com barriga" com a mãe. 
 
Concluiu-se que todos os participantes apresentaram algum sinal indicativo de problema 
durante a mamada. Diante de todas essas alterações é necessário enfatizar a 
importância do Fonoaudiólogo para atuar nas disfunções motoras orais do prematuro. 
 
não se aplica 
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DIFICULDADES INICIAIS COM A AMAMENTAÇÃO  
 

Rosa Maria Correia Jerónimo Pedroso 1,   Dulce Maria Pereira Garcia Galvão 1,   Sónia 
Isabel Horta Salvo Moreira de Almeida Ramalh 2  
1) Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Coimbra, Portugal 
2) Escola Superior de Saúde de Leiria, Leiria, Portugal 
 
Uma das medidas recomendadas pela UNICEF é a observação e avaliação da mamada 
por meio de protocolo específico. 
 
Identificar sinais de dificuldade com a amamentação e relacionar o seu desenvolvimento 
com o sexo da criança. 
 
Os formandos do Curso de Especialidade em Enfermagem Pediátrica, procederam à 
avaliação de 71 pares mãe/bebé durante uma mamada, no estágio de Maternidades e 
Centros de Saúde entre Julho e Outubro de 2007, mediante protocolo da UNICEF/OMS. 
 
Apresentavam-se tensas e desconfortáveis 16 mães. Encontravam-se à mama agitadas e 
a chorar 15 crianças. Mama ruborizada, cheia ou inflamada foi apresentada por 14 mães, 
35 mama ou mamilos doridos e 23 mama apoiada com dedos sobre a aréola. Estavam a 
mamar com cabeça e corpo rodados 25 crianças (13 meninas), 7 afastadas do corpo da 
mãe (6 rapazes), 6 apoiadas apenas pela cabeça e pescoço (4 rapazes) e 15 com lábio 
inferior/queixo frente ao mamilo (11 raparigas). Em 12 crianças era mais visível aréola 
abaixo do lábio inferior (11 rapazes), 27 tinham boca pouco aberta (15 rapazes), 11 o 
lábio inferior virado para dentro (7 rapazes) e 15 o queixo não tocava a mama (10 
rapazes). Apresentavam sucção rápida e superficial 20 crianças (10 de cada sexo), 12 
bochechas côncavas (7 meninas) e a 21 foi a mãe que as retirou da mama (12 rapazes). 
Não apresentavam sinais de reflexo de ocitocina 20 mães. Mães com mama ou mamilos 
doridos, de modo significativo, eram mães de crianças que se posicionavam à mama com 
cabeça e corpo rodados e faziam pega com boca pouco aberta. Houve tendência a 
apresentar mama ou mamilos doridos as mães que apoiavam a mama com dedos sobre a 
aréola e tiravam o bebé da mama. Os meninos, de modo significativo, ao mamarem 
estavam afastados do corpo da mãe, faziam pega com mais aréola visível abaixo do lábio 
inferior e o queixo não tocava a mama. As meninas, de modo significativo, foram 
posicionadas à mama com lábio inferior/queixo frente ao mamilo.  
 
Os meninos apresentaram, em maior número, sinais de maior dificuldade na pega. A 
observação da mamada permitiu aos futuros especialistas identificar o tipo de ajuda 
necessária, fornecer informação relevante e ajudar as mães de forma mais efectiva. 
 
Não há conflito de interesses. 

 

 

 

DIFICULDADES NO ALEITAMENTO MATERNO APONTADAS PELAS MÃES DE BEBÊS DE 
RISCO EM MARINGÁ-PR  
 

Sueli Mutsumi Tsukuda Ichisato 1,   Francielle Renata Danielli Martins 1  
1) Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Brasil 
 
Acompanhar de forma sistemática, a prevalência da amamentação entre mães de bebês 
de risco, verificando o tipo de aleitamento materno realizado e as dificuldades 
encontradas auxiliam na diminuição do índice de desmame. 
 
Identificar as dificuldades na amamentação verbalizadas pelas mães de bebes de risco 
relatadas durante seis visitas domiciliares. 
 
Estudo descritivo exploratório do tipo coorte com bebês inscritos no Programa de 
Vigilância do Bebê Risco de Maringá – PR em 2008, por meio de 6 visitas domiciliares: 
com 15 dias, 45 dias, três, seis, nove e 12 meses após o nascimento ou alta hosp. 
 
Analisou-se 140 mulheres aos 15 dias pós-parto, 14 tiveram dois ou mais problemas 
associados a amamentação. Principais problemas: 17,8% pega/sucção incorreta e 14,0% 
traumas mamilares; 2,5% já forneciam fórmulas infantis (FI). Aos 45 dias, analisou-se 136 
binômios, 11,7% desmamou devido: drenagem dificultada, mamilos planos ou invertidos, 
pega/sucção incorreta, traumas mamilares, outras dificuldades não listadas. Mães com 
traumas mamilares associaram o AM e FI antes da interrupção. Todas que apontaram 
mamilos planos ou invertidos estavam em AME. Aos três meses de idade, acompanhava-
se 140 binômios, 26,4% desmamados. A associação de dois ou mais problemas foi 
motivo de desmame. A dificuldade no manejo da lactação foi a causa de interrupção 
entre três lactantes. Duas mães que desmamaram aos três meses estavam em AME. Aos 
seis meses, 125 binômios foram analisados. 45,2% já não amamentavam: 14 não citaram 
dificuldades, duas interromperam devido à dificuldade com o manejo da lactação, três 
devido a drenagem dificultada, duas por outros problemas não listados. Duas associavam 
AM com leite de vaca, três estavam em AME, três em AMP e o restante AM com FI. Com 
nove meses, totalizaram-se 105 binômios, ocorrendo desmame em 66,7% dos casos, 35 
ofereciam LM associado a outros leites. Aos 12 meses, analisou-se 84 binômios dos quais 
uma mulher queixava dificuldade no manejo da lactação. Desmame em 89,2% dos bebes, 
12 recebiam o leite materno associado a outro tipo de alimento. 
 
Necessita-se de intervenções precoces para que os problemas não ocorram, visto que a 
prevalência do AM em bebês de risco resultou em um índice que está abaixo do que se 
espera quando comparado com os dados nacionais.  
 
Não há fontes de financiamento. 
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DOAÇÃO DE LEITE HUMANO,REFLEXO DA AÇÃO DO TRABALHO EM EQUIPE  
 

Edinael Marciano 1,   Maria Izolete Marzani 1,   Maria De Fatima Fazollo 1,   Nanmaria 
Setim 1,   Evelize De Assis 1,   Diva Gonçaves Moreira 1,   Cladia Cristina Figueredo 1,   
Cleusa De Fatima Da Silva 1,   Lucinery Miller 1,   Priscila Mileski 1,   Editruldes Pimentel 1,   
Beatriz Otto 1,   Helena Sczensny 1,   Solange Santana 1,   Lucimara Frenza 1,   Elza Dias 1  
1) SMS -USB Taiz Viviane. Machado, Curitiba, Pr 
 
a iniciativa de uma unidade de saúde que desenvolve a estratégia saúde da família com a 
implantação do posto de coleta de leite humano em 2008, incorporando esta nova ação 
na rotina de trabalho. Vital para aos recém nascidos e ao banco de leite.  
 
Promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno através da doação de leite. 
 
Realizou-se em 2008, curso sobre manejo clinico da amamentação, com duração de dois 
meses, uma carga horária de 24 horas. Na sequencia houve a complementação do 
treinamento relacionada à coleta do leite humano como reforço na fase de doação.  
 
A doação do leite humano após a instalação do posto de coleta, favoreceu vários 
aspectos nas ações prestadas na unidade, frente a assistência a atenção a saúde das 
gestantes, puérperas e cuidados com lactentes. Benefícios esses que podemos citar: -
adesão as puérperas a doação de leite humano -diferenciando ás mães e aos recém-
natos por parte dos atores prestadores de assistência. -otimização da abordagem ás 
puérperas no manejo clinico em amamentação -introdução do tema "doação do leite 
humano" nas oficinas de gestante. -colaboração da comunidade participando na entrega 
de frascos adequados para doação -dedicação da equipe na fase puerperal precoce 
intensificando as visitas domiciliares para o acompanhamento da rotina de coleta de 
leite nos domicílios. -satisfação da equipe na participação, como rede de ajuda frente, a 
coleta do leite humano ao banco de referência. - mortalidade infantil no território no ano 
de 2009 "zero" em incidência de óbito.  
 
Observou-se a satisfação das doadoras durante os acompanhamento em domicílios.a 
importância desta iniciativa ousada em busca de índice maior de doação de leite humano 
assume o compromisso com as necessidades dos recém-nascidos para a sobrevivência.  
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA 

 

 

 

 

 

DOAÇÃO DE LEITE HUMANO: AVALIAÇÃO DOS PADRÕES TEMPORAIS  
 

Silvia Eliza Almeida Pereira de Freitas 1,   Alexandra Anastacio Monteiro da Silva 1,   
Cristiano Boccoline 2  
1) Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Brasil 
2) Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro , Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
 
As campanhas de incentivo a doação de leite humano (LH) no Brasil, propiciaram um 
aumento de 83% no número de doadoras e de 50% no volume de LH em 5 anos. Porém, 
ainda não houve uma investigação da variação do volume de leite doado ao longo do 
ano. 
 
Avaliar os padrões temporais associados ao volume de LH doado mensalmente em todos 
os Bancos de Leite Humano (BLH) do Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2006 a 
2008.  
 
Utilizaram-se dados mensais de Leite Humano Coletado, por BLH, obtidos do portal da 
Rede-BLH (2006 a 2008). Realizou-se análise de tendência temporal, decomposta em 
sazonalidade, tendência, dependência temporal e teste-T de Student (IC=95%). 
 
A doação de leite humano apresenta um componente sazonal muito importante nos BLH 
do Estado do Rio de Janeiro, havendo variações estatisticamente significativas do volume 
de leite humano doado a cada mês. Parece não haver tendência de acréscimo ou 
decréscimo de volume de leite doado nos três anos observados, e a doação de leite 
ocorrida em um mês não influencia o volume de leite doado no mês seguinte. Os meses 
de julho, agosto e outubro tiveram maior mediana de doação. Os meses de fevereiro, 
abril, junho e dezembro tiveram a menor mediana de doação, conforme os resultados a 
seguir: O volume de LH doado (mediana ± DP dos três anos) foi 718,7±61,3ml em janeiro; 
609,8±22,9ml em fevereiro; 819,1±81,9 ml em março; 685,3±76,8ml em abril; 
757,5±128,4ml em maio; 671,3±79,2 em junho; 861,7±99,7 em julho; 836,4±79,2 em 
agosto; 658,9±91,0 em setembro; 845,0±45,4 em outubro; 785,6±107,3 em novembro; 
659,1±80,2 em dezembro. Segundo Alencar e Seidl (2009) os principais motivos, em 
ordem de importância, para as mães doarem LH são: altruísmo, excesso de produção 
láctea, vivência prévia de dificuldade de amamentação e evitar o desperdício de LH. Uma 
justificativa possível para maior captação de LH em julho, agosto e outubro são as 
campanhas promovidas a nível nacional que acontecem tradicionalmente nesses meses. 
Os meses de férias apresentam as menores medianas, o que sugere a necessidade de 
reforço de campanhas nesses meses.  
 
Esses resultados ressaltam a importância das campanhas de amamentação promovidas 
pelos órgãos públicos e sociedade civil, e a necessidade planejar ações de incentivo e 
promoção de captação de LH nos meses de menor volume de doação.  
 
Não há conflito de interesses entre os autores. 



84 

 

 

 

DOAÇÃO DE LEITE MATERNO: RELATO DE CASO AO BANCO DE LEITE HUMANO DE 
MARÍLIA-SP  
 

Gisele Quirino 1,   Marina Manduca Ferreira-Marim 1,   Sandra Mendonça Oliveira 
Domingues 2  
1) UNIMAR, Marília-SP, Brasil 
2) Banco de Leite Humano , Marília-SP, Brasil 
 
Os BLH são uma eficiente solução aos lactentes que dependem de leite humano e/ou 
colostro doados e se tratando de um estabelecimento sem fins lucrativos a participação 
da doadora é fundamental para que possam cumprir seu objetivo.  
 
O objetivo desse trabalho foi relatar a experiência de doação de leite humano de um 
caso de doação em grande quantidade por várias semanas ao BLH de Marília-SP, 
descrevendo a rotina de vida, dados antropométricos e consumo alimentar da nutriz. 
 
A partir dos dados coletados na entrevista de cadastro de doadora e em visitas 
domiciliares realizadas pelas funcionárias e estagiária de Nutrição do BLH e das 
informações de composição do leite coletado foi elaborado o presente relato de caso. 
 
A. S. C. 39 anos, 1,68 m, 76 Kg (IMC=26,9Kg/m2 – sobrepeso), 4 filhos (19/17/e 9 anos) e 
a lactente G. nascida em 17/12/2009, residia numa casa de 3 cômodos, com os dois 
filhos mais novos e com o pai da lactente com que era amasiada há três anos, próximo à 
sua mãe com quem moravam seus dois filhos mais velhos. Tinha ensino fundamental 
incompleto, renda familiar de R$1110,00/mês (R$ 277,50 per capita). Relatava 
insegurança na relação conjugal sem apoio do marido nas atividades domésticas e para 
cuidar da filha, mas afirmava ter apoio familiar com relação ao aleitamento e à doação. 
Relatava não ter recebido nenhuma orientação sobre aleitamento ou doação de LH 
durante o pré-natal e apenas depois do parto conheceu o trabalho do BLH através de 
uma visita de um agente na maternidade. A doação começou em 06/jan/2010 e a média 
de doação semanal até 24/mar foi de 6491,7±3031,5 ml, sendo a média por coleta de 
4400,0±2658,8 ml semanalmente. As ordenhas eram feitas manualmente seguindo as 
orientações do BLH. A base de sua alimentação era arroz, feijão, carne vermelha, leite 
com café, suco artificial e bolos ou biscoitos que eram consumidos diariamente mais de 
uma vez. O consumo calórico excedia as recomendações e entre os principais resultados 
destacam-se o excesso de açúcar simples e gordura e a falta de fibras. Com relação à 
composição do leite as médias foram: acidez foi 5,4±1,1 graus Dornic, teor de creme 
2,8±0,8%, teor de gordura 1,5±0,6% e valor calórico 135,6±16 Kcal/100ml. 
 
Ações educativas e de acolhimento nas maternidades e hospitais, realizadas com 
qualidade e humanização são fundamentais para a captação de doadoras.  
Apoio: UNIMAR / BLH Marília 

 

 

DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E DO ALEITAMENTO MATERNO EM 
CRIANÇAS MENORES DE 12 MESES NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA.  
 

Sandra Mendonça Oliveira Domingues 1,   Luciana Tavares Sebastião 2,   Luciana Pessoa 
Fiório 2,   Mariana Ramalho Cruz 2  
1) BLH Marília, Marília - SP, Brasil 
2) FFC Unesp Marília, Marília - SP, Brasil 
 
O aleitamento materno traz inúmeras contribuições à saúde materno-infantil. Em 
relação à duração do aleitamento materno, o Ministério da Saúde preconiza o 
aleitamento materno exclusivo até os seis meses e associado à introdução de outros 
alimentos. 
 
O objetivo deste estudo foi analisar a duração de aleitamento materno exclusivo e do 
aleitamento materno em crianças de 0 a 12 meses de idade. 
 
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado o questionário proposto no Projeto 
AMAMUNIC, aplicado durante a I Fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Poliomielite.Os questionários analisados foram àqueles aplicados nas doze UBSs. 
 
Embora tenha sido utilizado o referido questionário, não foi feita a análise pelo banco de 
dados do Projeto. Foram analisados 811 questionários, sendo 481 referentes a bebês de 
zero a seis meses e 330, a bebês de sete a 12 meses. A análise dos questionários 
respondidos por mães ou responsáveis de bebês de zero a seis meses mostrou a prática 
do aleitamento materno exclusivo em 38% dos bebês; 44% dos bebês estavam sendo 
amamentados no momento do estudo e 18% dos participantes relataram que os bebês 
não estavam sendo amamentados no momento do estudo. No tocante aos questionários 
respondidos por responsáveis por bebês de sete a 12 meses, 50% dos respondentes 
relataram que os bebês estavam sendo amamentados e 50% disseram que não. 
 
Os dados obtidos evidenciam a necessidade de se intensificar as ações de promoção, 
proteção e apoio ao aleitamento materno já desenvolvidas no município, em especial 
nas unidades de saúde da atenção básica por meio da Rede Amamenta Brasil. 
 
NADA CONSTA 
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DÚVIDAS MAIS PREVALENTES SOBRE AMAMENTAÇÃO ENTRE OS PEDIATRAS  
 

Dra. Laís Graci dos Santos Bueno 2,   Dra. Keiko Myasaki Teruya 2,   Adriana Rios Valvano 1, 
  Ana Gabriela P. Bismara 1,   Andréia Christine Bonotto Farias Franco 1,   Breno Giuseppe 
P. P. Lioi 1,   Rayssa Zago do F. C. Gouveia 1,   Thais Storni Ragazzo 1  
1) Centro Universitário Lusíada, Santos - SP, Brasil 
2) Banco de Leite Humano Hospital Guilherme Álvaro, Santos -SP, Brasil 
 
A falta de informações corretas das lactantes e muitas vezes também dos profissionais 
da saúde em como orientar as dificuldades na amamentação, tem sido levantada como 
um dos motivos que explicam a baixa prevalência do aleitamento materno no Brasil. 
 
Detectar quais são as dúvidas mais prevalentes sobre amamentação entre os pediatras. 
 
Durante o 34° Congresso Nacional de Pediatria, pudemos recolher 538 questionários de 
pediatras. As respostas obtidas na pergunta aberta “qual a sua principal dúvida na 
prática do AM?” foram consolidadas em 15 grupos e analisadas no programa Epi Info. 
 
Os 15 grupos de dúvidas consolidas eram: 1.Situação da amamentação no Brasil; 2. 
Habilidades de comunicação; 3. Promoção da amamentação durante a gestação; 4. 
Proteção da amamentação (NBCAl); 5. Amamentação na sala de parto; 6. Produção, pega 
e posicionamento; 7. Observação da mamada e manejo; 8. Práticas que auxiliam a 
amamentação; 9. Pouco leite; 10. Lactentes com necessidades especiais; 11. Ordenha; 
12. Mamas e mamilos; 13. Saúde da mãe; 14. Apoio à mãe lactante; 15. Hospital amigo 
da criança. Os 15 grupos consolidados foram conforme as sessões do curso de 20 horas 
(módulo 3) do UNICEF/OMS. O grupo 9 foi o mais prevalente, com 25%. Este grupo inclui 
dúvidas como baixa produção de leite, leite fraco e re-lactação. O segundo grupo de 
dúvidas mais prevalente foi o grupo 12, com 13%, referente a fissuras de mama, 
ingurgitamentos e o uso de cremes nas mamas. Não houveram dúvidas estatisticamente 
significativas sobre a amamentação na sala de parto, proteção da amamentação (NBCAl) 
e hospital amigo da criança. Na análise da distribuição das “Dúvidas prevalentes” 
segundo “Tempo de formado”, houve diferença entre as dúvidas prevalentes e o tempo 
de formado. Entretanto, na análise da distribuição das “Dúvidas prevalentes” segundo 
“Tempo sem participar de congresso”, o grupo prevalente foi o 9, independente do 
tempo sem participar de congressos. 76% das respostas obtidas eram de mulheres, com 
maior prevalência da atuação em SP (31,3%), seguida de MG (11,9%).  
 
Na prática pediátrica, prevalece dúvidas sobre produção de leite, leite fraco e re-
lactação.Apesar de se atualizarem frequentemente, os pediatras apresentam dúvidas 
importantes em relação a amamentação, as quais resultam em falhas na orientação. 
 
Não houve fonte de financiamento. 

 

 
 
É POSSÍVEL IMPLEMENTAR A ESTRATÉGIA NACIONAL PARA ALIMENTAÇÃO 
COMPLEMENTAR SAUDÁVEL (ENPACS) NOS MUNICÍPIOS ÀS MARGENS DO SOLIMÕES?  
 
Rosana De Divitiis 1,   Jeanine M Salve 1  
1) IBFAN BRASIL, Jundiai-Sp, Brasil 
 
 
Em 2009, o Ministério da Saúde lançou a ENPACS, que tem como objetivo impulsionar 

ações de incentivo a alimentação complementar saudável na atenção básica de saúde. 

 

Relatar as dificuldades para implementação da ENPACS em alguns municípios do Alto 

Solimões, nas fronteiras Brasil, Colômbia e Peru, na percepção dos agentes comunitários 

e profissionais de saúde. 

 

Realizou-se uma oficina para formação de tutores da ENPACS, no município de Benjamin 

Constant, na Amazônia.A capacitação incluiu a realização de uma oficina de trabalho de 6 

horas para os trabalhadores de quatro Unidades de Saúde do município. 

 

A oficina ocorreu de 12 a 14/04/2010. O sistema de saúde atende usuários brasileiros, 

peruanos, colombianos e indígenas. Há um pediatra na cidade e nenhum nutricionista. 

Não há saneamento básico nem coleta de lixo urbano e hospitalar. A amamentação é 

culturalmente aceita, porém o aleitamento materno exclusivo muitas vezes ultrapassa os 

nove meses, principalmente entre os indígenas. A introdução de alimentos, 

freqüentemente inadequada, em tempo inoportuno, tem sido apontada como uma das 

principais causas de desnutrição. A maioria das famílias tem condições de acesso a 

alimentos saudáveis provenientes das roças da própria casa, porém preferem 

comercializar o que produzem e utilizam parte dos recursos para comprar alimentos 

industrializados, com alto teor de sódio, gordura e açúcar, que também são oferecidos 

aos lactentes, como salgadinhos, pirulitos, bombons e macarrão instantâneo. Outra 

dificuldade apontada é a linguagem das diversas etnias, pois não há intérpretes e os 

profissionais não conseguem se comunicar e orientar adequadamente os usuários. Na 

percepção dos trabalhadores, o conhecimento e a cultura popular não são valorizados 

pelos profissionais de saúde. Monitorar a introdução dos alimentos por meio do Sisvan 

Web é outra dificuldade importante, pois os usuários não possuem o cartão SUS e os 

nascimentos são subnotificados, além de haver limitação em relação à internet e ser alto 

o número de atendimentos de crianças estrangeiras.  

 

Para adotar a ENPACS, sugere-se a articulação entre as secretarias de saúde, educação e 

assistência para o fomento de ações educativas sobre utilização de alimentos regionais e 

a tradução de materiais na linguagem Ticuna, maior etnia local. 

 

Ministério da Saúde Não há conflitos de interesse 
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EFEITO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO NA DURAÇÃO DA 
AMAMENTAÇÃO EM DUAS FILIAÇÕES MATERNAS  
 

Danúbia Kelen Ceron 1,   Fernanda de Oliveira Lazzaretti 1,   Ana Maria Bellani Migott 1,   
Lorena Teresinha Consalter Geib 1  
1) Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS, Brasil 
 
Na maior parte dos estudos, a duração do aleitamento materno permanece abaixo da 
recomendada pela Organização Mundial da Saúde e apresenta diferenças importantes 
entre as regiões e as metodologias empregadas para a sua avaliação.  
 
Assim, objetivou-se avaliar o impacto das ações de promoção do aleitamento de um 
hospital de ensino na duração da amamentação de duas filiações maternas, em 
município do interior do Rio Grande do Sul (RS).  
 
Estudo transversal aninhado em coorte de crianças nascidas em hospital que cumpre os 
“dez passos para o sucesso do aleitamento materno”, cujos irmãos nascidos entre 1995-
2007 constituíram grupo controle.Análises com curvas de sobrevida e qui-quadrado 
 
Da amostra probabilística de 334 crianças, 50,6% eram do sexo masculino, 
predominantemente nascidas a termo (87,7%), com escore de Apgar ≥ 7 (93,7%). O peso 
médio ao nascer foi de 3036,31 gramas (DP: 480,87). O serviço público de saúde era 
utilizado por 75% dessas crianças. Quanto às suas mães, a maior parte tinha escolaridade 
superior a 8 anos, frequentava encontros religiosos, declarou viver com companheiro, 
realizou mais de 6 consultas pré-natais, não apresentou intercorrências durante a 
gestação e não usou tabaco. Para 55% o parto foi vaginal. As idades ao parto variaram de 
14 a 44 anos (média: 24,54; DP: 7,11), sendo que 28,4% eram adolescentes e 11,4% 
tinham 35 anos ou mais. A prevalência do aleitamento foi similar antes (87,2%) e depois 
(91%) da implantação das ações de promoção (p=0, 481). A duração média de 
amamentação das crianças nascidas antes da implantação das ações de promoção do 
aleitamento materno foi de 12,4 meses (IC95%: 9,9-14,9; DP: 12,2), muito próxima da 
duração após a implantação dessas ações, que foi de 12,1 meses (IC: 95%: 10,5-13,7; DP: 
11,40). A variação foi de 0,5 a 48 meses no primeiro caso e de 0,20 a 54 meses no 
segundo, com uma distribuição assimétrica (Kolmogorov-Smirnov – p< 0, 001). A 
diferença entre as médias não foi significativa (p=0,849). A mediana foi de 7 meses nos 
dois grupos (Kruskal-Wallis = 0,981). As doenças na gestação associaram-se ao desmame 
precoce (RP: 1,63 (IC95%: 1,05-2,52).  
 
Pelos resultados obtidos, não houve evidência de que as ações de promoção do 
aleitamento materno desenvolvidas na maternidade tenham contribuído para aumentar 
a prevalência e a duração da amamentação na filiação exposta.  
 
Nenhuma. 

 

 

EFEITO DO APOIO SOCIAL NA DURAÇÃO DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO  
 

Cristiano Siqueira Boccolini 2,  Márcia Lázaro de Carvalho 1, Maria Inês Couto de Oliveira 3  
1) Escola Nacional de Saúde Pública - Fiocruz, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
2) Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
3) MEB/UFF, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
 
Os determinantes sociais que influenciam no aleitamento materno exclusivo são 
bastante estudados no Brasil. No entanto, os avanços da epidemiologia social trazem 
novas perspectivas de avaliação, incluindo o apoio social, e suas dimensões. 
 
Avaliar o efeito que as dimensões de apoio social percebidas pelas mães atendidas no 
SUS tem sobre a duração do aleitamento materno exclusivo entre crianças com três 
meses de vida. 
 
Trata-se de estudo de coorte realizado com gestantes atendidas pelo SUS nos municípios 
de Queimados e Petrópolis em 2008, acompanhadas até os 3 meses de pós-parto. 
Utilizou-se modelo de sobrevida hierarquizado com Intervalo de Confiança (IC) de 95%. 
 
Foram consideradas para as análises 1522 entrevistas, onde 923 mulheres foram 
entrevistadas em Petrópolis (60,6%) e 599 em Queimados (39,4%). Quanto às 
características maternas estudadas, 23% eram adolescentes, 72,9% viviam com 
companheiro, 35,4% eram brancas, 41,6% tinham mais de nove anos de estudo, 60,1% 
trabalhavam durante a gestação, 10,3% eram chefes da família, 38,6% eram primigestas. 
Aos três meses de vida 52,3 % das crianças de Petrópolis e 23,8% das crianças de 
Queimados estavam em aleitamento materno exclusivo. As dimensões de apoio 
avaliadas foram: apoio emocional, material, de informação, de interação e afetivo; todas 
essas dimensões foram padronizadas num escore que ia de 0 a 10, onde 0 correspondia a 
nenhum apoio e 10 ao apoio total. Considerando o modelo de sobrevida estimado, o 
único fator que protege o AME aos 3 meses foi o apoio de informações recebido pelas 
mães (RR=0,94; IC95%=0,89-0,98). Foram fatores de risco para cessar o AME 
precocemente: nascer em Queimados (RR=1,57; IC95%=1,36-1,81); o uso de chupeta 
(RR=3,45; IC95%=3,00-3,96); e ter recebido apoio material (RR=1,03; IC95%=1,01-1,07). 
O modelo possui um bom ajuste (R2=25,3%) e foi ajustado para as variáveis (sem 
significância estatística, e mantidas no modelo): cor da pele (auto- relatada), 
escolaridade, idade materna, poder aquisitivo (escore ABIPEME), estado ocupacional, 
paridade, tipo de parto, e idade gestacional.  
 
O uso de chupetas se destaca como fator de risco para o AME, além do fator de contexto 
(município). Esse estudo evidencia a importância de promover redes de apoio para as 
lactentes, e destaca o papel que a informação tem para proteger o AME. 
 
CNPq/Faperj/Papes-Fiocruz. Sem conflitos. 
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ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE NA AVALIAÇÃO DA SUCÇÃO DE LACTENTES PREMATUROS 
DURANTE DIFERENTES MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO: ASPECTOS METODOLÓGICOS.  
 

Cristiane Faccio Gomes 1,   Márcia Larissa Cavallari Da Costa Góis 2,   Bárbara Carvalho Oliveira 
2,   Zuleika Thomson 2,   Jefferson Rosa Cardoso 2  
1) CESUMAR, Maringá - Pr, Brasil 
2) UEL, Londrina - Pr, Brasil 
 
A eletromiografia de superfície é um método não invasivo de avaliação da atividade muscular 
que pode proporcionar possibilidades de intervenção fonoaudiológica prática, especialmente 
durante a alimentação de lactentes prematuros. 
 
O objetivo deste estudo foi descrever o desenvolvimento de um método para utilização da 
Eletromiografia de Superfície (EMGs) para a avaliação da sucção de lactentes prematuros em 
diferentes métodos de alimentação. 
 
Para a realização dos exames foi utilizado um eletromiógrafo com dois canais. Foi necessária a 
confecção de mini-eletrodos, escolha do gel eletrolítico, opção pela fita adesiva, determinação 
entre a distância dos eletrodos e filmagem simultânea. 
 
Foram encontradas dificuldades e limitações na utilização da EMGs, pois a musculatura facial 
do prematuro é reduzida e torna a fixação dos eletrodos de difícil execução, bem como a 
manutenção dos mesmos e a eliminação de interferências.Em diversas situações a atividade 
muscular revelou a presença de disfunções motoras orais que posteriormente foram avaliadas 
clinicamente e revertidas com a intervenção fonoaudiológica. Entre elas houve destaque para 
elevada atividade de bucinadores em lactentes amamentados, com relatos maternos de dor 
ou fissura mamilar e redução da atividade de masseteres com características clínicas de 
dificuldades de manutenção da pega da mama. Em virtude da escassez de estudos científicos 
que descrevessem o método e as comparações entre músculos e tipos de alimentação, o 
presente estudo foi desenvolvido. A elaboração e teste de um método criterioso para a 
realização e análise da EMGs em lactentes prematuros revelou que tal exame é factível. O 
método do presente estudo foi desenvolvido a partir de informações de estudo realizado com 
lactentes a termo, porém foram necessárias adaptações (eletrodos, fixação dos eletrodos, 
tempo de exame e divisão em tempos para análise. O método permite a avaliação da atividade 
muscular de lactentes prematuros durante aleitamento materno exclusivo, aleitamento 
materno exclusivo e uso de copo, aleitamento materno e uso de outros leites através de 
mamadeira e aleitamento artificial exclusivo com uso de mamadeira.  
 
O presente estudo permitiu definir e adequar um método para a realização de EMGs em 
lactentes prematuros e indicou a relevância da EMGs na prática clínica fonoaudiológica, visto 
que os resultados do exame podem indicar alterações motoras orais. 
 

BOLSA DE PÓS-DOUTORADO PADEP/CESUMAR 

 

 

ENFERMAGEM NO PUERPÉRIO: DETECTANDO O GRAU DE CONHECIMENTO DAS 
PUÉRPERAS EM RELAÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO  
 
Leila Rangel da Silva 1,   Alana Stéphanie Esteves Villar 2,   Luana Araujo da Cruz 1,   Maíra 
Domingues Bernardes Silva 1,   Inês Maria Meneses dos Santos 1  
1) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 
2) Instituto Fernandes Figueira / FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil 
 
Ao longo da nossa prática identificamos a necessidade de reforçar o trabalho educativo 
no manejo do aleitamento materno no alojamento conjunto ao constatarmos nutrizes 
que retornam com problemas nas mamas puerperais.  
 
Detectar o grau de conhecimento das puérperas internadas no alojamento conjunto 
acerca do aleitamento materno e discutir o conhecimento das puérperas acerca do 
aleitamento materno à luz da Teoria do Cuidado Cultural.  
 
Estudo descritivo-exploratório, teve como sujeitos, 30 puérperas internadas com seu RN 
no alojamento conjunto. Foi utilizado um formulário estruturado com questões acerca 
do conhecimento das puérperas sobre o manejo do aleitamento materno. 
 
A idade variou de 16-38 anos, quanto ao grau de escolaridade 23% não tinham o ensino 
fundamental; 40% tem o ensino fundamental, 37% o ensino médio. Das depoentes, 70% 
são multíparas, 93% informam que o fato de amamentar exclusivamente seu filho, 
auxilia a voltar o peso normal e 70% reconhecem a diminuição dos lóquios. O manejo do 
aleitamento materno constitui um dos pilares fundamentais para a promoção da saúde 
oferecendo vantagens para o binômio. Inúmeros são os benefícios maternos 
reconhecidos pelas entrevistadas: proporciona maior espaçamento entre os partos e a 
involução uterina é mais rápida, com consequente diminuição do sangramento pós-
parto. Em relação as crenças que envolvem o aleitamento, 34% acreditam que existe 
leite fraco; 17% que o bebê em uso somente de leite materno, precisa tomar água ou chá 
entre os intervalos da mamada. Essas duas crenças podem trazer prejuízos à criança, 
apesar de todas as puérperas afirmarem que o leite materno é o melhor alimento para o 
seu filho. Observa-se que a ausência de amamentação ou sua interrupção precoce e a 
introdução de outros tipos de alimentos na dieta da criança têm sido frequentes, com 
consequências potencialmente danosas à saúde do bebê, tais como uma exposição 
precoce a agentes infecciosos, contato com proteínas estranhas e prejuízos ao processo 
de digestão. 
 
Entendendo que a falta de orientação pode levar ao desmame precoce, os profissionais 
de saúde precisam incentivar no ambiente do alojamento conjunto - espaço ideal para 
que haja a proteção, promoção e manejo do AM -ações educativas na sua rotina. 
 
Pesquisa Financiada pela JICA - BRASIL 
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ENTENDENDO A PRÁTICA DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE CRIANÇAS MENORES 
DE UM ANO ATRAVÉS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UM GRUPO DE MULHERES  
 

Juliana Stefanello 1,   Ana Márcia Spanó Nakano 1,   Flávia Azevedo Gomes 1,   Juliana 
Cristina dos Santos Monteiro 1  
1) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP, Ribeirão Preto SP, Brasil 
 
Introdução: As mães fornecem os sentidos e ideologias que sustentam e determinam as 
decisões alimentares, desde o primeiro alimento recebido, o leite materno, até a 
introdução à comida da família. 
 
Objetivos: Caracterizar a alimentação oferecida por essas mulheres/mães aos filhos 
menores de um ano e apreender a representação simbólica da prática da alimentação 
complementar em menores de um ano para essas mulheres/mães.  
 
Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida com 15 mulheres/mães de 
crianças menores de um ano que já iniciaram a introdução da alimentação 
complementar. Utilizou-se, como procedimento metodológico para a coleta de dados, 
entrevistas semi-estruturadas gravadas e transcritas na íntegra e registros de imagens 
sobre o contexto alimentar da criança, fotografadas pelas mães. 
 
Resultados: Os dados foram analisados com base na técnica de análise de conteúdo, 
modalidade temática e as fotografias possibilitaram uma análise complementar. Os 
resultados revelaram quatro temas sobre o significados da prática da alimentação 
complementar infantil para essas mulheres: “Alimentação complementar da criança: 
considerando os valores, as recomendações e a condição econômica na introdução e 
escolha do alimento”; “ Alimentação complementar da criança: evidenciando 
particularidades na aquisição e oferta do alimento”; “Alimentação complementar da 
criança: evidenciando particularidades no preparo do alimento” e “Alimentação 
complementar da criança: 'a mesma comida que a gente come, ele come'” . As práticas 
alimentares que as mães desenvolvem na escolha, no preparo e na oferta dos alimentos, 
são regidas por aspectos socioeconômicos, pela praticidade, pela diminuição do tempo 
gasto com as refeições e também pela crescente ausência de regras e normas 
relacionadas com a alimentação.  
 
Conclusão: Assim, as representações que regem as práticas maternas estão centradas na 
lógica de que o melhor alimento a ser oferecido é aquele que terá uma boa aceitação, 
deixará a criança satisfeita, fará crescer e ter saúde. Além disso, também deve ser um 
alimento acessível, no significado mais amplo da palavra. 
 
Nenhuma 

 

 

 

ÉPOCA E PADRÃO DE INTRODUÇÃO DE ALIMENTOS COMPLEMENTARES A BEBÊS 
CONSIDERADOS DE RISCO AO NASCER EM UMA CIDADE NO NOROESTE DO PARANÁ.  
Paula Cristina Barros de Matos 1,   Dayana Patricia Romeiro de Mendonça 1,   Deise 
Serafim 1,   Fernanda Ribeiro Baptista Marques 1,   Marina Raduy Botelho 1,   Sonia Silva 
Marcon 1  
1) Universidade Estadual de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
 
 
Alimento complementar é qualquer alimento nutritivo, sólido ou líquido, diferente do 
leite humano. Sua introdução deve ocorrer entre 6 e 12 meses de vida, porém alguns 
fatores podem interferir no estado nutricional da criança. 
 
Identificar a época de introdução e o padrão da alimentação complementar entre recém-
nascidos (RN) de risco no primeiro ano de vida e sua relação com variáveis demográficas 
e socioeconômicas. 
 
Trata-se de um estudo quantitativo, tipo coorte, com 237 bebês incluídos no Programa 
Vigilância ao Bebê de Risco do município de Maringá – PR, nascidas no período de maio a 
outubro de 2008. As mães foram entrevistadas no domicílio durante um ano. 
 
Em relação à introdução de líquidos, aos 45 dias de vida, verificou-se que quase metade 
das crianças (41,6%) ingeririu água ou chá, demonstrando que essa prática é um traço 
cultural embutido em muitas mães. Já em relação ao tipo de alimento introduzido, há um 
destaque para os industrializados ofertados antes de um ano (44,1%). Sabe-se que até 
um ano de vida, as crianças possuem mucosa gástrica sensível podendo este tipo de 
alimento irritá-la, além de possuírem baixo valor nutritivo. Em relação à consistência dos 
alimentos ofertados às crianças, durante o primeiro ano de vida, detectou-se que em sua 
maioria eles foram oferecidos aos 6 e aos 9 meses de idade ainda peneirados (45%) ou 
amassados com o garfo (55%). Já os alimentos inteiros predominaram aos 12 meses 
(47,1%). Chama atenção o número de crianças que aos 6, 9 e 12 meses estavam 
recebendo alimentos passados na peneira ou amassados, visto que estes não são 
indicados para bebês com idade superior a seis meses. Tais fatos, entre outros hábitos 
inadequados, tiveram como fatores determinantes para a introdução precoce de 
alimentos, a falta de informações específicas, as atividades extradomiciliares das mães e 
o número relevante de mães adolescentes. Também é importante destacar que aos 15 
dias de vida, 71% das mães informaram que não receberam orientação alimentar o que é 
bastante preocupante, pois esta é uma fase crucial para se manter o aleitamento 
materno exclusivo e se introduzir os alimentos no período correto. 
 
É importante que sejam implantados programas de promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno, além da incorporação pelos profissionais de saúde de novos 
conhecimentos e informações, tendo como objetivo máximo a nutrição adequada das 
crianças. 
 
CNPQ. 
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ESTADO NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE PRÉ-ESCOLARES DE 03 A 06 
ANOS NA CIDADE DE SÃO CARLOS-SP  
 

Ariane Dias Lucena 1,   Marina Manduca Ferreira-Marim 1  
1) Centro Universitário Central Paulista - UNICEP, São Carlos-SP, Brasil 
 
O excesso de gordura corporal na infância se associa à doenças cardiovasculares e 
metabólicas na vida adulta e entre os fatores que a favorecem estão o desmame precoce 
e introdução inadequada da alimentação complementar.  
 
Este estudo teve por objetivo verificar a composição corporal de pré-escolares de 3 a 6 
anos de idade matriculados na CEMEI Profª Ida Vinciguerra na cidade de São Carlos – SP 
por meio de avaliação antropométrica e fazer as associações pertinentes. 
 
Peso e altura foram analisados pelo percentil IMC por idade e sexo(OMS, 
2006/2007).Foram aferidas as circunferências e as pregas cutâneas. Os dados dos 
menores de 5 anos (IMC, CB, PCT e PCSE) foram analisados pelo software WHO Anthro. 
 
Foram avaliadas 84 crianças, sendo 46% do sexo masculino e 54% feminino com média 
de idade de 4,6±1,0 anos e 5,0±0,7, respectivamente. Verificou-se que as medidas 
antropométricas de peso, altura, circunferências do braço, cintura, abdômen e quadril e 
pregas cutâneas foram similares para ambos os sexos. Com relação ao estado nutricional 
o percentual de meninas com sobrepeso e obesidade foi de 18% e 12%, e de meninos foi 
de 23% e 15%, respectivamente. A distribuição percentilar de CC, CA, CQ, CB, PCT e PCSE 
revela maiores valores de circunferências e pregas cutâneas nas crianças classificadas 
entre p84-p97 e p>97 que entre as classificadas em outras faixas, consequentemente 
essas crianças apresentam maiores valores de % de gordura corporal. 
 
Os achados concordam com dados nacionais que relatam a transição nutricional na 
população infantil e reafirma a importância da Educação Nutricional em escolas e 
creches como estratégia de prevenção e proteção à saúde de crianças. 
 
Apoio: Secretaria de Educação Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL (ENPACS): 
AVALIAÇÃO DA RODA DE CONVERSA POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA.  
 

Jeanine Maria Salve 1,   Rosana M. P. F. De Divitiis 1,   Tereza Setsuko Toma 1,   Kleyde Ventura 
de Souza 1, Gisele Bortolini 2,  Helen Altoé Duar 2,   Patrícia Gentil 2,   Ana Beatriz Vasconcellos 2  
1) IBFAN Brasil, Jundiaí - SP, Brasil 
2) CGPAN/DAB/SAS/ Ministério da Saúde, Brasília - DF, Brasil 
 
O Ministério da Saúde, em parceria com a IBFAN Brasil e a Organização Pan-Americana de 
Saúde, elaborou a ENPACS como instrumento para fortalecer as ações de alimentação 
complementar saudável na atenção básica.  
 
Apresentar o resultado da avaliação da “roda de conversa” nas unidades básicas de saúde 
(UBS), uma das atividades práticas das oficinas para formação de tutores estaduais da ENPACS. 
 
Profissionais de saúde foram capacitados como tutores da ENPACS, em oficinas estaduais, 
utilizando-se o enfoque problematizador. Nas oficinas, uma roda de conversa com duração de 
seis horas foi realizada junto às equipes de UBS. 
 
Em 2009, 778 profissionais de UBS foram capacitados em nove oficinas estaduais. O roteiro da 
roda de conversa previa dinâmica de acolhimento, apresentação dos objetivos da ENPACS, 
discussão sobre habilidades de comunicação, dramatização do conteúdo técnico dos “Dez 
Passos para uma Alimentação Saudável – Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos”, 
monitoramento das ações por meio do SISVAN e elaboração de planos de ação. Uma avaliação 
qualitativa, realizada ao final de cada oficina, permitiu aos participantes expressar sugestões e 
críticas sobre a roda de conversa. O resultado das avaliações mostrou que os participantes 
consideraram o conteúdo técnico relevante. Houve elogios à metodologia crítico-reflexiva 
utilizada, que tornou a atividade lúdica, incentivando a troca de experiências, a integração e a 
construção do conhecimento a partir da realidade e do conhecimento prévio dos 
participantes. A inclusão do tema habilidades de comunicação foi destacada como um ponto 
positivo por permitir uma reflexão sobre a atuação da equipe de saúde junto à comunidade. 
As críticas foram relativas a carga horária reduzida, a falta de material didático para todos e a 
dificuldade para o fechamento de algumas unidades para realização da roda de conversa. 
Quanto às dificuldades para implementação da ENPACS, ressaltaram a sobrecarga de trabalho, 
a necessidade de envolvimento da equipe, falta de espaço físico adequado em algumas 
unidades e questões culturais e socioeconômicas das famílias. 
 
As rodas de conversa foram importantes para a reflexão e atualização do conhecimento, 
motivando os profissionais para a identificação de ações, visando a incorporação da ENPACS, 
na atenção básica, considerando cada contexto, em particular. 
Ministério da Saúde, não há conflito de interesse. 
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ESTRATÉGIA NACIONAL PARA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL (ENPACS): 
FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL NA ATENÇÃO 
BÁSICA.  
 

Gisele Ane Bortolini 1,   Helen Duar 1,   Patrícia Gentil 1,   Ana Beatriz Vasconcellos 1,   
Mariana Pinheiro 1,   Ana Maria Cavalcante 1,   Dillian Silva 1,   Karla Ramos 1,   Rosana De 
Divitiis 2,   Jeanine Salve 2,   Tereza S. Toma 2,   Kleyde Ventura de Souza 2  
1) CGPAN/DAS/SAS/MS, Brasília - DF, Brasil 
2) IBFAN, Jundiaí - SP, Brasil 
 
A introdução de alimentos após os seis meses de idade tem a função de complementar o 
leite materno. A ENPACS foi elaborada pelo Ministério da Saúde, em parceria com IBFAN 
Brasil e OPAS, para fortalecer ações de alimentação complementar saudável.  
 
Formar profissionais da atenção primária para impulsionar a orientação alimentar como 
atividade de rotina, contemplando a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a 
infância. 
 
Profissionais de saúde foram capacitados, por meio da educação problematizadora, para 
implementar a ENPACS no país. O instrumento técnico utilizado foi os “Dez Passos para 
uma Alimentação Saudável – Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos”.  
 
Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, de 2006, mostram que a prevalência 
de déficit de peso para estatura em crianças menores de 5 anos é de 2,0%; déficit de 
altura para idade 7,0%; excesso de peso para altura de 6,6%; 20,9% de crianças com 
anemia e 17,4% com hipovitaminose A. Neste contexto, espera-se que a ENPACS venha a 
efetivar as recomendações contidas “Dez Passos para uma Alimentação Saudável – Guia 
Alimentar para Crianças Menores de 2 anos”. Até 2009, 274 profissionais foram 
capacitados como tutores da ENPACS e nove estados já iniciaram a implementação na 
esfera estadual. Ao longo de 2010 pretende-se concretizar mais 21 oficinas estaduais. 
Atualmente, a proposta está em fase de replicação nos estados e a perspectiva é 
disseminar a Estratégia em todas as cidades até a realização de oficinas com as famílias, 
além de realização do monitoramento por meio do sistema de vigilância alimentar e 
nutricional - SISVAN. 
 
Com a implementação da ENPACS busca-se reduzir desvios nutricionais da população e 
potencializar ações de promoção da alimentação saudável, numa linha de cuidado 
integral à saúde infantil.  
 
CGPAN/DAB/SAS/MS IBFAN 

 

 

 

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL – ENPACS: A 
FORMAÇÃO DE TUTORES, EM MINAS GERAIS/BRASIL.  
 
Kleyde Ventura de Souza 1,   Mara Diana Rolim 2,   Luana Caroline dos Santos 3,   Teresa 
Gontijo 3,   Maria Cristina Passos 4,   Ana Carla Marçal 2,   Jeanine Maria Salve 1,   Rosana 
M. P. F. De Divitiis 1,   Helen Altoé Duar 5  
1) IBFAN Brasil , Jundiaí, Brasil 
2) SES/MG, Belo Horizonte, Brasil 
3) CECAN II, Belo Horizonte, Brasil 
4) UFOP, Ouro Preto, Brasil 
5) CGPAN/MS, Brasília, Brasil 
 
A ENPACS tem como finalidade impulsionar a alimentação complementar como uma 
atividade de rotina na atenção básica, contemplando a formação de hábitos saudáveis 
desde a infância, respeitando a identidade cultural e alimentar das regiões brasileiras. 
 
Apresentar síntese dos dados do Relatório da Oficina de formação de tutores da ENPACS, 
Minas Gerais (MG)/Brasil. 
 
Destacaram-se do Relatório dados relativos a organização, local e período de realização, 
participantes, conteúdo da programação e avaliação das atividades e elaboração de 
planos de ação.  
 
A Oficina foi organizada por Facilitadores formados em duas Oficinas anteriores 
promovidas pela Rede IBFAN Brasil (Rede Internacional em Defesa do Direito de 
Amamentar) e CGPAN/MS (Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição/ 
Ministério da Saúde). A Oficina foi realizada na Escola de Enfermagem da Universidade 
Federal de Minas Gerais (EE/UFMG) e, para sua organização, contou com a participação 
de integrantes da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG), de 
representantes do Centro de Colaboração de Nutrição e Alimentação Sudeste II (CECAN), 
que integra a rede da CGPAN/MS e por integrantes da Rede IBFAN. Foi realizada no 
período de 20 a 23 de outubro de 2009. Participaram 37 profissionais de 28 municípios. 
Teve duração de 04 dias e carga horária de 24 horas. Contou com atividades teóricas e 
práticas, de acordo com o Caderno do Tutor da Rede IBFAN e CGPAN. As atividades 
teóricas compreenderam: leitura de textos, troca de experiências e dinâmicas de grupo 
e, as atividades práticas: preparo de refeições, dramatizações e rodas de conversas 
realizadas pelos tutores em formação com grupos de profissionais de 08 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) de Belo Horizonte. As avaliações foram positivas, tanto pelos 
participantes da Oficina, quanto pelos profissionais das UBS que fizeram parte das “rodas 
de conversa” – atividade prática realizada ao final da Oficina. Apenas 04 das 08 UBS 
conseguiram delinear um plano de ação para implantação/implementação da ENPACS. 
 
A ENPACS, que adotou a problematização como um pilar do processo de ensino-
aprendizagem, deve ser fortalecida, principalmente no que se refere ao delineamento de 
planos de ação para sua implantação/implementação.  
MS; IBFAN e SES/MG. Conflitos de interesses: não. 
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ESTRATÉGIA PARA A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EM JACAREÍ - SP  
 
Josemari do Carmo Silva 1,   Maria Shirley Silva 1,   Maria Vilani de Lima 1,   Noeli de O. 
Cardoso Brissi 1  
1) Prefeitura Municipal de Jacareí, Jacareí, Brasil 
 
O aleitamento materno constitui prática primordial não apenas para a saúde das 
crianças, mas estende-se às demais fases do ciclo da vida e representa estratégia 
fundamental para a redução da mortalidade materno-infantil. 
 
Descrever as ações propostas para a promoção do aleitamento materno em 
desenvolvimento na rede de atenção básica do SUS no município de Jacareí. 
 
Através de discussão junto ao Núcleo de Educação Permanente em Saúde da Secretaria 
de Saúde de Jacareí, o Programa Saúde da Criança elegeu quatro ações a serem 
desenvolvidas durante o ano de 2010 para a promoção do aleitamento materno. 
 
Inicialmente foi realizado um treinamento para os profissionais vacinadores para 
realização de uma pesquisa sobre a prevalência do aleitamento materno em crianças de 
0 a 6 meses de idade na sala de vacinas durante o mês de março. O objetivo desta ação 
foi conhecer o panorama do aleitamento materno no primeiro semestre de vida e obter 
um diagnóstico situacional para nortear o planejamento das atividades de promoção do 
aleitamento materno nas unidades de saúde. Paralelamente, uma equipe 
multiprofissional (agente de saúde, pediatra, psicóloga e nutricionista) visitou todas as 
unidades de saúde realizando uma roda de conversa sobre aleitamento materno – 
vantagens para mãe e filho, fisiologia da mama e técnicas de amamentação – a fim de 
sensibilizar e identificar apoiadores do aleitamento materno. A estes será ofertada uma 
capacitação teórico-prática sobre manejo e aconselhamento em aleitamento materno. 
Por fim, como muitos médicos e enfermeiros não puderam participar das atividades nas 
unidades de saúde, foi realizado um encontro para os mesmos, bem como para os 
fonoaudiólogos, nutricionistas, supervisores de unidade de saúde e psicólogos 
estendendo-se o convite aos profissionais destas categorias do sistema de saúde 
suplementar, onde foi abordado o tema dificuldades na amamentação e seu manejo.  
 
Através do planejamento de ações prioritárias, o tema aleitamento materno foi 
divulgado na rede de atenção básica buscando sensibilizar os profissionais de saúde e 
instrumentá-los para o seu manejo adequado e de seus obstáculos, visando sua 
promoção. 
 
Plano Municipal de Alimentação e Nutrição 2009. 

 

 

 

 

ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO FORMAL DE ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA 
PÚBLICA DE BELÉM-PA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO.  
 

Camila Aguiar da Fonseca 1,   Luisa Margareth Araújo Carneiro 1,   Andréa das Graças 
Ferreira Frazão 1  
1) UFPA, Belém - PA, Brasil 
 
A escola é um espaço ideal para divulgação de conceitos, desenvolvendo habilidades de 
escolha e autonomia, embasando a decisão dos alunos de acordo com as interferências 
sociais, por atitudes mais adequadas à saúde individual e coletiva. 
 
Identificar a contribuição escolar no conhecimento de adolescentes de sétima e oitava 
séries de uma escola pública sobre aleitamento materno, identificando as fontes de 
informação dos adolescentes sobre o aleitamento materno. 
 
Descritivo, transversal, com estudantes de ambos os sexos, do ensino fundamental 
matriculados, no ano de 2008, na escola de aplicação de uma Universidade. Sendo 144 
alunos de 7ª série e 152 de 8ª série, e pesquisados um total de 214 alunos. 
 
Observou-se que os alunos tinham idade entre 12 e 17 anos, sendo 51% do sexo 
feminino. A totalidade dos entrevistados apontou vantagens na prática do aleitamento 
materno, contudo, 82% consideram que as vantagens somente são para o bebê. 56% 
adolescentes responderam que o alimento ideal para o bebê até o sexto mês de vida é o 
leite materno. Quanto a utilização de bicos e mamadeira, 60% dos entrevistados 
desconhecem que estes atrapalham o aleitamento materno. Dos alunos pesquisados 
41% responderam existir leite fraco e 77% responderam que o bebê prematuro pode 
mamar. Em relação ao bebê arrotar mamando, 18% deles responderam que o peito pode 
inflamar ou o leite secar. O conhecimento sobre a legislação pertinente ao aleitamento 
materno foi ausente em 75% das respostas dos entrevistados. Cerca de 40% 
responderam que mesmo o bebê tomando chá ou água está em aleitamento materno 
exclusivo. Quanto a ocorrência de aula na escola relacionada ao aleitamento materno 
60% responderam que não havia recebido esta aula e 33% não sabia ou não respondeu. 
Quando questionados sobre a fonte de conhecimento sobre aleitamento materno, mais 
de 62% afirmaram ser a televisão, 15% o lar, 11% a escola, unidade de saúde com 7%.  
 
Noções básicas sobre aleitamento materno são desconhecidas pelos adolescentes 
pesquisados, não sendo encontrada diferença entre os sexos, que em sua maioria, têm 
crenças a respeito do tema, sendo a televisão a principal fonte de informação.  
 
Sem financiamento. 
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EVIDÊNCIAS DE DESMAME PRECOCE EM BEBÊS DE RISCO  
 
Daniela Cristina Lorenzon Rodrigues de Araujo 1,   Juliene Patricia Antonio 1,   Silvia 
Marina Anaruma 2  
1) Centro de Habilitação Infantil Princesa Victoria, Rio Claro - SP, Brasil 
2) Universidade Estadual Paulista, Rio Claro - SP, Brasil 
 
O Centro de Habilitação Infantil Princesa Victória desenvolve um Programa para 
acompanhamento de bebês de risco de forma interdisciplinar. Uma preocupação é com 
o aleitamento materno, já que é um fator de proteção ao desenvolvimento.  
 
Investigar a prevalência do aleitamento materno e alimentos complementares em bebês 
de risco atendidos pelo programa e estudar suas causas; promover o aleitamento 
materno nos bebês durante o acompanhamento evitando o desmame precoce. 
 
A coleta de dados foi feita durante a 1ª. Avaliação dos bebês (até 3 meses de idade) no 
ano de 2009, através de questionário respondido pela mãe, num total 112 sujeitos.  
 
1. Aleitamento materno exclusivo: 33,03%; 2. aleitamento misto: 41,07%; 3. alimentação 
artificial: 25,89%. Na última pesquisa brasileira de prevalência (Brasil, 2008) o índice de 
aleitamento exclusivo foi de 51,2 % em bebês com menos de 4 meses, mostrando que a 
população pesquisada está abaixo deste resultado, que já não é o ideal. De acordo com 
Carvalho (2002) embora os bebês de riscos se beneficiem muito com a amamentação, 
eles estão mais expostos ao desmame precoce, por diversos fatores. Neste caso observa-
se que no período da gestação destas mulheres a vulnerabilidade já foi diagnosticada no 
pré-natal e mesmo assim o problema aparece. Seria preciso um trabalho diferenciado na 
Atenção Primária à Saúde, com este população, assim como uma maior integração entre 
os programas afins. Além disso, embora o município tenha o Banco de Leite, ainda não 
tem o Hospital Amigo da Criança. Técnicas específicas de manejo, com o 
estabelecimento do vínculo, dentre outros podem interferir positivamente. O trabalho 
com mudança de crenças também é necessário, já que estas mães, reforçadas por alguns 
pediatras acreditam que o leite artificial vai aumentar o peso mais rápido. Como o 
programa continua atendendo os bebês após os 3 meses é possível haver uma 
orientação mais direcionada às mães que amamentam de forma exclusiva e que façam 
aleitamento misto, aumentando a chance de se evitar o desmame precoce, no entanto, é 
preciso que haja um maior investimento em especialista 
 
Foi verificado o desmame precoce nos bebês de risco tendo como uma das possíveis 
causas a falta de orientação específica às gestantes que já foram diagnosticadas como 
vulneráveis, sugerindo que seja feito um trabalho preventivo nesta fase. 
 
Sem fonte de financiamento e conflito de interesse 

 

 

 

EVOLUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E DA AMAMENTAÇÃO DE RNPTMBP com DISPLASIA 
BRONCO PULMONAR DURANTE PERÍODO HOSPITALAR  
 

Andrea dos Santos 1,   Maria Teresa Cera Sanches 2,   Mari Elisia de Andrade 1,   Olga 
Penalva 1  
1) Hospital Geral de Itapecerica da Serra, Itapecerica da Serra, Brasil 
2) Instituto de Saúde , São Paulo, Brasil 
 
A displasia bronco-pulmonar (DBP) é uma das complicações clínicas dos recém-nascidos 
pré-termo (RNPT) e está relacionada com a idade gestacional e peso de nascimento , 
podendo apresentar dificuldades com alimentação. 
 
Descrever a evolução da alimentação e amamentação de RNPT, com muito baixo peso 
(MBP) e diagnóstico de displasia broncopulmonar (DBP), durante o período de 
internação hospitalar 
 
Estudo descritivo, de revisão de prontuários, dos RNPT/MBP com DBP, nascido de 
janeiro/dezembro de 2007, com IG < 33 semanas, ausência de malformações e 
problemas neurológicos e prontuários com informações completas. 
 
Neste período, 32 RNPTMBP foram assistidos nessa instituição, dos quais 15 duplas 
mães/RNPT foram incluídos, de acordo com os critérios considerados neste estudo. A 
média de idade das mães foi de 17a e 50% eram primíparas. Quanto aos RNPT: 
apresentaram peso médio de nascimento de 1.082g, idade gestacional média de 29,6s, 
dos quais 67% eram meninos. Em relação às condições respiratórias, 93% dos RNPT 
receberam VM, em média por 13d e destes 73% receberam alta hospitalar com uso de 
O2 sob cateter nasal . Do total, 73% dos casos participaram do Programa Canguru. O 
início de estimulação da amamentação ocorreu em média de 43d de vida, IG corrigida de 
35,7s e peso médio de 1402g. A média de dias para a retirada da sonda foi 67d e peso 
médio 1897g, sendo que todos faziam uso de O2 sob cateter nasal. Do total, 80% 
evoluíram para a prática da amamentação, sendo que todos necessitaram de 
complemento após a retirada da sonda: 41,7% utilizaram copo + translactação; 25% só 
copo e 25% translactação + finger-feeding. Apenas 01 caso usou somente a técnica da 
translactação. O ganho ponderal médio, após 7 dias da retirada da sonda foi 21,9g/d. Nas 
primeiras mamadas 50% apresentaram dificuldades em relação à pega efetiva e 
presença e ritmo da sucção. Na alta hospitalar, 33,3% estavam em aleitamento materno 
exclusivo e os demais, ou já estavam suplementados com leite artificial (46,6%) ou 
desmamados (20%). A média de idade na alta hospitalar foi de 78d. 
 
Observou-se que, apesar das dificuldades verificadas nesta população, a prática da 
amamentação é possível para RNPT com DBP, salientando-se a importância do Método 
Canguru como prática de humanização e facilitadora da amamentação.  
 
Sem financiamento e sem conflito de interesse 
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EXPECTATIVAS DE MULHERES TRABALHADORAS SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO 
EXCLUSIVO  
 
Luciana Olga Bercini 1,   Ieda Harumi Higarashi 1,   Mariluci Pereira de Camargo Labegalini 
2,   Juliana Cursi 1,   Bárbara de Andrade Alves 1  
1) Universidade Estadual de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
2) Hospital Universitário de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
 
O trabalho da mulher fora do lar tem sido apontado como um dos fatores determinantes 
da interrupção do aleitamento materno exclusivo.  
 
Identificar as expectativas de mulheres trabalhadoras sobre o aleitamento materno 
exclusivo (AME) e verificar a sua duração.  
 
Estudo descritivo, qualitativo, desenvolvido em um Centro de Educação Infantil. Foram 
realizadas entrevistas gravadas com 21 mães, sendo os discursos submetidos à análise 
temática. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, Parecer 124/2008.  
 
A maioria tinha entre 25 e 35 anos, era casada, possuía ensino superior e tinha outros 
filhos. Todas realizaram pré-natal na rede privada, sendo que o número de consultas 
variou de sete a treze. A análise temática revelou que as expectativas das participantes, 
durante a gestação, em relação à amamentação eram as melhores possíveis, estando 
bastante motivadas para amamentar. Expressaram sentimentos que iam desde 
ansiedade, medo e insegurança em saber se de fato conseguiriam amamentar, até a 
certeza de que conseguiriam, por já terem amamentando. Quanto ao tipo de 
aleitamento materno (AM) pretendido, evidenciou-se que elas não se preocupavam se 
este se daria de forma exclusiva ou não, o importante era amamentar o bebê, já que a 
vontade de amamentar estava relacionada aos benefícios que o leite materno traria à 
criança. Os discursos revelaram, ainda, o desejo de amamentar exclusivamente, limitado 
ao período de quatro meses, face ao término da licença maternidade e a necessidade de 
retorno ao trabalho, revelando um desconhecimento de formas para manter o AME 
mesmo com a retomada do trabalho. Este desejo de amamentar sentido na gestação, 
infelizmente, não foi explorado na assistência pré-natal, já que apenas oito mães 
receberam algum tipo de orientação sobre AM neste período. Apenas uma mãe não 
conseguiu amamentar, ficando muito frustrada; o restante amamentou exclusivamente 
por períodos que variaram de um a seis meses, sendo que somente nove mães 
realizaram AME por seis meses.  
 
A falta de acesso à orientação sobre amamentação e a falta de apoio de profissionais, 
durante o pré-natal, parto, puerpério e retorno ao trabalho, podem estar interferindo na 
duração e efetividade do AME nesta clientela. 
 
O projeto não possui fontes de financiamento. 

 

 

 

EXPERIÊNCIA DO BANCO DE LEITE HUMANO NO APOIO ÀS MÃES NA VOLTA AO 
TRABALHO  
 
Liete M. Aranha Da Silveira 1,   Silvana Aparecida Alves 1  
1) Prefeitura Municipal De São José Do Rio Preto, Brasil 
 
O término da licença maternidade no 4º mês de vida coincide com a introdução da dieta 
complementar, sendo o apoio fundamental, para que essas mulheres dêem continuidade 
ao aleitamento materno exclusivo (AME) até o 6° mês de vida. 
 
Apoiar o AME até o 6º mês de vida coletando e processando o leite, desde o primeiro 
mês de vida dos bebês, período de maior tranqüilidade da mãe armazenando o volume 
que atenda a demanda dos bebês após a volta ao trabalho. 
 
Coleta do leite da lactante antes do retorno ao trabalho, no BLH e domiciliar, com 
posterior processamento e orientações descritivas e impressas para utilização do leite a 
ser oferecido ao bebê na ausência da mãe. 
 
Todas as mães que procuraram atendimento após o nascimento do bebê foram 
orientadas sobre a doação exclusiva, ou seja, doar 20% do leite coletado ao BLH. A 
maioria tinha sido orientada pelo médico da criança a introduzir a dieta complementar. 
As lactantes que iniciaram a ordenha logo após o parto obtiveram sucesso no 
prolongamento do AME até o 6º mês de vida, independente dos cuidadores serem 
familiares, creches ou escolas para bebês. Em contra proposta as que procuraram o BLH 
em datas próximas do retorno ao trabalho não tiveram o mesmo êxito, comprovando 
que a volta ao trabalho e a separação do bebê, geram ansiedade, que pode impossibilitar 
a coleta do volume suficiente para manter o aleitamento exclusivo até os seis meses de 
vida. Isto nos reforça a necessidade da licença maternidade de 6 meses ou a orientação 
para o armazenamento do leite com data de vencimento prolongada. 
 
A data de validade para o armazenamento do leite cru em 15 dias faz com que as mães 
nutridoras únicas do filho não consigam o volume suficiente para suprir a necessidade da 
criança e manter o AME após volta ao trabalho.  
 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP. 
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EXPERIÊNCIA EM ACONSELHAMENTO EM ALEITAMENTO MATERNO PARA GESTANTES 
DE RISCO NO MUNICÍPIO DE ITANHAEM  
 
Paula Vegas 1,   Gilmara Rodrigues 1,   Iloma Odete Girrulat Boehm 1,   Patrícia Fernandes 
Carvalho 1  
1) Prefeitura Municipal de Itanhaém, Itanhaém, Brasil 
 
Introdução: O Aconselhamento em Amamentação para gestantes pode ser um fator 
decisivo para o sucesso do estabelecimento desta prática, principalmente nas mulheres 
com gestação de médio e alto risco.  
 
Objetivo:relatar a experiência em como abordar o tema amamentação com gestantes de 
médio e alto risco no Centro Especializado na Saúde da Criança e Mulher(CESCRIM),para 
que possa sentir-se segura para definir a melhor forma de alimentar o seu bebê. 
 
Métodos:inclui protocolo de triagem de gestantes de médio e alto risco que recebe 
consultas,Aconselhamento em Amamentação pela equipe multidisciplinar do CESCRIM 
que também faz a contra-referência e o matriciamento para a Unidade de Saúde da 
gestante 
 
Resultados: Avaliamos que após a realização de Aconselhamento em Amamentação a 
gestante de risco inscrita no Programa deste serviço tem maiores condições de optar 
pela amamentação de seus bebês, sendo que observamos que na primeira consulta do 
recém-nascido, também realizada neste serviço em até 15 dias de vida, a amamentação 
já se encontra estabelecida.Além disso,observamos queda da mortalidade infantil (de 
44,02/1000 nascidos vivos em 1990 para 16,19/1.000 nascidos vivos em 2.007).desde a 
criação deste Protocolo em conjunto com outras ações municipais e inter-setoriais.  
 
Conclusão:A experiência em Aconselhamento em Amamentação para gestantes de 
risco,tem apontado ser essencial a forma de preparar este grupo de mulheres mais 
fragilizadas,deixando-as mais seguras na definição do melhor método de alimentar seus 
bebês.  
 
Prefeitura Municipal de Itanhaém 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E SUA RELAÇÃO COM 
A PRODUÇÃO DO CUIDADO  
 

Rosane Siqueira Vasconcellos Pereira 1,   Maria Inês Couto de Oliveira 1,   Carla Lourenço 
Tavares de Andrade 2,   Alexandre dos Santos Brito 1  
1) Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, Brasil 
2) Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ, Rio de Janeiro-RJ, Brasil 
 
Inúmeros trabalhos têm ressaltado a proteção conferida à criança a curto e longo prazo 
através da amamentação. As ações de promoção, proteção e apoio à amamentação 
tornam-se assim ações estratégicas na qualificação do cuidado à criança. 
 
Analisar a associação entre ações de promoção, proteção e apoio à amamentação, 
realizadas em unidades básicas de saúde (UBS), e a prevalência de aleitamento materno 
exclusivo (AME) nos primeiros seis meses de vida. 
 
Estudo transversal realizado em 2007 em amostra representativa de 1029 mães de 
crianças menores de seis meses assistidas em UBS do município do Rio de Janeiro. A 
regressão de Poisson fez uso do desenho complexo de amostragem para análise. 
 
A prevalência de aleitamento materno exclusivo (AME) foi de 58,1%, de aleitamento 
materno predominante (AMP), 10,7%, de aleitamento materno complementado (AMC), 
24,1%. Não estavam mais sendo amamentados 7,1% dos bebês. Quanto às 
características das entrevistadas, 78,5% das mães eram adultas, 85,9% tinham 
companheiro e 31,8% havia amamentado anteriormente por mais de seis meses. A 
maioria das mães (67,0%) teve seu parto em Hospitais Amigos da Criança ou em 
processo de certificação e a grande maioria (92,9%) dos recém-nascidos teve alta do 
hospital em aleitamento materno exclusivo. Quanto às orientações de aleitamento 
materno, foi falado sobre amamentação na consulta para 76,2% das mães e, em grupo, 
para 31,9%. Relataram que foi mostrado como colocar o bebê para mamar, 49,8% das 
mães, que foi explicado sobre livre demanda 65,3% e que foi falado até quando o 
aleitamento materno deve ser exclusivo, 72,4%. Na análise multivariada aumentaram a 
prevalência de AME: a cor branca (RP=1,20; IC95%:1,05-1,36), escolaridade alta 
(RP=1,19; IC95%:1,05-1,35); ter companheiro (RP=1,72; IC95%:1,02-2,90); ter experiência 
prévia com amamentação (RP=1,27; IC95%:1,08-1,49), alta hospitalar em AME (RP=2,01; 
IC95%:1,20-3,36), ter sido falado sobre amamentação em grupo (RP=1,14; IC95%:1,01-
1,28) e ter sido mostrado como amamentar (RP=1,20; IC95%:1,08-1,33). A alta hospitalar 
em AME foi a variável que mais contribuiu para a prevalência do AME.  
 
Entre as ações de aleitamento materno desenvolvidas nas unidades básicas de saúde, os 
grupos de apoio à amamentação e a orientação sobre manejo contribuíram para a 
prevalência de AME melhorando a qualidade da produção do cuidado à criança. 
 
Declaro não apresentar conflito de interesse.  
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FATORES ASSOCIADOS À INTERRUPÇÃO PRECOCE DO ALEITAMENTO MATERNO 
EXCLUSIVO ENTRE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE, 
RS.  
 
Maria Laura da Costa Louzada 1,   Juliana Rombaldi Bernardi 1,   Gabriela Possa 1,   
Fernanda Rauber 1,   Paula Dal Bó Campagnolo 1,   Cíntia Mendes Gama 1,   Márcia Regina 
Vitolo 1  
1) UFCSPA, Porto Alegre - RS, Brasil 
 
A prática do aleitamento materno exclusivo (AME) é recomendada nos primeiros seis 
meses de vida da criança. No entanto, diversos estudos sugerem que a frequência do 
AME no Brasil ainda está aquém do recomendado.  
 
Identificar os fatores associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo 
em crianças de baixa condição socioeconômica atendidas em Unidades de Saúde (US) de 
Porto Alegre, RS. 
 
Análise transversal de um ensaio de campo randomizado por conglomerados realizado 
em US. A coleta de dados foi realizada com mães de lactentes entre 6 e 9 meses.  
 
Dados de 619 crianças entre 6 e 9 meses foram analisados, sendo 52.5% (n=325) do sexo 
masculino e 47.5% (n=294) do sexo feminino. A renda mensal da maioria das famílias 
(81,7%) foi menor ou igual a três salários mínimos e 52,8% das mães tinham escolaridade 
maior que 8 anos. O tempo médio de AME foi de 2,1 meses e 24,1% (n=149) das crianças 
tiveram AME por 4 meses ou mais. A análise bruta mostrou associação entre interrupção 
precoce do AME (< 4 meses) e escolaridade materna menor ou igual a 8 anos (p=0,001), 
renda familiar menor ou igual a três salários mínimos (p=0,003), fumo materno 
(p<0,001), não morar com companheiro (p=0,01), uso do bico (p<0,001) e excesso de 
peso pré-gestacional (p=0,07). As variáveis ocupação materna (p=0,76), tipo de parto 
(p=0,50), sexo da criança (p=0,33) e recebimento de leite materno na primeira hora de 
vida (p=0,31) não foram significativamente associadas ao desfecho na análise bruta. As 
variáveis com p<0,20 na análise bruta foram testadas, em relação ao desfecho, por meio 
de análise de regressão de Poisson com variância robusta. As variáveis que 
permaneceram associadas após a análise multivariada foram uso de bico (RP=1,16; 
IC95% 1,08-1,24) e fumo materno (RP=1,15; IC95% 1,07-1,22).  
 
Neste estudo, realizado com crianças atendidas em US, os fatores de risco associados à 
interrupção precoce do AME foram uso de bico e tabagismo materno. 
 
Ministério da Saúde e FAPERGS. Não há conflitos. 

 

 

 

 

FATORES DE RISCO PARA DEPRESSÃO PÓS-PARTO: BASES PARA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM  
 
Mariano, Grasielly J.S. 1,   Almeida, Aline 1,   Lima, Carolina Soares Da Silva Freitas 1,   
Pereira, Mayara De Albuquerque 1,   Rocha, Patrícia 1,   Silva, Priscilla Pereira 1,   Mata, 
Tatiana 1,   Martins, Thais Aparecida Machado 1,   Lizabeth 1  
1) Centro Universitário São Camilo, São Paulo-Sp, Brasil 
 
A doença depressiva é uma exarcebação das sensações diárias que acompanham a 
tristeza, apresentando mudanças de humor, seguido de sintomas físicos e mentais, 
englobando pensamento, impulsos e capacidade crítica. No período pós-parto é um dos 
transtornos mentais mais frequentes, sendo portanto um grave problema de Saúde 
Pública e afeta muitos binômios no primeiro ano após o nascimento.  
 
A Depressão Pós-Parto ocorre três vezes mais em mulheres de países em 
desenvolvimento do que aqueles provenientes de paises desenvolvidos. A literatura 
mostra inúmeros fatores que podem resultar em um quadro de depressão pós-parto, os 
quais se englobam em pré-natais e pós-natais, e ainda questões de ordem social, 
econômica, familiar, fisiológica, psicológica.Contudo, o objetivo deste trabalho é 
identificar os fatores de risco para o desenvolvimento da depressão pós-parto, usá-los 
como fonte de comparação entre os autores analisados e propor diagnósticos de 
enfermagem a eles pertinentes, bem como sugerir a inserção destes no formulário da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
 
Por meio de revisão de literatura, analisou-se artigos científicos publicados em língua 
portuguesa, inglesa e espanhola, nos últimos cinco anos, e livros nos últimos dez anos, 
editados em português. 
 
Os achados revelam que os fatores de risco para depressão pós-parto podem estar 
presentes ainda na gestação e que fatores de ordem biopsicossociais e econômicos 
atuam diretamente como risco para a desordem depressiva puerperal. Os principais 
diagnósticos de enfermagem sugeridos em função dos fatores de risco são: Maternidade 
Prejudicada. Amamentação Ineficaz. Privação do Sono. 
 
O puerpério caracteriza-se por ser uma etapa de profundas alterações no âmbito social, 
psicológico e físico da mulher, isto é, um período onde a compreensão da puérpera e, 
principalmente, de seus familiares, que por sua vez atravessam ativamente esse período, 
torna-se um fator primordial na determinação do limiar entre a saúde e a doença. O 
presente estudo ofereceu condições para compreender que o ciclo gravídico-puerperal é 
um período marcado por instabilidade e vulnerabilidade e, uma das razões é a mudança 
abrupta na rotina de vida, incluindo alterações de exigências culturais, familiares, sociais 
e da própria puérpera em relação ao desempenhar o papel de mãe. Diante do exposto e 
sendo a depressão pós-parto um transtorno que acarreta sérias conseqüências, conhecer 
os fatores desencadeantes é de extrema relevância para o enfermeiro, por ser este um 
profissional atuante diretamente com a puérpera e que pode, também, encontrar 
oportunidades de se relacionar com familiares para maximizar a coleta de informações  
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importantes para a investigação. Os fatores de risco para  
 
 
desenvolvimento da depressão pós parto, apresentados neste trabalho, possuem 
dimensões biopsicossociais, além de econômicas, e tem função instrumental para que o 
profissional de enfermagem possa desenvolver ações de cunho preventivo, de modo que 
haja envolvimento planejado da familia e do companheiro da puérpera, através de 
orientações efetivas sobre as alterações que podem ocorrer em cada fase que a gestante 
irá atravessar. Os diagnósticos de enfermagem sugeridos dizem respeito 
prioritariamente à qualidade do relacionamento entre o binômio mãe-filho, porém os 
agentes que oferecem risco para depressão pós parto são muitos e podem ser utilizados 
como base na construção de uma Sistematização da Assistência de Enfermagem 
individualizada para cada mulher. Uma vez que os sinais do transtorno depressivos 
podem estar presentes na gestação, é necessário que o enfermeiro esteja atento a eles e 
adote critérios na busca de dados sempre que estiver em contato com a gestante, 
objetivando somar esforços na prevenção e tratamento da depressão pós parto que irão 
resultar no exercício materno saudável e necessário para o desenvolvimento humano.  
 
DECLARAMOS INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS DE INTERESSE ENTRE AS AUTORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES FACILITADORES DA AMAMENTAÇÃO: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO  
 
Carolina Guizardi Polido 1,   Cristina Maria Garcia de Lima Parada 1,   Maria Antonieta de 
Barros Leite carvalhaes 1,   Vera Lúcia Pamplona Tonete 1  
1) Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, Botucatu, Brasil 
 
Postula-se atualmente a ampliação da atuação dos serviços de saúde em prol 
amamentação a partir da compreensão das experiências maternas. Este conhecimento 
abriria novas possibilidades de atuação nas situações cotidianas desta prática.  
 
Identificar aspectos subjetivos facilitadores do aleitamento materno exclusivo mediante 
estudo das experiências maternas.  
 
Estudo qualitativo de cunho etnográfico com nove primípiras, selecionadas em 
maternidade pública, envolvendo observação participante e entrevistas realizadas nos 
domicílios nos seis primeiros meses de vida do bebê. 
 
Os dados foram sistematizados em quatro categorias empíricas - amamentar meu filho é 
um momento mágico, problemas surgem, mas vou me adaptando e consigo amamentar, 
sei que amamentar é o melhor para meu filho e recebo ajuda com as tarefas diárias. A 
amamentação se apresentou como evento particular nos diferentes contextos de sua 
ocorrência, porém foi possível identificar que o sucesso em manter o aleitamento 
exclusivo pareceu ligado à determinação materna neste sentido, a despeito das 
dificuldades vividas. O desfecho mais prolongado do aleitamento materno exclusivo foi 
relacionado às lactantes que se mostraram encantadas com a prática e convencidas dos 
benefícios da amamentação para seus filhos, mesmo diante de problemas e da 
interferência contrária de seu meio familiar e cultural.  
 
A ausência da determinação materna em amamentar exclusivamente seu filho deve ser 
investigada e quando presente receber abordagem especial por parte dos serviços de 
saúde.  
 
Mestrado Profissional em Enfermagem/UNESP 
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FATORES QUE INTERFEREM NA IMPLANTAÇÃO DA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA 
DA AMAMENTAÇÃO (IUBAAM) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
 
Rosane Valéria Viana Fonseca Rito 1,   Inês Rugani Ribeiro de Castro 2,   Alexandre José 
Baptista Trajano 2,   Maria Auxiliadora de Souza Mendes Gomes 3  
1) Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, Brasil 
2) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil 
3) Instituto Fernandes Figueira-FIOCRUZ, Rio de Janeiro-RJ, Brasil 
 
O município do Rio de Janeiro vem investindo, desde 2000, na IUBAAM como estratégia 
de promoção da amamentação na atenção básica de saúde. Desde então 13 unidades 
foram credenciadas nessa Iniciativa e varias estão em processo de implantação. 
 
Apresentar os fatores facilitadores e dificultadores da implantação da Iniciativa Unidade 
Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM). 
 
A identificação dos fatores que influenciam a implantação da IUBAAM foi realizada por 
meio de entrevistas com 25 gestores responsáveis pela política de promoção, proteção e 
apoio à amamentação no município do Rio de Janeiro. 
 
Os fatores mais citados nas entrevistas foram agrupados em conjuntos temáticos. Os 
conjuntos temáticos apontados com maior freqüência tanto como facilitadores como 
dificultadores se referem aos recursos humanos, à gestão da atenção básica e ao 
processo de trabalho nas unidades básicas de saúde. Os aspectos ligados à gestão, como 
a política de amamentação e apoio, foram os mais citados como facilitadores, 
mencionados por 20 entrevistados. Já os aspectos relacionados aos recursos humanos, 
como a formação, a falta e rotatividade dos profissionais, foram os mais referidos como 
dificultadores, tendo sido apontados por 22 entrevistados. Com menor frequência foram 
citados fatores referentes às características da própria intervenção (IUBAAM); da 
clientela e da estrutura física e material das unidades básicas.  
 
Os fatores identificados pelos gestores como capazes de influenciar a implantação da 
IUBAAM constituem importantes elementos para subsidiar a discussão sobre as políticas 
e estratégias voltadas para a promoção da amamentação no setor saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES SOCIAIS E CULTURAIS QUE INFLUENCIAM NA DECISÃO E TEMPO DE DURAÇÃO 
DO ALEITAMENTO MATERNO DE MULHERES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE NOVA 
IGUAÇU - RJ  
 

Leila Rangel da Silva 1,   Thaís Braga Meira 1,   Renata Braga Meira 1  
1) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - UNIRIO, Brasil 
 
O presente estudo tem como objeto os fatores sociais e culturais que influenciam na 
decisão e duração do aleitamento materno (AM), visto o alto índice de desmame 
precoce no Estado do Rio de Janeiro.  
 
Identificar e analisar os fatores sociais e culturais que influenciam na decisão e tempo de 
duração do aleitamento materno.  
 
O estudo foi realizado em uma UBS do município de Nova Iguaçu/RJ, os sujeitos foram 55 
mulheres. Foi utilizado entrevista semiestruturada, os dados foram coletados na ocasião 
da consulta de puericultura, nos meses janeiro-fevereiro 2010. 
 
Das 55 mulheres participantes do estudo, 90% nunca participaram de grupo de apoio 
para AM e apenas 60% tiverem ajuda de mulheres neste período, 51% possuem 
experiência anterior com a amamentação, e estas tendem a amamentar os filhos em 
igual tempo. Quando questionadas quanto ao retorno das atividades laborais 17% 
informaram que pararam o aleitamento materno exclusivo (AME) para trabalhar 
iniciando alimentação mista, 17% deixaram de trabalhar para dar continuidade ao AM e 
66% permaneceram trabalhando e amamentando. Em relação a experiência anterior 
92% informaram não receber nenhum apoio nos locais de trabalho. Segundo a 
Constituição Federal e a CLT, a licença maternidade é de 120 dias sem prejuízo do 
emprego e do salário. As empresas que aderirem ao Programa Empresa Cidadã a partir 
de 2010 têm direito prorrogação 60 dias de sua licença. Em relação ao tipo de 
alimentação dos filhos atuais 35% informaram que estão em AME, a média variou de 45 
dias a 3 anos, tendo a sua maioria 23% duração (3 meses) e a justificativa foi a 
necessidade de retorno às suas atividades sem apoio do empregador o que levou as 
mães suspender AM e alimentar seus filhos com leite artificial engrossado com farinhas 
oferecido por mamadeira. O aleitamento complementado,é adotado por 16% das 
mulheres e o aleitamento misto é utilizado por 9% das mulheres, com filhos entre 1 e 5 
meses de vida.  
 
A prática do aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e complementado por 
até dois anos ou mais não é uma prática entre mulheres moradoras do município de 
Nova Iguaçú e as orientações necessitam ser reforçadas nas Unidades Básicas. 
 
Não há financiamento 
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FONOAUDIOLOGIA E ALEITAMENTO MATERNO EM BEBÊS DE RISCO: POSSIBILIDADES 
DE ATUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA  
 

Tarsila Fleishmann Do Amaral 1,   Cristiane Faccio Gomes 1  
1) CESUMAR, Maringá - Pr, Brasil 
 
Tratando-se da alimentação de bebês até seis meses de idade e de risco, são de suma 
importância o apoio e incentivo ao aleitamento materno, pois estes encontram 
dificuldades no estabelecimento do aleitamento exclusivo até os seis meses. 
 
O objetivo desta pesquisa foi caracterizar conhecimentos, dúvidas e hábitos de mães de 
bebês de risco sobre aleitamento materno e alimentação infantil, assim como identificar 
as dificuldades destes bebês.  
 
Os sujeitos da pesquisa foram 40 mães de bebês de risco de até seis meses de vida, 
levando em consideração os critérios de inclusão do Programa de Vigilância ao bebê de 
risco do município. Os questionários foram aplicados nas residências dessas mães. 
 
Foi possível observar que apenas 13 bebês (32,5%) recebiam como alimentação o 
aleitamento materno exclusivo (AME) e todos possuíam idade inferior a seis meses, 
tempo recomendado para AME pelo Ministério da Saúde. Ao realizar o teste Qiu-
quadrado encontrou-se variável estatisticamente significativa (p=0,00) quanto à 
influência da permanência dos bebês em berçário de risco no tipo de alimentação atual 
desses, sendo que permanência do bebê em berçário de risco diminuiu índices de AME 
nesta pesquisa. Quanto aos conhecimentos maternos 19 mães (47,5%) acreditaram que 
a criança até seis meses deve receber leite materno exclusivo, embora apenas 13 bebês 
estivessem em AME. Entre as dificuldades iniciais de alimentação do bebê, a de maior 
ocorrência caracterizou-se pela dificuldade em realizar a pega (10 sujeitos – 25,0%).  
 
Conclui-se que apenas informação em saúde não é suficiente e que inserção do 
Fonoaudiólogo em Saúde Coletiva é de grande importância, tendo em vista que este 
profissional tem conhecimento e pode auxiliar no manejo do Aleitamento Materno. 
 
não se aplica 

 

 

 

 

 

 

FONOAUDIOLOGIA E ALEITAMENTO MATERNO: INTERVENÇÃO PARA O SUCESSO  
 

Ana Cláudia Berci Grenier 1,   Juliana Barbosa Barroca 1,   Cristiane Faccio Gomes 1  
1) CESUMAR, Maringá - Pr, Brasil 
 
No aleitamento materno, todo o trabalho muscular realizado pelo lactente durante a 
ordenha da mama atua como fator de prevenção de diversas alterações de crescimento 
das estruturas faciais e desenvolvimento das funções do sistema estomatognático. 
 
O objetivo do estudo foi identificar e solucionar as alterações motoras orais em 
lactentes, favorecendo o estabelecimento e manutenção do aleitamento materno. 
 
Participaram do estudo 20 lactentes nascidos a termo de ambos os gêneros, com 
referência materna de alguma dificuldade. Foi aplicado Roteiro de Caracterização, Ficha 
de Observação da Mamada (WHO) e Protocolo de Avaliação e Intervenção 
Fonoaudiológica 
 
Todos os lactentes apresentaram ao menos uma alteração motora oral, ainda que 35% 
das mães não tivessem apresentado queixas. No caso das mães que apresentaram 
queixa, observou-se que estas foram condizentes ao fato de que os respectivos filhos 
utilizaram algum tipo de bico artificial. As alterações motoras orais mais comumente 
observadas foram: 25% dos lactentes com musculatura rebaixada, 25% apresentaram 
lábios invertidos durante a sucção, 25% padrão mordedor, 10% tensão da musculatura 
perioral, 10% reflexo de procura e sucção débeis e 5% língua hipertônica. Todas as 
alterações encontradas foram trabalhadas por meio de manobras e intervenções 
fonoaudiológicas. 
 
Concluiu-se que a intervenção Fonoaudiológica mostrou-se relevante na prática do 
aleitamento materno e resolutiva diante das dificuldades comuns da amamentação.  
 
NÃO SE APLICA 
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FRENOTOMIA  
 
Dra Tereza Cristina M. Semer 1,   Dra Márcia Olmos Moucachen 1,   Fga. Andréa Paula dos 
S. Pinto 2  
1) Prefeirura Municipal de Guarujá, Guarujá, Brasil 
2) Hospital Santo Amaro, Guarujá, Brasil 
 
Dentro dos fatores que podem acarretar dificuldades na amamentação, a equipe 
interdisciplinar do programa de aleitamento do Guarujá passou a observar com interesse 
o freio lingual curto a partir de 1999 e a realizar o procedimento da frenotomia 
 
Oferecer ajuda prática e eficaz na dificuldade que um freio lingual curto pode acarretar 
na manutenção do aleitamento. Mães que apresentam queixa de dor, mamilos com 
escoriação e/ou fissura e bebês que não conseguem manter pega no peito são avaliados 
 
Mãe que apresenta queixa de dor e dificuldade na amamentação passa por avaliação da 
equipe interdisciplinar: pediatra, fonoaudióloga e odontóloga e é encaminhada para o 
procedimento da frenotomia, a qual é realizada em UBS pela odontóloga. 
 
Observou-se que o procedimento da frenotomia, quando realizado o mais precocemente 
possível favorece a prevenção de eventuais dificuldades no manejo da lactação e/ou a 
resolução destas quando já instaladas. Observa-se, através do relato da mãe que 
apresenta dificuldade na amamentação, o alívio imediato da dor.Propiciamos 
também,com esta técnica, uma melhora da manutenção da pega adequada do bebê no 
peito e o mais importante,ajudamos esta mãe a ter prazer e satisfação em amamentar 
seu bebê. Faz-se necessário uma avaliação de equipe interdiscisplinar capacitada pois 
uma única queixa clínica não é fator decisivo para a realização do procedimento. O 
Município do Guarujá matriculou,de janeiro a setembro de 2009, em seu programa de 
aleitamento, 2.492 bebês, destes foram realizados o procedimento da frenotomia em 34 
bebês o que corresponde a 1,36% dos matriculados  
 
Um programa de aleitamento materno estruturado que apoie e promova o aleitamento 
materno e uma equipe de profissionais de saúde capacitados a oferecer ajuda prática e 
relevante a mães e bebês, contribuem para o sucesso e a manutenção da amamentação. 
 
não há fontes de financiamento 

 

 

 

 

 

 

FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E NÃO SAUDÁVEIS EM 
CRIANÇAS BRASILEIRAS DE 6 A 24 MESES DE IDADE: PNDS 2006.  
 

Gisele Ane Bortolini 1,   Muriel Bauermann Gubert 1,   Leonor Maria Pacheco Santos 1  
1) Universidade de Brasília, Brasília-DF, Brasil 
 
A ingestão alimentar nos primeiros anos de vida é determinante da formação dos hábitos 
alimentares. A nutrição tem função importante na prevenção da ocorrência de morte e 
de morbidades. 
 
Descrever a frequência de ingestão de alimentos saudáveis (verduras, legumes e frutas) e 
de alimentos não saudáveis (frituras, doces, biscoitos, salgadinhos e refrigerantes) em 
crianças brasileiras menores de dois anos. 
 
Os dados analisados são derivados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 
realizada no Brasil no ano de 2006.  
 
A PNDS avaliou quase cinco mil crianças menores de cinco anos. Os resultados aqui 
apresentados referem-se ao universo de 1407 crianças. Todas as análises levaram em 
consideração o estrato, cluster e o peso da amostra. O consumo diário de frutas foi 
observado em 46,2% (IC95%:41%;51,4%) das crianças brasileiras, apenas 26,5% 
(IC95%:22,4%;31,1%) ingeriam legumes todos os dias e 10,4% (IC95%:7,9%;13,5%) 
ingeriam verduras todos os dias. O consumo diário de alimentos não saudáveis, do tipo, 
refrigerantes, biscoitos, doces, salgadinhos e frituras foi observado, respectivamente, em 
15,5% (IC95%:12,6;19,6), 44% (IC95%:38,4%;49,7%), 12,8% (IC95%:9,7%;16,9), 6,5% 
(IC95%:4,3;9,7) e 3,9% (IC95%:2,4;6,4) das crianças brasileiras. É possível observar, 
também, que 7,4%, 21,6% e 15% das crianças consumiam, respectivamente, frituras, 
doces e refrigerantes em quatro ou mais vezes na semana. Os resultados sugerem que o 
consumo de alimentos saudáveis pelas crianças brasileiras está muito aquém das 
recomendações, que são de ingestão diária. No entanto, outros alimentos que são 
desaconselhados para crianças menores de dois e anos e restrito para as maiores, são 
frequentemente consumido pelas crianças no Brasil.  
 
Estratégias de incentivo, proteção e promoção da alimentação saudável são 
fundamentais para reverter ou controlar o cenário observado. 
 
Trabalho faz parte de projeto de doutorado. 
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GESTAÇÃO INDESEJADA E ALEITAMENTO MATERNO:UMA HISTÓRIA DE SUCESSO  
 

Benedita Aparecida de Mário 1,   Benedita Aparecida de Mário 1,   Cristina Santos da Silva 
1,   Cristina Santos da Silva 1,   Suzana Altikes Hazzan 1  
1) Hospital Estadual Vila Alpina, São Paulo, Brasil 
 
O ato de amamentar é entendido como uma experiência singular na vida da mulher: 
nutrir seu rebento orgânica e afetivamente, ampliar o vínculo através do olhar e do 
toque continente às necessidades e demandas do bebê.  
 
A amamentação pode ser atravessada por dificuldades orgânicas, psíquicas e emocionais 
a exemplo da “gestação indesejada”. Este trabalho evidencia a atuação da equipe 
capacitada e treinada para acolher as dificuldades durante o aleitamento materno.  
 
Relato de caso atendido pela Equipe Multidisciplinar em Hospital Público da Zona Leste 
de São Paulo, referência para gestação de alto risco. 
 
Gestante de 20 anos com gestação de 20 semanas. Durante as avaliações psicológicas, 
relatou que a gestação era indesejada, por não ter vínculo afetivo com o pai da criança 
com quem teve um único encontro, que a notícia causou incômodo na família que por 
ser evangélica, não aprovou a gravidez. Num curto período, houve importante piora do 
quadro clínico, com o surgimento de sintomas psicossomáticos a exemplo de perda da 
visão, alteração da consciência, perda de força muscular afetando as pernas e vômitos, 
sendo diagnosticada Depressão Severa pelo Serviço de Psiquiatria. No decorrer das 
avaliações, constatou-se que não havia no psiquismo da paciente um lugar para o bebê, 
invadido em seu espaço por medicamentos e exames de alta complexidade, bem como 
em seu próprio corpo (havia recusa alimentar ocasionando perda de peso e desnutrição 
para ela e o feto), exames estes que não acusaram nenhuma doença orgânica. A 
paciente ressaltou tristeza pela situação vivida: “Eu não sei o que esperar do futuro e das 
pessoas... Eu não sei se eu espero que elas comemorem comigo a chegada do meu filho, 
ou que elas me critiquem como já fizeram... Eu não sei quais são os meus sentimentos, o 
que eu estou sentindo...” (sic) A paciente deu à luz a uma menina evitando contato 
imediato com a mesma. A partir da intervenção da psicóloga, da fonoaudióloga e do 
serviço de enfermagem, concordou em ver sua filha manifestando em seguida o desejo 
de pegá-la no colo e de colocá-la no peito 14 horas após o parto.  
 
Frente à dificuldade do caso marcado por sintomas orgânicos e psicossomáticos, o 
trabalho da equipe junto a paciente durante a gestação, parto e pós-parto, foi de 
fundamental importância para a formação do vínculo afetivo e sucesso na 
amamentação. 
 
Não há fonte de financiamento. 

 

 

GRUPO ACALMA: PROPAGANDO A CAMPANHA DA AMAMENTAÇÃO DE CÁCERES/MT  
 
Rodrigo César de Oliveira Carvalho 1,   Carla Simone Girotto de Almeida Pina Barelli 2,   
Cláudia Maria Dias Moreira 1,   Fabíola Beppu Muniz 1,   Renata Carrelo da Costa 1,   
Cristiane Malho Abbade Gouveia 1,   Claudinéia de Lima Pinto 1,   Eliane Muniz de Moraes 
1  
1) Hospital Regional de Cáceres Dr. Antonio Fontes , Cáceres - MT, Brasil 
2) Equipe de Saúde de Família do Vitória Régia , Cáceres - MT, Brasil 
 
As ações de apoio, promoção e proteção à amamentação, estimuladas pela Semana 
Mundial da Amamentação, asseguram o estreitamento dos laços entre o binômio mãe-
bebê junto aos profissionais e estudantes da área da saúde. 
 
Despertar a atenção da população em geral para a importância de promover, proteger e 
apoiar o aleitamento materno através de atividades voltadas para a educação em saúde 
materno-infantil no município de Cáceres/MT. 
 
As ações foram planejadas e coordenadas por profissionais do Grupo Acalma (Ações 
Cooperativas de Apoio ao Leite Materno e à Amamentação). A divulgação se deu através 
de todas as mídias e visitas in loco. A duração do evento foi de três dias. 
 
Observamos os seguintes resultados: formação do Grupo Acalma; divulgação em massa 
(rádio, TV, jornais escritos, sites, cartazes, faixas e panfletos) da Semana Mundial da 
Amamentação e das Campanhas nos anos de 2008 e 2009 em Cáceres/MT; aumento de 
um para três dias de atividades em 2009; panfletagem sobre os 10 passos da 
amamentação; participação de profissionais da saúde, acadêmicos, público alvo – 
gestantes, lactantes e seus familiares, e população local durante as I e II Campanhas da 
Amamentação de Cáceres; participação de mais de 100 lactantes nas I e II Maratonas do 
Peito amamentando às margens do Rio Paraguai; participação de profissionais e 
acadêmicos nos mini-cursos oferecidos; participação de gestantes, lactantes e população 
local na I Mostra Cooperativa Pró-aleitamento inclusa em 2009, realizada em parceria 
com acadêmicos de enfermagem e educação física da universidade estadual; 
envolvimento das instituições de saúde estadual e municipal (hospital e Equipes de 
Saúde da Família), participação da prefeitura municipal e universidade estadual na 
execução das atividades propostas; apoio da universidade federal na facilitação gratuita 
dos mini-cursos; exército, corpo de bombeiros e polícia militar na locomoção do público 
alvo aos locais de atividades e segurança local; Rotary Club e comércio local no 
patrocínio de refeições, materiais de divulgação e transporte; profissionais autônomos 
(disk jockey e mestre de cerimônia) e grupos artísticos no apoio ao evento. 
 
Concluímos que as Campanhas despertaram a atenção da população em geral, 
principalmente do público alvo, além das instituições públicas e privadas em reconhecer 
no leite materno o alimento ótimo e seguro para a saúde materno-infantil. 
Não há financiamento ou conflito de interesses. 
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GRUPO DE APOIO À AMAMENTAÇÃO: GRUPO DE APOIO À AMAMENTAÇÃO:UMA 
AÇÃO ESTRATÉGICA PARA A MELHORIA DA PRODUÇÃO DO CUIDADO NA ATENÇÃO 
BÁSICA  
 
Rosane Siqueira Vasconcellos Pereira 1,   Carla Maria Moura de Andrade 1,   Maria 
Margarida Schimidt 1,   Jorge Elias Catarcione 1,   Elisabeth Pires Leal 1  
1) Fundação Municipal de Saúde-Policlínica Centro , Nova Friburgo-RJ, Brasil 
 
Atividades de grupo de apoio à amamentação desenvolvidas por profissionais de saúde 
vêm sendo preconizadas na atenção básica como forma de aumentar as taxas de 
aleitamento materno exclusivo e promover, proteger e apoiar a amamentação.  
 
Descrever a experiência dos grupos de apoio à amamentação como estratégia para 
cumprir a recomendação da OMS de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis 
meses de vida e complementado por outros alimentos por dois anos ou mais.  
 
Foram analisados os registros de 934 entrevistas realizadas com mães que participaram 
de grupos de apoio à amamentação no período de janeiro a dezembro de 2009 e os 
relatos dos grupos com gestantes no pré-natal. 
 
O índice de aleitamento materno exclusivo no primeiro mês de vida foi de 92,1%; 
predominante 0,5%; complementar 5,9% e de alimentação artificial foi de 1,5%. Quanto 
ao perfil das mães e recém-nascidos nos grupos de apoio à amamentação, 53% das mães 
relataram ser seu primeiro filho, 86% dos bebês mamaram na primeira hora de vida, 78% 
dos recém-nascidos tinham menos de 15 dias de vida e somente 30% das mães haviam 
recebido orientações de amamentação no pré-natal. As principais intercorrências 
detectadas na amamentação foram: trauma mamilar, ingurgitamento mamário e baixa 
transferência de leite materno para o bebê por pega incorreta ou intervalos longos entre 
as mamadas. O apoio recebido no grupo e o manejo clínico das dificuldades encontradas 
foram relatados pelas mães como decisivos em fortalecê-las na sua decisão de 
amamentar. O trabalho da equipe com gestantes e com mães mobilizou reflexões sobre 
o processo de trabalho e de cuidado realizado na unidade básica de saúde de forma a 
destacar como resultado: a ampliação do acesso aos serviços de saúde, a necessidade de 
implementar as orientações de amamentação para gestantes no pré-natal em todo o 
município, a superação da fragmentação das ações dos profissionais e integração dos 
diversos saberes, a reorganização do processo de trabalho das equipes e a importância 
da promoção da participação ativa do usuário e desenvolvimento de sua autonomia no 
cuidado. 
 
Os grupos de apoio à amamentação vêm se constituindo em espaço de escuta e 
construção de laços de confiança entre profissionais e usuários. Recomenda-se investir 
nestas ações como forma de melhorar a produção do cuidado na atenção básica. 
 
Declaro não haver conflito de interesses. 

 

 

GRUPO DE APOIO ÀS MÃES EM UTI NEONATAL: EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR NA 
(RE) SIGNIFICAÇÃO PRECOCE DO VÍNCULO MÃE-BEBÊ  
 
Cristina Mendes Gigliotti 1,   Leylanne Fernada C. De Robertis 1,   Roberto Navarro 
Morales Junior 1,   Monica de Souza Bonfim Pinheiro 1  
1) Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch M'Boi Mirim, São Paulo - SP, Brasil 
 
A vivência na Unidade Neonatal é traumática e estressante, tanto para as mães quanto 
para a equipe. O conflito emocional entre o bebê ideal e o real é concreto, existindo a 
necessidade de enfrentamento e acolhimento de forma holística por todos.  
 
O grupo interdisciplinar de apoio às mães visa à qualidade assistencial e tem como 
objetivo facilitar a compreensão da situação vivenciada, acolher, orientar, possibilitar o 
incentivo ao aleitamento materno e promover o vínculo mãe-bebê precocemente 
 
A equipe interdisciplinar (assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico e 
psicólogo) realiza o grupo de apoio com as mães da UTI Neonatal toda semana em dia e 
horário fixo. Esta prática é continua e teve inicio em abril de 2009. 
 
O GRAMPET (Grupo de Apoio às Mães dos Pequenos Tesouros) tem como principal 
resultado a participação de 80% do total das mães de bebês internados na UTI Neonatal, 
o que demonstra a importância do espaço para troca de experiências, capacitação e 
orientação dessas mães sobre o aleitamento materno e vínculo mãe-bebê. De abril a 
dezembro de 2009 tivemos 144 mães que participaram do grupo, 32% com faixa etária 
de entre 21-26 anos, 27% entre 27-32 anos, 25% entre 15-20 anos e 16% acima de 33 
anos. Sendo que 68% eram casadas, 13% estavam solteiras com namorado, 13% solteiras 
sem namorado e 16 estavam separadas do pai do bebê As mães relataram histórico de 
gravidez não planejada mas desejada em 64% dos casos; 25% foram gravidez planejada e 
desejada contra 11% não planejada e não desejada. Do total, 50% eram primigestas e 
outros 50% somam as mães com mais de 02 filhos. A idade gestacional no momento de 
parto tem média de 35 semanas e 52% foram parto normal e 48% cesárea Todas as mães 
relataram que foram incentivadas ao aleitamento materno em sala de parto, contudo 
apenas 34% estavam em seio materno exclusivo.Estes dados demonstram necessidade 
de intervenção interdisciplinar focada no incentivo e promoção do aleitamento materno 
e na resolução de conflitos emocionais emergentes da dinâmica de hospitalização do 
prematuro e reorganização do núcleo familiar.No grupo as mães visualizam e refletem 
sobre a importância do vínculo mãe-bebê já que 64% apresentam modelo de 
maternagem prejudicado. 
 
Essa experiência minimizou os conflitos com a equipe, melhorou o enfrentamento das 
mães à hospitalização e demonstra continuadamente qual o papel fundamental de cada 
mãe no processo de maternagem em uma UTI Neonatal, fortalecendo o vínculo mãe-
bebê. 
 
Trabalho não financiado 
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GRUPO DE GESTANTES E PUERICULTURA DO CENTRO DE SAÚDE TAPERA, 
FLORIANÓPOLIS, SC: TRABALHADO SOBRE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM 
OFICINA DE PAPINHAS.  
 
Ana Carolina Severiano 1,   Ariane Bisetto de Oliveira 1,   Daniela Pacheco 1,   Décio Junior 
de Almeida Fogliatto 1,   Denise Rosemeri Dessbessel de Mattos 1,   Erica Luzia Santiago 
Bianquini 1,   Etel Matielo 1,   Juçara Vieira Santos 1,   Luciana Maia de Almeida dos Reis 1,   
Maria Targino Sampaio da Rosa 1,   Rosemery Souza da Silva 1,   Silamara Silveira Velho 1  
1) Secretaria Municipal de Saúde, Florianópolis, Brasil 
 
A Estratégia de Saúde da Família, preve como uma das ações prioritárias o Trabalho com 
Grupos. No Centro de Saúde da Tapera, Florianópolis, SC as 4 equipes de saúde da 
família desenvolvem diferentes Grupos, dentre eles o de gestantes e puericultura. 
 
Em março de 2010 estes grupos desenvolveram uma Oficina de Papinhas, sendo seu 
relato o objetivo deste trabalho. Nossa proposta é realizar ações educativas, através de 
oficinas culinárias relacionadas aos hábitos alimentares saudáveis. 
 
Dialógico participativo - Roda de conversa e oficina prática de preparo de alimentos. 
 
A primeira oficina do ano teve como tema a Alimentação Complementar foi organizada 
pela equipe de saúde da Tapera e nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
(NASF) que escolheram três receitas para serem produzidas na oficina e reproduziram 
parte do material educativo 10 passos para alimentação saudável de menores de 2 anos, 
publicada pelo Ministério da Saúde, para ser entregue aos participantes da Oficina. Ela 
foi realizada na casa de uma moradora da comunidade da Tapera que realiza outras 
atividades de Grupos de Promoção de Saúde em sua residência. A oficina teve a 
participação de gestantes, puérperas e mulheres do bairro Tapera, Agentes Comunitários 
de Saúde, enfermeiros, nutricionista e psicóloga, num número de trinta pessoas, 
aproximadamente, sendo que estes os potenciais multiplicadores dos saberes trocados 
na atividade. Foram trabalhados os temas da amamentação saudável e dos 10 passos 
para alimentação saudável de crianças e foram preparadas três papinhas, duas salgadas 
e uma doce. Ao final da Oficina todos degustaram as papinhas produzidas inclusive uma 
criança menor de 1 ano encantou todos participantes ao provar e aprovar as papinhas 
preparadas. A participação das mulheres da comunidade, com relatos, duvidas e 
questionamentos sobre os temas trabalhados mostrou seu interesse em temas 
relacionados a saúde. O clima de alegria e descontração presente na Oficina transforma 
a aprendizagem em um momento de festa, brincadeira, diversão. 
 
Este trabalho demonstrou a importância da equipe de saúde da família trabalhar temas 
práticos, fora do contexto do Centro de Saúde, em articulação com a comunidade e com 
a integração de diferentes profissionais de saúde.  
 
Não se aplica. 

 

 

GRUPO DE GESTANTES: ESPAÇO INCENTIVADOR DO ALEITAMENTO MATERNO - 
EXPERIÊNCIA DE AÇÃO COMPARTILHADA ENTRE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E 
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)  
 
Alexandra Corrêa de Freitas 1,   Maíra Caricari Saavedra 1,   Bruno Benndorf Mangolini 1,   
Sandra Maria Sávio 1  
1) Atenção Primária a Saúde (APS) Santa Marcelina, São Paulo, Brasil 
 
No PSF os grupos educativos são tidos como uma estratégia de promoção à saúde. Para 
as gestantes, é um espaço rico para a troca de experiências, orientações e incentivo ao 
aleitamento materno, sendo possível uma abordagem integral e transdisciplinar. 
 
Este trabalho apresentará a proposta do grupo de gestantes realizado em 2 UBS da zona 
leste do município de São Paulo, o qual, dentre outros objetivos visa sensibilizar e 
incentivar as futuras mães a optarem pelo aleitamento materno exclusivo. 
 
A proposta é de que durante o pré-natal as gestantes participem de 3 grupos educativos, 
um em cada trimestre gestacional, com temas diferentes e pertinentes a cada período; 
sendo o tema aleitamento materno comum a todos os encontros. 
 
Desde Março de 2010, mensalmente, cada UBS realiza 3 grupos educativos com temas 
diferentes e para gestantes de diferentes idades gestacionais: 1º, 2º e 3º trimestres. A 
equipe de enfermagem é responsável pelo grupo das gestantes do 1º trimestre, 
realizando orientações e esclarecimentos quanto à concepção, desenvolvimento do feto, 
mudanças no corpo da mulher, importância do pré-natal e inicia-se uma abordagem 
sobre o aleitamento materno como beneficiador da saúde do bebê e recuperação pós-
parto. O grupo do 2º trimestre gestacional é realizado pela equipe de odontologia e 
fonoaudióloga da equipe NASF, os quais abordam os cuidados com a saúde bucal da 
mulher grávida, prejuízos do uso de chupeta e mamadeira, manejo da amamentação e 
seus benefícios para o desenvolvimento dos dentes e linguagem das crianças. E, o grupo 
para as gestantes do 3º trimestre é desenvolvido pelos demais profissionais da equipe 
NASF (fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo), como espaço destinado ao 
esclarecimento de dúvidas trazidas pelas participantes, conversa sobre suas angústias, 
medos e ansiedade quanto ao parto, possíveis desconfortos com seu corpo, cuidados 
com o bebê e, principalmente, sobre o aleitamento materno (manejo, benefícios, mitos e 
cuidados com a alimentação da mãe e do bebê, vínculo mãe e filho). As gestantes são 
orientadas a comunicar a UBS quando o bebê nascer para que seja feita a visita da 
enfermeira e para que passem a participar do grupo de aleitamento materno. 
 
Abordar o aleitamento materno na gestação é importante, pois até a chegada do bebê, a 
mãe pode esclarecer dúvidas sobre este e outros temas, utilizando o grupo como 
complemento do pré-natal, podendo contribuir para uma escolha a favor da 
amamentação. 
Não há financiamento e conflitos de interesse. 
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GRUPO DE GESTANTES: PERCEPÇÕES E PERSPECTIVAS SOBRE OPROCESSO PARTO E 
NASCIMENTO A PARTIR DE OFICINAS EDUCATIVAS  
 

Maria Rita C. B. Almeida 1,   Kleyde Ventura de Souza 2,   Juliana Thomé Ribeiro 1,   Maria 
Luiza De Medeiros Amaro 1,   Mariana Julia Pioli Da Costa 1,   Sabrina Strapasson 1,   
Virgínia Beatriz Maciel 1  
1) Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitba, Brasil 
2) Escola de Enfermagem da UFMG, Belo Horizonte, Brasil 
 
A formação de grupos de gestantes configura-se como um meio de preparar a mulher e 
seu companheiro no processo gravídico, desvendando mitos e dúvidas, possibilitando a 
expressão de anseios, problemas e necessidades relativas ao momento gestacional. 
 
Este estudo teve como objetivo conhecer a percepção de um grupo de gestantes sobre 
sua participação em oficinas educativas e analisar suas perspectivas sobre o processo de 
parto. 
 
Pesquisa qualitativa. Participaram dez gestantes inscritas em oficinas educativas em 
realizadas por uma universidade privada, em Curitiba/PR. Utilizou-se a análise de 
conteúdo para tratamento dos dados. A Resolução nº 196/96 MS/CNS foi atendida. 
 
As unidades temáticas, que emergiram da fala das mulheres, possibilitou a descrição das 
percepções sobre sua participação em oficinas educativas e as perspectivas acerca do 
seu processo de parto e nascimento. Foram identificadas duas unidades temáticas: a) o 
processo de tornar-se mãe, fortalecido por vivências e experiências compartilhadas em 
grupo e b) descortinando perspectivas: ampliando horizontes sobre o processo de 
parturição. Na primeira unidade puderam-se destacar aspectos positivos em relação ao 
desenvolvimento das oficinas, principalmente a interação entre as gestantes, a troca de 
experiências, o esclarecimento de dúvidas e mitos, assim como a mudança da visão do 
parto e seu próprio fortalecimento para uma participação mais ativa, segura e autônoma 
no processo de gestar e parir. Na segunda unidade temática evidenciou-se a intensa 
mudança nas gestantes no que diz respeito ao seu fortalecimento pessoal. Os diálogos 
expressaram a possibilidade das mulheres ressignificarem à experiência da gestação e de 
suas perspectivas em relação ao parto, permitindo o desenvolvimento de 
potencialidades e fortalecendo as decisões ligadas ao processo de parto e nascimento. 
 
Além dos resultados positivos obtidos nas oficinas, a iniciativa merece reconhecimento, 
ao inovar uma ação educativa com gestantes ampliando saberes para além dos 
ambientes formais do campo da saúde. 
 
Não teve financiamento nem conflito de interesse 

 

 

 

GRUPO EDUCATIVO DE ENFERMAGEM EM ALEITAMENTO PARA GESTANTE COM RISCO 
MATERNO-FETAL: UM ENFOQUE NAS DÚVIDAS E MITOS  
 
Alana Stéphanie Esteves Villar 1,   Nina Aurora Mello Savoldi 1  
1) Banco de Leite Humano- IFF- Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil 
 
Esse estudo revela as dúvidas e mitos de gestantes com risco materno-fetal que 
participam de um grupo educativo sobre aleitamento materno. Isso contribuirá para o 
profissional intervir e trocar experiência para a promoção do aleitamento materno. 
 
Os objetivos do estudo: Descrever o funcionamento e organização do grupo educativo; 
Identificar as principais dúvidas das gestantes; Descrever a percepção das gestantes em 
relação ao grupo.  
 
Trata-se de um estudo descritivo-exploratório com abordagem qualitativa. Os sujeitos e 
cenário: 100 gestantes que participaram do grupo educativo desenvolvido no BLH-IFF-
Fiocruz. Estudo respaldado na resolução 196/96 sobre ética em pesquisa.  
 
O grupo educativo é realizado duas vezes na semana com todas as gestantes que 
realizam o pré-natal no IFF, referência para risco materno-fetal, e tem como objetivo 
sanar as dúvidas das gestantes e promover o aleitamento materno. As dúvidas foram 
classificadas em categorias tais como: Mamadeira e chupeta; Bioética; Amamentação de 
outra criança; Fissuras; Higiene do bebê; Cuidado com umbigo; Amamentação e 
sexualidade; Armazenamento e ordenha do leite; Amamentação e trabalho; Plástica e 
silicone; Medicamentos X Amamentação; Doença X Amamentação; Tempo da mamada; 
Ingurgitamento; Quantidade de Ingesta de LH; Água antes dos 6 meses; Refluxo; Mitos; 
Aspectos Emocionais e Amamentação; Estética e Amamentação; Empedramento; 
Posição do bebê na amamentação. As gestantes de uma forma geral, tiveram uma visão 
positiva do grupo e afirmam ter adquirido embasamento não só para a prática do 
aleitamento materno mas também para o cuidado com o RN.  
 
Programas educativos relacionados à amamentação no pré-natal são importantes, 
conhecer e sanar as dúvidas e mitos pode contribuir para evitar o desmame precoce, e é 
imprescindível para uma amamentação efetiva.  
 
Este estudo é financiado pela Fiocruz 
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HIGIENE DOS ALIMENTOS COMPLEMENTARES OFERECIDOS ÀS CRIANÇAS 
DESNUTRIDAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE DE UM MUNICÍPIO PARANAENSE  
 
Alessandra Brustolin 1,   Paula Chuproski 1,   Débora Falleiros de Mello 2  
1) Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR, Brasil 
2) Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto - SP, Brasil 
 
A desnutrição infantil é uma doença de origem multicausal, e entre as causas destacam-
se: o desmame precoce, a higiene precária na preparação dos alimentos, o déficit 
específico da dieta em vitaminas e minerais e a incidência repetida de infecções. 
 
Descrever as práticas de higiene dos alimentos complementares oferecidos às crianças 
desnutridas menores de dois anos de idade de um município paranaense.  
 
Estudo exploratório descritivo qualitativo realizado em Guarapuava-PR com 8 crianças 
desnutridas menores de 2 anos e suas mães. A técnica de investigação foi a observação 
participante e na análise dos dados utilizou-se a análise temática. 
 
O tema de destaque foi A alimentação da criança no cotidiano dos domicílios, 
apreendendo o seguinte sub-tema: Como são preparados os alimentos para a criança. 
Foram realizadas 56 visitas domiciliares e ao se observar o preparo das refeições 
oferecidas às crianças, alguns aspectos referentes à higiene dos alimentos 
complementares emergiram. Entre eles destacam-se: a conservação e o armazenamento 
dos alimentos, higiene das mãos, dos utensílios (mamadeira), do ambiente da cozinha, 
hábito de fumar das mães e a presença de animais domésticos dentro dos domicílios. 
Durante o preparo dos alimentos, observou-se que as mães não tinham o hábito de lavar 
as mãos freqüentemente. A higienização das mamadeiras era feita com água e sabão, ou 
apenas água. Em várias visitas, foram observadas mamadeiras com restos de alimentos 
em armários, mesas e estantes. As mães faziam a lavagem das mamadeiras junto com 
outros utensílios. Das mães desse estudo, três fumavam e na observação das práticas 
alimentares verificou-se que elas fumavam durante o preparo das refeições, enquanto 
amamentavam e próximas das crianças. Outro aspecto visualizado nas visitas 
domiciliares foi a presença de animais domésticos dentro dos domicílios e mais 
especificamente no ambiente da cozinha. Observou-se que os animais comiam dentro 
das casas, subiam nas cadeiras, sofás, mesas e pias. 
 
As práticas de higiene nem sempre foram adequadas. A higiene precária favorece a 
contaminação dos alimentos e a manifestação de doenças diarréicas, que pode afetar o 
estado nutricional ou comprometê-lo ainda mais no caso de crianças desnutridas. 
 
Não há fontes de financiamento. 

 

 

 

 

I ENCONTRINHO DE ALEITAMENTO MATERNO – ENANZINHO – BELÉM-PA  
 
Amanda Souza Moura 1,   Ilza Rosanda Barbosa Maia 1,   Camila Aguiar da Fonseca 1,   
Gilmara Cris Nascimento da Silva 1,   Maria de Fátima Bentes dos Santos 1,   Mayra 
Fernandes Houat 1,   Débora Carvalho Ramos 1,   Sheila Cristina Martins e Silva 1,   Tayana 
Vago de Miranda 1,   Thiago Pereira Cruz 1,   Daíse Reis da Cunha 1,   Lívia Valquíria Raposo 
Dickson 1,   Liziane Santa Brígida 1  
1) Associação Amigos da Amamentação - AMAMEN, Belém - Pará, Brasil 
 
A escola é um ambiente para ensinar e aprender com papel fundamental na formação 
educacional e social do ser humano, neste contexto realizou-se o I Encontrinho de 
Aleitamento Materno, como atividade do X ENAM-Encontro Nacional de Aleitamento 
Materno. 
 
Difundir a importância do Aleitamento Materno - AM entre crianças, adolescentes e 
educadores nas escolas públicas e privadas de Belém, através do I Encontrinho de 
Aleitamento Materno, visando torná-los divulgadores do tema na sociedade. 
 
Foram capacitados em aleitamento materno universitários dos cursos de nutrição e 
medicina para ministrarem palestras e desenvolverem concurso de redação e atividade 
artística nas escolas. Realizou-se oficina de AM para crianças durante o X ENAM. 
 
Participaram do I Enanzinho 4 (quatro) escolas públicas e 3 (três) privadas da região 
metropolitana de Belém. Foram abrangidos cerca de 3000 alunos do 7° ano do ensino 
fundamental ao 2° ano do ensino médio. Na oficina de aleitamento materno, realizada 
no X Encontro Nacional de Aleitamento Materno, participaram 20 crianças com idade 
entre 8 e 12 anos realizando atividades sócio recreativas, com a exibição de vídeos e 
distribuição de material educativo com a temática eixo “Importância da amamentação”. 
Ainda no X ENAM foram apresentadas as melhores redações e atividades artísticas 
elaboradas pelos alunos das escolas participantes, onde houve a premiação com 
certificados e medalhas para os alunos e as escolas vencedoras. Foram premiadas as 3 
melhores redações e a melhor atividade artística, a qual foi uma apresentação musical. 
 
A divulgação da temática nos vários níveis escolares através de palestras e atividades 
recreativas, representa uma forma de sensibilização e promoção do AM, que é de fácil 
assimilação pelos alunos, sendo uma estratégia inédita dentro dos ENAMs.  
 
Sem financiamento 
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IMPACTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS “DEZ PASSOS PARA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL” 
NA IDADE DE INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ENTRE GRUPOS 
CONTROLE E INTERVENÇÃO  
 

Marina Nunes 1,   Mônica Broilo 1,   Patrícia Grechi 1,   Cíntia Mendes Gama 1,   Márcia 
Regina Vitolo 1  
1) Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto, Porto Alegre - RS, Brasil 
 
A introdução da alimentação complementar ao leite materno é recomendada a partir 
dos seis meses de vida da criança, coincidindo com as características fisiológicas e 
desenvolvimento adequadas a essa nova fase. 
 
Avaliar o impacto da implementação dos “Dez Passos para Alimentação Saudável para 
Crianças Menores de 2 anos” na idade de introdução da alimentação complementar. 
 
Ensaio de Campo Randomizado por conglomerados no qual se implementou o programa 
“Dez Passos para Alimentação Saudável” em Unidades de Saúde de Porto Alegre, RS. 
 
Participaram do estudo 20 UBS randomizadas em grupo controle (GC) ou intervenção 
(GI). A coleta de dados inicou-se com mães de 619 lactentes com idade entre 6 e 9 
meses, as quais foram convidadas a participar no último trimestre de gravidez. As 
características socioeconômicas e demográficas não diferiram entre GC e GI. A média do 
mês de introdução da alimentação complementar foi significativamente maior no GI do 
que no GC para a maioria dos alimentos analisados. A introdução de fruta foi, em média, 
aos 4,2 meses para o GC e 4,4 para o GI (p=0.01). A introdução de suco natural foi, em 
média, aos 4,2 meses para o GC e 4,5 meses para o GI (p=0,009). A média de idade da 
introdução da papa salgada foi de 4,5 meses para o GC e 4,8 para o GI (p=0,001). Para a 
sopa industrializada, a média de idade da introdução foi 4,6 meses para o GC e 5,1 meses 
para o GI (p=0,072). A média de idade da introdução de comida da familia foi 4,7 meses 
para o GC e 5,1 para o GI (p=0,007). Em relação a presença de alimentos preconizados 
pela intervenção também houve diferença estatística significativa entre os grupos para 
os miúdos (p=0,004), mas não foi para carne (p=0,065) e leguminosas (feijão, lentilha) 
(p=0,48) quando introduzidos junto com a papa salgada. Preconizou-se a adequação da 
consistência da papa oferecida havendo diferença significativa para o GI (p=0,014). 
Considerou-se adequado aquela amassada com garfo e inadequado liquidificada, 
passada na peneira ou a união destas. 
 
O programa de nutrição implementado nas Unidades de Saúde foi associado à 
introdução mais tardia de alimentos complementares, sugerindo melhor adequação à 
política nacional de alimentação para crianças menores de dois anos. 
 
Ministério da Saúde e FAPERGS 

 

 

IMPACTO DAS POLÍTICAS INTERNACIONAIS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DO HIV E 
AIDS NA PROMOÇÃO, APOIO E PROTEÇÃO DA AMAMENTAÇÃO NOS PAÍSES DA ÁFRICA 
SUBSAARIANA  
 
Da Silva, R.P. 1  
1) IBFAN, Pará de Minas MG, Brasil 
 
Devido dificuldades para alcançar os critérios “AFASS” das políticas internacionais de 
saúde para prevenção da transmissão do HIV e AIDS, e fatores culturais/ 
socioeconômicos, vem ocorrendo um decréscimo na prática da amamentação nos países 
da África Subsaariana. 
 
Abordagem perceptiva de profissionais, em relação às políticas internacionais de saúde 
para prevenção da transmissão do HIV/AIDS e a influência na prática da amamentação 
nestes países. 
 
Estudo qualitativo usando questionário semi-estruturado, enviado eletronicamente à 
dezesseis profissionais atuantes na prevenção da transmissão do HIV/AIDS e 
amamentação, de junho a novembro de 2006. Aprovado pelo comitê de ética de 
pesquisa da “Queen Margaret University” Edimburgo, Escócia. 
 
Constatado a influência das políticas internacionais de saúde para prevenção da 
transmissão do HIV/AIDS na prática da amamentação nos países Africanos Subsaarianos. 
Devido à realidade cultural e socioeconômica a substituição da amamentação, do leite 
materno por formula infantil não é nem aceitável, factível, acessível, sustentável e muito 
menos segura nestes países. Ao contrário trás sérios riscos para a sobrevivência infantil 
ainda maior que a transmissão vertical do HIV. Por um lado os profissionais sentem 
inseguros quanto à prática da amamentação e do outro lado as mães amedrontadas em 
amamentar e também o problema do “spillover”. Porém, as indústrias vêm aproveitando 
a epidemia do HIV e os critérios “AFASS” para justificar a violação do “Código 
Internacional de Alimentos para Lactentes”. Mediante os fatores 
culturais/socioeconômicos destes países, a amamentação exclusiva nos seis meses foi 
apontada como a melhor intervenção para prevenir a transmissão vertical do HIV, apesar 
de que alguns pontos precisam ser ressaltados afins de não se banir desnecessariamente 
a amamentação. Pasteurização do leite humano foi apontada como alternativa segura 
para alimentação infantil após os seis meses. 
 
Nestes países a prática da amamentação está fortemente ameaçada devido à absorção 
de políticas globais de saúde, abonadas por critérios “AFASS”. Contudo, vêm sendo 
implantada progressivamente uma cultura anti-amamentação, sustentada por 
programas de governos locais onde é crescente a parceria com as indústrias de fórmulas 
infantis.  
 
Nenhum conflito de interesse. 

 



106 

 

 

IMPACTO DE UMA INTERVENÇÃO PRÓ-ALEITAMENTO NAS TAXAS DE AMAMENTAÇÃO 
DE RECÉM NASCIDOS PRÉ-TERMO INSERIDOS NO MÉTODO MÃE CANGURU  
 

Danielle Aparecida de Almeida Matos 2,   Daniela Almeida Amaral 1,   Eric Liberato 
Gregório 1,   Petterson Menezes Tonini 1  
1) Centro Universitário UNA, Belo Horizonte - MG, Brasil 
2) Maternidade Municipal de Contagem, Belo Horizonte - MG, Brasil 
 
Nos últimos anos, observou-se a retomada da valorização da amamentação e a 
preocupação em humanizar o atendimento prestado aos recém-nascidos pré-termo 
(RNPT) e também às suas famílias. A equipe hospitalar deve oferecer apoio à puérpera e 
ao bebê.  
 
Avaliar a influência de práticas assistenciais de uma equipe multidisciplinar criada para 
dar incentivo ao aleitamento materno de RNPT inseridos no método mãe canguru. 
 
Foram utilizados prontuários de acompanhamento após a alta hospitalar de 52 RNPT que 
participaram do método mãe-canguru. A amostra foi dividida em dois grupos de 28 
crianças acompanhadas e 28 não acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. 
 
Os resultados demonstraram que houve um incremento de 35% de aleitamento materno 
exclusivo no grupo após a criação da equipe em relação ao grupo que não recebeu as 
intervenções desta. Quanto à prevalência do aleitamento misto, este registrou queda de 
31,6%, passando de 53,8% para 22,2% após a criação da equipe multidisciplinar. As 
mudanças observadas neste estudo, nas prevalências do tipo de alimentação da criança, 
sempre em favor das recomendações, sugerem o potencial da estratégia utilizada pela 
equipe multidisciplinar da maternidade para a promoção e manutenção do aleitamento 
materno. Portanto, sugere-se que as ações de incentivo ao aleitamento materno 
realizadas pela Comissão foram suficientemente válidas para aumentar o numero de 
RNPT em aleitamento materno exclusivo após a alta hospitalar. Consequentemente 
observa-se uma diminuição de crianças em aleitamento misto e artificial após a 
intervenção da equipe de profissionais que compõem a Comissão.  
 
Dado o importante papel da promoção e proteção ao aleitamento materno para 
diminuição da mortalidade infantil no País, torna-se necessário a criação e manutenção 
de equipes multidisciplinares e práticas assistenciais que assegurem a amamentação.  
 
Financiada pelo próprio pesquisador. 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DA REDE AMAMENTA BRASIL NO ESTADO DO TOCANTINS – UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
Liana Barcelar Evangelista 1,   Gizella Diniz Campos de Oliveira 2,   Itamar Coelho da Mota 
Souza 2,   Edilma Fie Barbosa 3,   Micheline Veras de Moura Henriques 3  
1) SESAU, Palmas - TO, Brasil 
2) SEMUS, Palmas - TO, Brasil 
3) CEULP/ULBRA, Palmas - TO, Brasil 
 
A formação de Tutores em Aleitamento Materno da Rede Amamenta Brasil em Palmas-
TO, 2009, beneficiaram a proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno junto às 
unidades básicas de saúde.  
 
O presente trabalho tem como objetivo relatar a implantação da Rede Amamenta Brasil 
no Estado do Tocantins.  
 
Realizou-se uma análise dos documentos de avaliação da Oficina de Formação de 
Tutores do estado do Tocantins. 
 
Foram capacitadas profissionais de 10 UBS, sendo avaliado os atendimentos no pré-
natal, Pós natal e orientações a Comunidade, destes. No pré-natal, 80% das equipes 
desenvolvem atividades sobre aleitamento materno, sendo que modificam a forma de 
abordagem, entre oficinas, grupos de gestante com familiares, atividades com vídeos 
educativos. No pós natal 80% das equipes desenvolvem atividades como: oficinas com 
grupos de mães, visitas puerperais com toda a equipe, identificação de mapa inteligente 
para identificação das nutrizes. Quanto as ações na comunidade, no pré natal 70% são 
palestras educativas e no pós natal 20% mantém atividades como higiene oral e corporal 
do bebê e da mãe.  
 
A implantação da rede amamenta Brasil é um forte instrumento que trouxe para os 
profissionais a capacidade de interação com a comunidade e intervir no processo de 
promoção e apoio ao aleitamento 
 
Ministério da Saúde, SESAU, SEMUS 
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IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO E CENTRO DE APOIO A 
AMAMENTAÇÃO NA MATERNIDADE FREI DAMIÃO–JOÃO PESSOA-PB  
 

Sonia Maria Galiza de Carvalho 1,   Mª Socorro R. N. Amaro 1  
1) Maternidade Frei Damião, João Pessoa, Brasil 
 
Com finalidade de ampliar ações do aleitamento materno e coleta de LHO foi implantado 
um PCLH na Maternidade Frei Damião como unidade de apoio, proteção à amamentação 
auxiliando puérperas que não podem amamentar seus filhos pela prematuridade. 
 
Mostrar que houve melhora na produtividade e qualidade das atividades como incentivo 
amamentação, ordenha e distribuição do LHO, realizadas no posto de coleta, com 
alteração do horário de funcionamento e implantação do setor de porcionamento do 
LHOP. 
 
Análise de dados prontuários Mãe e RN’s internos em UTI Neo e planilha de distribuição 
do LHOP do BLH Anita Cabral de janeiro a dezembro de 2009. Relacionando itens como: 
volume de leite coletado, local de distribuição do leite e transtorno lactação. 
 
A modificação do horário de funcionamento para 24 horas elevou coleta do leite 
materno e humano, reduziu desperdício de LHOP com a centralização da distribuição, 
reduziu transtornos da lactação, ordenhas de 08 a 12 em 24 horas incluindo pelo menos 
02 noturnas, servindo também como incentivo às mães dos prematuros, como estratégia 
para aumentar da lactação. Desde a implantação do horário estendido, Julho/09, elevou 
em 16% à coleta LHO e Leite Materno e diminuiu em 31% o uso LHOP em em UTI Neo. 
 
A implantação do PCLH em horário estendido tornou possível aumentar coleta do LHO, 
manter lactação de nutrizes, ajudar mães a prevenir dificuldades enfrentadas no início da 
lactação contribuindo assim para o prolongamento do período de amamentação.  
 
Nenhum conflito 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARCERIA ENTRE BANCOS DE LEITE HUMANO E EQUIPES 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO 
MATERNO.  
 

Cristiano Siqueira Boccolini 1,   Rosane Rito 1,   Jackeline de S. Mello ,   Vania Maria da Rocha ,   
Andréa Ricardo ,   Nadia Proázio ,   Valéria Alves Gomes Rodrigues ,   Maria da Conceição da 
Silva  
1) Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
 
O excesso de produção de leite pode ocorrer em cerca de 10% das mães que estão 
amamentando, e pode causar diversos problemas à saúde materna. A doação desse excedente 
pode auxiliar tanto as lactentes como recém-nascidos internados. 
 
Descrever o processo de promoção do aleitamento materno e doação de leite humano através 
da parceria entre os Bancos de Leite Humano (BLH), as Equipes de Saúde da Família (ESF), e as 
comunidades adstritas na Cidade do Rio de Janeiro. 
 
Trata-se de relato de experiência de parceria entre BLH e ESF, tendo como eixo a RDC/ANVISA-
171, a promoção do aleitamento materno e doação de leite humano. Realizou-se estudo 
piloto, elaboração de plano de ação e expansão para a rede de assistência. 
 
Foi idealizada a criação de entrepostos de coleta de Leite Humano Ordenhado (LHO), onde, em 
suma, as ESF incentivam a doação e coleta domiciliar de LHO, armazenando temporariamente 
essa doação até que um BLH possa recolher e processar o LHO. A ação piloto vem sendo 
desenvolvida entre a ESF Sereno e o BLH do Hospital Municipal Herculano Pinheiro (HMHP) 
desde 2007, com os seguintes resultados: sensibilização das nutrizes da área de abrangência; 
construção de conhecimentos; participação da ESF em campanhas de doação de LH; coleta de 
até de dez litros de LH/mês; elaboração de material informativo (folders e cartazes); 
distribuição; e o principal: fortalecimento das redes de apoio interinstitucional e 
interdisciplinar. Mudou, também, o paradigma de relação das mães da comunidade adstrita 
aos ESF, uma vez que as mesmas sentem-se responsáveis pelo bem estar das gestantes 
(vizinhas, amigas, ou conhecidas) que terão seus filhos na maternidade que abriga o BLH de 
referência. Foi elaborado, então, um plano de ação composto de 5 etapas: 1-planejamento da 
ações; 2-capacitação e treinamento; 3-prospecção; 4-operacionalização; e 5-avaliação e 
acompanhamento. Atualmente, sob a gestão do Programa de Saúde da Criança e apoiado pela 
Gerência de DST/AIDS e Instituto de Nutrição Annes Dias da SMSDC/RJ, existem cinco BLH e 
nove ESF engajados na ampliação dessa experiência piloto, tendo capacitado mais de 40 
profissionais de saúde, que se encontram na fase de prospecção e operacionalização.  
 
As possibilidades de interação e integração entre os BLH, ESF e comunidade são ilimitadas, 
desde que mantidos os processos de diálogo, empoderamento, “advocacy” e formação de 
redes entre os atores, promovendo a saúde da comunidade. Não há conflito de interesses 
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IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DOS “DEZ PASSOS DA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS BRASILEIRAS MENORES DE DOIS ANOS” EM UNIDADES DE 
SAÚDE: ENSAIO DE CAMPO RANDOMIZADO POR CONGLOMERADOS  
 
Juliana Rombaldi Bernardi 1,   Maria Laura da Costa Louzada 1,   Fernanda Rauber 1,   
Cíntia Mendes Gama 1,   Márcia Regina Vitolo 1  
1) UFCSPA , Porto Alegre, Brasil 
 
Diretrizes nacionais e internacionais recomendam o aleitamento materno exclusivo 
(AME) nos primeiros seis meses de vida em função da importância dessa prática na 
prevenção de morbidade e mortalidade infantil. 
 
Avaliar o impacto da implementação dos “Dez Passos da Alimentação Saudável para 
Crianças Brasileiras menores de dois anos” na prevalência de lactentes amamentados 
exclusivamente nos primeiros seis meses de vida.  
 
Vinte Unidades de Saúde (US) na cidade de Porto Alegre-RS foram randomizadas em 
grupo controle ou intervenção. Todos os profissionais de saúde das US do grupo 
intervenção receberam orientações quanto às diretrizes alimentares do Ministério da 
Saúde. 
 
Foram avaliadas 619 crianças com idades entre 6 e 9 meses usuárias das US, sendo 318 
das 9 US do grupo intervenção e 301 das 11 US do grupo controle. A prevalência de 
aleitamento materno AME foi significativamente maior no grupo intervenção em relação 
ao controle nos primeiros meses de vida. Observou-se que 72,3% das crianças do grupo 
intevervenção foram amamentadas exclusivamente no primeiro mês de vida, enquanto 
que para o grupo controle a prevalência foi de 59,5% (RR = 1.21; IC 95%, 1.08-1.36). Para 
os dois primeiros meses de vida observou-se prevalência de 62.6% de AME para o grupo 
intervenção e 48,2% para o grupo controle (RR = 1.29; IC 95%, 1.12-1.50). Nos três 
primeiros meses de vida a prevalência de AME foi de 44,0% para o grupo intervenção e 
34,6% para o grupo controle (RR = 1.27; IC 95%, 1.04-1.55). Nos quatro (26,4% vs 20,6%) 
e cinco meses de vida (11,3% vs 7,0%) as prevalências de AME foram maiores para o 
grupo intervenção, mas sem diferença significativa entre os grupos. A proporção de 
crianças que não consumiram açúcar nos primeiros seis meses de vida foi 51%, maior no 
grupo intervenção quando comparada com o grupo controle (RR = 1.51; IC 95%, 1.12 -
2.04). 
 
Os resultados confirmam a importância da implementação in loco da política nacional de 
alimentação saudável para crianças menores de dois anos para melhorar os índices de 
aleitamento materno exclusivo entre os lactentes usuários de Unidades de Saúde. 
 
Ministério da Saúde e FAPERGS. Não há conflito. 

 

 

 

IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÂO DO TRABALHO DE BUSCA ATIVA PARA A CAPTAÇÃO 
DE DOADORAS DE LEITE MATERNO NO BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL DA 
MULHER DE SANTO ANDRÉ.  
 

Bonsaséa, Antonio Luiz 1,   Siqueira, Maria Joana 1,   Tessarini, Shirlei 1,   Belo, Sandra 
Regina Alves 1  
1) Hospital da Mulher "Maria José dos Santos Stein"., Santo André - SP, Brasil 
 
Ao inaugurar o BLH do Hospital da Mulher “Maria Jose dos Santos Stein”, observou-se a 
necessidade de captar doadoras de leite materno por outras maneiras, além da utilização 
dos recursos audiovisuais, e campanhas através da mídia escrita e televisiva 
 
Implantamos o trabalho de busca ativa para captação de doadoras de leite materno, com 
objetivo de aumentar o volume de leite coletado beneficiando mais neonatos. 
 
Criar um cadastro de puérperas que tiveram o parto neste hospital e, munícipes de Santo 
André. Após sete a dez dias de alta hospitalar as puérperas são contatadas por telefone 
por um profissional do BLH que questiona como está sua alimentação e do RN 
 
Após a implantação deste trabalho, verificamos que o BLH – Maria Aparecida Pinheiro do 
Hospital a Mulher de Santo André ampliou o número de doadoras (gráficos em anexo).  
 
Com o aumentou o volume de leite humano coletado, pudemos beneficiar o maior 
número de neonatos prematuros internados nesta instituição, e promoção da saúde 
materna-infantil das municipes de Santo André.  
 
Hospital da Mulher "Maria José dos Santos Stein". 
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INCENTIVO A COLETA E DOAÇÃO DE LEITE HUMANO  
 

Alzira Maria Diniz Ferreira 1,   Fernanda Ferreira Figueiredo 1,   Jenifer Borges Pellegrine 1, 
  Lilian Martins Da Silva 1,   Natalia De Brito Bicharra 1,   Marcela Rodrigues Maia 1  
1) POSTO/PACS Elis Regina, Rio De Janeiro, Brasil 
 
A Coleta e doação de leite humano, têm crescido no Rio de Janeiro, através de convênios 
de Unidades Básicas de Saúde com Maternidades que possuem banco de leite.O leite 
humano é fundamental para o crescimento e desenvolvimento de uma criança, inclusive 
prematuros na UTI. 
 
Expor o trabalho realizado por equipe de Unidade Simplificada de Saúde, com nutrizes 
em seu domicílio, realizando coleta de leite humano precedidos de palestras na unidade 
sobre Aleitamento Materno Exclusivo e orientação para a coleta e doação de leite. 
 
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem, através de experiências com nutrizes 
que foram abordadas e orientadas por profissionais da Unidade Básica de Saúde em 
relação à coleta e doação de leite Humano. 
 
Através da realização de palestras educativas sobre a importância do Aleitamento 
Materno Exclusivo e demais temas relacionados, as puérperas e gestantes foram 
sensibilizadas quanto à adesão ao Aleitamento Materno Exclusivo e doação de leite 
humano, aumentando o vínculo entre a equipe de saúde da unidade e as nutrizes e 
gestantes assistidas na unidade, favorecendo um esclarecimento eficaz sobre os temas e 
a prática da doação de leite humano. A predominância do aleitamento exclusivo, o 
aumento do vínculo mãe e filho e a diminuição de complicações da amamentação, que 
anteriormente contribuía para o desmame precoce, foram observados através da 
abordagem as nutrizes doadoras de leite humano.  
 
A doação de leite humano e a prática de palestras educativas têm garantido o 
desenvolvimento e crescimento ideal para crianças da área adstrita, transparecendo a 
necessidade do aumento da doação de leite humano nas unidades básicas de saúde, 
assim como da abordagem a gestantes e nutrizes sobre a importância do aleitamento 
materno exclusivo. 
 
NÃO HÁ. 

 

 

 

 

 

INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: “A IMPORTÂNCIA 
DA CAPACITAÇÃO DESSES PROFISSIONAIS"  
 
Fernanda Mattos Iacovino 1,   Juliana Braga de Souza 1  
1) Centro Universitário São Camilo, São Paulo - SP, Brasil 
 
A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto à duração do 
aleitamento materno exclusivo a partir de 2001 é de seis meses para o aleitamento 
materno exclusivo e até dois anos ou mais com introdução de novos alimentos. 
 
Avaliar através de revisão bibliográfica a importância da capacitação dos profissionais 
que atuam na atenção primária. 
 
Revisão bibliográfica dos últimos 10 anos,utilizando a base de dados BVS / SCIELO, 
LILACS, e literatura específica. Descritores: Amamentação, Aleitamento Materno, 
Capacitação de Profissionais e Atenção Primária a Saúde.  
 
Há alguns anos o aleitamento materno vêm sendo defendido por várias esferas 
governamentais e profissionais da área da saúde. A amamentação com o decorrer dos 
anos vem ganhando força, mas ainda existem muitos tabus em torno do assunto e os 
próprios profissionais da saúde lidam com dificuldades em orientar e incentivar o 
aleitamento exclusivo. Segundo TAMEZ(2005)"a função do profissional de saúde é de 
fundamental importância por ser o responsável a introduzir a educação sobre o 
aleitamento materno ja nos primeiros meses no período pré-natal". Também é 
ressaltado que o serviço deve ter pessoal qualificado que possa oferecer 
aconselhamento adequado neste período e nas consultas decorrentes após o 
nascimento do RN. 
 
Não basta que o governo disponha programas de incentivo, sem o adequado preparo 
dos profissionais, pois concluimos que uma equipe bem preparada pode influenciar a 
gestante a entender a importância sobre qual tipo de alimento irá oferecer ao seu RN. 
 
Financiamento dos autores 
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INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO: ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DE UM 
MUNICÍPIO DO VALE DO PARAÍBA PAULISTA.  
 

Ana Cláudia de Lima Lara 1,   Aline Vigneron Mendes 1,   Camila Rangel da Costa 1,   
Rafaela Borges Fernandes 1,   Catarina Rodrigues da Silva 2,   Sivaldo Quirino de Almeida 3  
1) Universidade de Taubaté, Taubaté, Brasil 
2) Faculdades Integradas Teresa Davila, Lorena, Brasil 
3) Hospinal Universitário de Taubaté, Taubaté, Brasil 
 
O aleitamento materno deve ser estimulado entre as mulheres durante o pré-natal como 
um todo, já que o aleitamento exclusivo é preconizado pela OMS durante os primeiros 
seis meses de vida e mantido até os dois anos de idade devido aos seus benefícios 
 
O objetivo da pesquisa foi identificar de que forma as estratégias de incentivo ao 
aleitamento materno são desenvolvidas nas unidades de PSF pelas equipes de saúde. 
 
Pesquisa descritiva exploratória com abordagem quantitativa. Utilizou-se um formulário, 
contendo questões abertas e fechadas. A pesquisa foi realizada em PSF no vale do 
Paraíba com população composta por equipes destas e amostra de 63 profissionais 
 
Sobre o aleitamento materno, dos 63 pesquisados, 98,4% relatou existir incentivo pela 
estratégia de saúde da família em relação à elaboração e implantação de ações no pré-
natal das gestantes; 92% referiram que o incentivo com gestantes/puérperas ocorria nas 
consultas médicas; 84,1% nas consultas de enfermagem; 77,7% nas visitas domiciliares 
(VD); 55,5% citaram que as ações ocorriam mensalmente; 39,6% não souberam informar 
se existiam recursos para divulgação do aleitamento materno exclusivo (AME) e 25,3% 
citaram existência de cartazes.. 
 
Apesar do relato da equipe sobre a existência do incentivo ao AME pelo serviço de saúde 
alguns não souberam citar quais recursos existiam para divulgação do AME; quanto à 
atuação foram mais citados os enfermeiros, ACS e os médicos em consultas ou VD. 
 
Declaro não haver conflito de interesses. 

 

 

 

 

 

 

 

INCENTIVO AO PARTO VAGINAL: UM DESAFIO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
 
Stephanie 1,   Lívia 1,   Analice 1,   Thais 1,   Liete 1  
1) Unimed Rio Preto, São José do Rio Preto, Brasil 
 
Os partos cirúrgicos, apesar dos avanços da medicina, ainda têm altos índices de 
complicações, como morte materna e do recém-nascido e histerectomia, comparados ao 
parto vaginal espontâneo segundo a Organização Mundial de Saúde, 2010. 
 
Incentivar e apoiar o parto vaginal através do grupo de gestantes do programa Beabá 
Bebê da Unimed de São José do Rio Preto, visando aumentar os índices dos mesmos 
neste município.  
 
Os recursos utilizados são encontros com a discussão de temas relacionados a gestação e 
cuidados com o bebê, sendo um deles com o médico obstetra. Neste encontro são 
abordados os tipos de parto, anestesia e analgesia, através de vídeos e orientações 
verbais.  
 
Após os esclarecimentos durante as palestras, as gestantes tiram suas dúvidas, 
desmistificam seus antigos conceitos e muitas sentem-se encorajadas a realizarem o 
parto vaginal. Porém, notamos que os índices de cesarianas em São José do Rio Preto 
pelas usuárias Unimed ainda são muito altos, atingiram 98% dos partos no ano de 2009, 
segundo dados dos prontuários do Beabá Bebê (dados das mães que não 
necessariamente participaram do programa). Observa-se que as mães que participaram 
do curso de gestantes têm convicção da importância da realização do parto normal, 
entretanto ao se aproximarem da data provável do parto são desencorajadas pelo 
profissional que as acompanham no pré-natal. Obstáculos são colocados inclusive 
amedrontando-as quanto aos riscos de morte e de seqüelas que seus bebês podem 
correr durante o parto normal, o que demonstra o despreparo destes profissionais. 
Relatos posteriores mostram a frustração das mães que não conseguiram realizar este 
tipo de parto. Percebe-se também que muitas mulheres que fizeram o parto normal só o 
fizeram após oadquirirem o conhecimento através do programa Beabá Bebê.  
 
Concluímos que o incentivo ao parto vaginal é de fundamental importância no grupo de 
gestantes, mas perde suas forças quando contrariado pelos profissionais médicos e pela 
falta de estrutura dos hospitais e despreparo da equipe de saúde em apoiar as 
parturientes.  
 
Unimed São José do Rio Preto 
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INCENTIVO À DOAÇÃO DE LEITE HUMANO: A EXPERIÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE SERENO, PAZ E FÉ E O HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO.  
 

Letícia Thomaz de Almeida 1,   Marilena Teixeira 1,   Salete Maria da Silva 1,   Juliana Paulo 
e Silva 1,   Cristiano Siqueira Boccolini 1  
1) Secretaria Municipal de saude e defesa civil, Rio de Janeiro, Brasil 
 
A Estratégia Saúde da Família está inserida na comunidade tendo poder de compreensão 
de sua dinâmica social. A UBS Sereno localizada no município do Rio de Janeiro, na 
Penha.A Maternidade Herculano Pinheiro é a referência mais proxima das gestantes. 
 
Realizar atenção integrada à saúde da mulher e da criança,promover o aleitamento 
materno através do incentivo à doação de leite humano e suprir a demanda de leite 
materno para os recém-nascidos internados na UTI- Neonatal do HMHP. 
 
Grupos de educação em saúde de gestantes,Promoção do Dia Nacional de doação de 
Leite Humano, reuniões e treinamentos da UBS Sereno e HMHP.A captação de doadoras 
se dá nas visitas domiciliares ,acolhimento mãe e bebê, consultas de puericultura. 
 
Oferecer o leite humano excedido para o banco de leite humano da Maternidade de 
referência da área de atuação da ESF, aumento do percentual de crianças amamentadas 
com leite materno, aumento da auto - estima das mães, aumento do vínculo e confiança 
da mãe com a equipe de saúde da família, 10 litros de leite humano utilizados pelo banco 
de leite da HMHP; identificação de 15 doadoras de leite humano da comunidade. 
 
O desafio de ser uma unidade com o compromisso de promover o aleitamento materno 
exclusivo e coletar leite humano potencializa o trabalho multiprofissional e intersetorial, 
garantindo assim os princípios e diretrizes do SUS.  
 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil-RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INCIDÊNCIA DE TRAUMAS MAMILARES: FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO”  
Mariana Torreglosa Ruiz 1,   Adriana Aparecida Bortololotti Garcia 1,   Cristina de Fátima 
Pacheco 1,   Keila Upnek Menezes 1,   Cintia Andréia Mendonça Fernandes 1,   Elizabeth de 
Camargo Teixeira 1,   Eiko Takaesu Akamine 1,   Leonice Alves Dias 1,   Verônica Vrban 
Aquino 1,   Ricardo de Carvalho Cavalli 1  
1) HCFMRP, Ribeirão Preto - SP, Brasil 
 
 
Os traumas mamilares apresentam incidência de 11 a 96% nas mulheres que 
amamentam, surgindo geralmente na primeira semana pós-parto; 80 a 95% das mulheres 
referem dor decorrente, sendo uma das principais causas de desmame.  
 
Determinar a incidência de traumas mamilares e identificar fatores de risco e proteção.  
 
Trata-se de um estudo retrospectivo, através de dados da avaliação diária das mamas e 
mamadas, coletados em formulário próprio testado previamente. 
 
A incidência de traumas mamilares variou de 17 a 25%. Dentre os fatores de risco 
encontramos: adolescência; realização de mais de 12 consultas pré-natal e insucesso em 
amamentação anterior. Mostraram-se como fatores de proteção: idade materna 
avançada; mais de 6 consultas pré-natal; experiência anterior bem sucedida; parto 
normal; inicio do aleitamento no alojamento conjunto. 
 
Através do conhecimento do perfil das pacientes e a delimitação dos fatores de risco e 
proteção, buscamos identificar intervenções eficazes e adequadas para reduzir a 
ocorrência desta intercorrência para pelo menos 10% (meta da unidade). 
 
Sem financiamento e/ou conflitos de interesse 
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INDICADORES DA AMAMENTAÇÃO REFERENTE À UNIDADE DE INTERNAÇÃO-
MATERNIDADE- Tabulação da oferta de fórmulas infantis e seus principais motivos  
 
Regina Célia Guedes barreto 1,   Ana Lúcia Bressan 1,   Silvia de Jesus Teixeira 1,   Eliete 
Maria F Pereira 1  
1) Hospital e Materniodade São Luiz Anália Franco, São Paulo, Brasil 
 
O processo aleitamento materno é fundamental, principalmente para o inicio de vida do 
ser humano, as vantagens são inúmeras tais como: prevenção de infecção, diabetes e 
algumas doenças na vida adulta para o RN. A maternidade, local onde irá ocorrer o 
primeiro contato físico com o processo, os profissionais devem estimular, protegendo, 
apoiando e promovendo a amamentação, através da rotina diária, disponibilizando 
recursos humanos e físicos, proporcionando um ambiente adequado. É importante que 
tal fato seja mensurado com o intuito de mapear as intercorrencias deste período e 
observar o desempenho da equipe e dos nossos clientes, desestimulando o desmame 
precoce e incentivando o aleitamento materno exclusivo.  
 
Quantificar a oferta de fórmulas infantis e os motivos, com o intuito de propor ações de 
melhoria, manter o aleitamento materno exclusivo na unidade de internação.  
 
O estudo ocorreu em uma em um hospital geral privado da cidade de São Paulo, com 70 
leitos de maternidade, 23 leitos de UTI N (neonatal). A tabulação iniciou-se no mês de 
setembro de 2008 e neste período várias ações foram registradas. Elaborado um 
instrumento para a equipe de enfermagem registrar, acompanhar e quantificar, o tipo 
leite ofertado, o volume do mesmo e a forma de administração por RN.  
 
Uniformização das condutas, melhora do acompanhamento da amamentação, 
implantação de novas rotinas de enfermagem, aumento de RN em aleitamento materno 
exclusivo durante internação, diminuição da oferta de complementação artificial e 
conscientização da equipe referente à importância do leite materno e amamentação.  
 
Os dados coletados são de suma importância para o serviço, pois através deles foi 
possível verificar a atuação da equipe, monitorar a oferta de fórmulas infantis, propor 
ações individuais para os integrantes da equipe de enfermagem referente ao manejo 
clínico do aleitamento materno. Instituído como um indicador qualidade do grupo de 
apoio ao aleitamento materno na instituição.  
 
Estudo financiado pela instituição privada HMSLAF 

 

 

 

 

 

INDICADORES DA AMAMENTAÇÃO REFERENTE À UNIDADE DE INTERNAÇÃO-
MATERNIDADE- Traumas Mamilares INDICADOR ASSISTÊNCIAL-TRAUMA MAMILAR  
 
Regina Célia Guedes Barreto 1,   Cristina Vasco 1,   Ana Lucia Bressan 1, Maria Beatris de 
Godoy 1  
1) Hospital e Maternidade São Luiz-Anália Franco, São Paulo, Brasil 
 
O aleitamento materno é fundamental, com inúmeras vantagens para o ser humano. A 
maternidade, local onde ocorre o primeiro contato físico com o processo, deve estimular, 
promover e apoiar a amamentação, com recursos humanos e físicos adequados. 
 
Quantificar o número de traumas mamilares, bem como o tipo de lesão e o período de 
internação em que ocorreu, com o intuito de mapear as intercorrências e observar o 
desempenho da equipe e dos nossos clientes, desestimulando o desmame precoce. 
 
Foi elaborado um instrumento para a equipe de enfermagem registrar, acompanhar e 
quantificar os traumas mamilares, identificando o tipo de lesão e o período em que 
ocorreu na internação, bem como os cuidados e orientações oferecidas. 
 
O estudo ocorreu em um hospital geral privado, na cidade de São Paulo, com 70 leitos de 
maternidade e 23 leitos de UTI Neonatal. A tabulação iniciou-se no mês de setembro de 
2008, com as ações registradas em um banco de dados. A partir da análise dos dados, 
foram tomadas medidas de melhoria da assistência de enfermagem para a puérpera e 
seu RN no processo do aleitamento materno, como a uniformização das condutas, 
diminuição dos índices de trauma mamilar, melhora do acompanhamento da 
amamentação, implantação de novas rotinas de enfermagem, além do aprimoramento 
dos dados estatísticos. Após a realização do estudo e das ações desenvolvidas o índice de 
controle tornou-se um indicador assistencial de enfermagem na instituição.  
 
A mensuração das intercorrências no AM foi fundamental para o desenvolvimento e 
aprimoramento da equipe, bem como o sucesso do aleitamento materno para o binômio 
durante a permanência na maternidade, garantindo, assim, a qualidade de vida de 
ambos.  
 
Financiado pela instituição privada HMSLAF. 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DA AMAMENTAÇÃOREFERENTE À UTI NEONATAL  
 

Regina Célia Guedes Barreto 1,   Paula Vicente Nahas 1,   Renata Maria Della Dea 1,   
Monica Maria da Nobrega 1  
1) Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco, São Paulo, Brasil 
 
O leite materno contém todos os nutrientes que um recém-nascido (RN) necessita para 
se desenvolver. Além de prevenir contra doenças e infecções, melhora desenvolvimento 
mental, é mais facilmente digerido, auxilia na coordenação motora oral e na resp 
 
Estimular o aleitamento materno exclusivo, monitorar os motivos para oferta do leite 
artificial, observando-os com o intuito de propor ações de melhoria, quantificar o leite 
artificial ofertado, incentivar equipe a priorizar o uso do leite materno.  
 
O estudo foi realizado como piloto em uma unidade de terapia intensiva neonatal, de 
uma instituição privada da cidade de São Paulo, contendo 23 leitos. Foi elaborado um 
instrumento para a equipe de enfermagem registrar, acompanhar e quantificar, o  
 
Tabulação iniciou-se no mês de janeiro de 2009 e observou-se baixa oferta de leite 
humano na unidade, o que gerou ações corretivas para a equipe e ações de melhoria no 
setor. Em meados do primeiro semestre, observou aumento da oferta de leite humano 
por RN, aumento do número de mães-doadoras e utilização da sala de coleta de leite 
humano.  
 
Os resultados são analisados mensalmente com êxito, tendo como meta o aumento da 
oferta do leite materno. O índice de controle tornou-se um indicador de qualidade da 
instituição. 
 
Financiado pela instituição privada HMSLAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DOS GRUPOS DE PRÉ-NATAL NA VIVÊNCIA DA MATERNIDADE  
 

Marcela deOliveira Demitto 1,   Nataly Tsumura I. Soares 2,   Mauren T. G. Mendes Tacla 2, 
  Rosângela Aparecida Pimenta Ferrari 2  
1) Universidade Estadual de Maringá, Maringá - Paraná, Brasil 
2) Universidade Estadual de Londrina, Londrina - Paraná, Brasil 
 
A realização de ações educativas deve ocorrer em todas as etapas do ciclo gravídico-
puerperal, mas é no pré-natal que a mulher deve ser melhor orientada, para que possa 
receber a criança sem medos e ter menos riscos de complicação no puerpério. 
 
Verificar se a participação das mulheres nos grupos de pré-natal de duas Unidades 
Básicas de Saúde do município de Londrina, PR, no ano de 2009, influenciou 
positivamente ou não na vivência da gestação, do parto, do puerpério e do cuidado à 
criança. 
 
Trata-se de um estudo qualitativo utilizando-se da análise de conteúdo. Os dados foram 
obtidos por meio de uma entrevista gravada. Para auxiliar a entrevista foi utilizado um 
instrumento contendo dez questões abertas e semi-estruturadas. 
 
A população estudada totalizou 28 puérperas, 60% com idade entre 25 e 35 anos. Quanto 
à frequência no grupo de gestantes, 85,8% compareceu entre um e três encontros. Os 
discursos categorizados após análise resultaram em três temas: I.os grupos de pré-natal e 
suas influências no período gestacional e parto; II.a aprendizagem do cuidar da criança 
nos grupos e; III.o apoio do grupo na vivência materna. No tema I, algumas mulheres 
referiram que reunir várias mães com múltiplas experiências, proporcionou a transmissão 
de informações sob diferentes pontos de vista. Quanto ao tipo de parto, a maioria 
realizou o parto vaginal e algumas mães relataram que o grupo influenciou positivamente 
na decisão da escolha do tipo de parto. No tema II, ficou evidente nos discursos das mães 
que os encontros proporcionaram maior segurança para executar o cuidado do seu filho, 
minimizando a ansiedade, em especial para as primíparas. Referente à amamentação, 
apenas uma mãe, devido à doença infecciosa, não amamentou, as outras 27 iniciaram a 
lactação. Com as palestras sobre o tema, pode-se perceber que as puérperas sentiram-se 
motivadas para o aleitamento materno, relatando satisfação e prazer em amamentar. 
Com relação ao desmame, 25% das mulheres não amamentavam em decorrência da 
cessação ou pouca produção de leite, na maioria das vezes, por situações de estresse. No 
tema III, todo o processo do grupo de gestantes foi avaliado como satisfatório pelas 
puérperas. 
 
Foi possível identificar que tal ação educativa é válida, podendo atingir diversas famílias, 
amenizando os problemas comuns na fase gravídico-puerperal, ajudando mãe e criança a 
seguirem o percurso da vida mais saudáveis física e psicologicamente.  
 
Não houve financiamento. 
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INGESTÃO ALIMENTAR DE DOADORAS DE LEITE HUMANO DE UM BANCO DE LEITE DO 
VALE DO PARAÍBA - SP  
 
Livia Maria Moreira Barbosa 1,   Marília Salvador Bertolini 1,  Alexandra Magna Rodrigues 1  
1) Universidade de Taubaté, Taubaté-SP, Brasil 
 
O Banco de Leite Humano realiza atividades de incentivo ao aleitamento materno, 
coletando leite de nutrizes que possuem secreção láctea elevada e que se dispõe a doar o 
excesso, a recém-nascidos prematuros ou de baixo peso hospitalizados. 
 
Avaliar a ingestão alimentar de doadoras de leite em um Banco de Leite do Vale do 
Paraíba - SP.  
 
Estudo transversal. Para avaliação da ingestão alimentar utilizou-se 2 recordatórios de 24 
hs por meio de entrevista. Calculou-se valores medianos de energia e médios/medianos 
de cálcio, ferro, vitamina C e vitamina A. Utilizou-se o programa Avanutri 
 
Avaliaram-se 50 doadoras, com idade média de 27 anos. Verificou-se que a ingestão 
mediana de energia foi de 2384,24kcal, sendo que a maioria apresentava ingestão 

energética 34% abaixo das recomendações e 42% g);acima; consumo mediano 
inadequado de cálcio (516,39mg); vitamina A (448,37 consumo mediano de ferro 
(10,20mg) e médio de vitamina C (178,02mg) foram adequados. 
 
Conclui-se que a ingestão alimentar das doadoras não atende a necessidade nutricional 
para esta fase da vida, em energia, cálcio e vitamina A. Reforçando a importância da 
orientação alimentar nos serviços de saúde, pré-natal e período de lactação. 
 
O trabalho é financiado pelo próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA (IHAC): AVALIAÇÃO DO USO DA 
FERRAMENTA INFORMATIZADA PARA O MONITORAMENTO DAS PRÁTICAS 
HOSPITALARES  
 
Tereza Setsuko Toma 1,   Marina Ferreira Rea 1,   Nelson Francisco Brandão 1,   Vanessa 
Martins da Cruz 1,   Maria Carolina Peralta 2  
1) Instituto de Saúde, São Paulo - SP, Brasil 
2) USP Leste, São Paulo - SP, Brasil 
 
Unicef e OMS lançaram em 2006 o conjunto de materiais “IHAC revista, atualizada e 
ampliada para o cuidado integrado”, entre os quais se inclui um curso destinado ao 
monitoramento e avaliação das práticas hospitalares (Ferramenta Informatizada). 
 
Capacitar profissionais dos 36 HAC do Estado de São Paulo para a utilização deste novo 
material para o monitoramento de suas práticas. Avaliar a adequação do curso e 
resultados quanto a replicar o uso da Ferramenta em curto prazo. 
 
O curso teórico-prático com duração de 8 horas, contou com 33 participantes de 32 HAC. 
Os dados foram coletados por meio de formulário de avaliação ao final do curso e 
entrevista por telefone com os participantes cerca de quatro meses depois. 
 
O curso foi realizado no Instituto de Saúde, em 22 e 29 de junho de 2009, metade dos 
participantes em cada curso. Ao final do curso, 70-80% dos participantes acharam fácil a 
utilização dos formulários para coleta de dados, assim como a realização do processo de 
amostragem para o sorteio de mães e profissionais a serem entrevistados. Mais de 90% 
acharam a Ferramenta útil para sua Maternidade, sendo fácil a instalação e o 
preenchimento do sistema no computador. Quanto à possibilidade de uso, 82% 
consideraram viável realizar o monitoramento uma vez/ano. Quatro meses após, 
participantes de 28 HAC (87,5%) responderam à entrevista. Destes, 13 (46,4%) já haviam 
utilizado a Ferramenta. Quase metade deles relatou algum grau de dificuldade na 
aplicação dos formulários e processo de amostragem e 25% acharam difícil o uso da 
Ferramenta em si. Quatro participantes conheciam a versão anterior da Ferramenta e 
julgaram ser indiferente o uso de qualquer das versões, no entanto a antiga propiciava a 
realização de uma série histórica de monitoramentos que a versão atual não permite. Os 
15 (53,6%) que ainda não haviam utilizado a Ferramenta apresentaram como principais 
motivos a falta de tempo e de pessoal, necessidade de capacitar mais pessoas da equipe, 
dificuldades políticas, falta de computador.  
 
Avaliada como útil, a Ferramenta foi utilizada por menos da metade dos participantes. A 
aplicação apresenta algum grau de dificuldade, particularmente no preenchimento do 
sistema. A falta de pessoal e de equipamento adequado pode limitar seu uso. 
 
Instituto de Saúde. Sem conflito de interesses. 

 

 



115 

 

 

INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA (IHAC): AVALIAÇÃO DO CURSO DE 20 HORAS 
PARA EQUIPES DE MATERNIDADES  
 
Maria Carolina Alves de Lima Peralta 1,   Tereza Setsuko Toma 2,   Vanessa Martins da Cruz 
2,   Marina Ferreira Rea 2  
1) USP leste, São Paulo, Brasil 
2) Instituto de Saúde, São Paulo, Brasil 
 
UNICEF e OMS lançaram em 2006 o conjunto de materiais “IHAC revista, atualizada e 
ampliada para o cuidado integrado”, que inclui um curso destinado à capacitação de 
profissionais para promover e incentivar a amamentação nas unidades hospitalares. 
 
Capacitar profissionais de saúde para que sejam capazes de reproduzir o curso para suas 
próprias equipes e, desta forma, facilitar a implantação dos Dez Passos nas maternidades. 
Avaliar a adequação do curso e resultados de curto prazo. 
 
O curso teve duração de 20 horas e contou com 29 participantes de 12 instituições. Os 
dados analisados referem-se a um teste de conhecimentos, uma auto-avaliação sobre a 
aptidão ao final do curso e uma entrevista com os participantes 3 meses depois.  
 
O Curso de 20 Horas foi realizado no Instituto de Saúde, de 11 a 13/09/2009. Os 
participantes com mais experiência receberam previamente o material do curso e cada 
um foi responsável por preparar pelo menos uma aula. Adotou-se como índice de acertos 
no teste de conhecimentos, aplicado antes e após o curso, os parâmetros: ruim (≤ 50%), 
regular (50 < 80%) e bom (≥ 80%). Antes do curso, 3% foram classificados como ruins, 
54% regulares e 43% bons. Após o curso, 21% foram classificados como regulares e 79% 
bons. Esses resultados mostram uma melhora no nível de conhecimento. A maior 
dificuldade dos profissionais foi com relação às questões sobre os 10 pré-requisitos do 
Ministério da Saúde brasileiro, a relação entre NBCAL e uso de fórmulas infantis e as 
habilidades de aconselhamento. Na auto-avaliação sobre aptidão, 79% dos participantes 
consideravam-se capazes de ajudar as mães e usar habilidades de aconselhamento, 
porém 38% referiram ainda ter dificuldade em lidar com as mães que não amamentam 
por serem HIV positivo. O curso foi considerado ótimo por 79% dos participantes e 97% 
avaliaram o material como adequado. A expectativa dos profissionais era utilizar mais as 
habilidades de aconselhamento, principalmente para ouvir as mães, as técnicas de 
ordenha manual e a massagem das mamas. Dos 79% que foram entrevistados 
posteriormente, 83% haviam apresentado o material para a sua equipe e 52% haviam 
reproduzido o curso. Além disso, o material tem sido utilizado nas práticas diárias. 
 
O curso aumentou o conhecimento dos profissionais. Mostrou-se possível e adequado 
repassar a cada um o material de aula de sua responsabilidade. O repasse para a equipe 
ocorreu no curto prazo para a maioria dos participantes. 
 
Instituto de Saúde, sem conflito 

 

 

INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA (IHAC): AVALIAÇÃO DO CURSO PARA 
GESTORES REVISTO, ATUALIZADO E AMPLIADO  
 

Maria Carolina Alves de Lima Peralta 1,   Tereza Setsuko Toma 2,   Vanessa Martins da Cruz 
2,   Marina Ferreira Rea 2  
1) Usp leste, São Paulo, Brasil 
2) Instituto de Saúde, São Paulo, Brasil 
 
UNICEF e OMS lançaram em 2006 o conjunto de materiais “IHAC revista, atualizada e 
ampliada para o cuidado integrado”, entre os quais se inclui um curso destinado à 
sensibilização de gestores de unidades hospitalares (Curso para Gestores). 
 
Capacitar profissionais de saúde para a utilização deste novo material com vistas à 
reprodução do curso em suas unidades de atuação. Avaliar a adequação do curso e 
resultados de curto prazo. 
 
O curso teve duração de 8 horas e contou com 14 participantes (multiplicadores) de 9 
instituições. Os dados foram coletados por meio de teste de conhecimentos (pré e pós) 
com 20 questões e entrevista com os participantes cinco meses depois. 
 
O Curso para Gestores foi realizado no Instituto de Saúde, em 26 de junho de 2009. 
Adotou-se como índice de acertos no teste de conhecimentos os parâmetros: ruim 
(≤50%), regular (50<75%) e bom (≥75%). Antes do curso, 17% foram classificados como 
ruins, 75% regulares e 8% bons. Após o curso, 54% foram classificados como regulares e 
46% bons. Os profissionais apresentaram maior dificuldade em acertar as questões sobre 
separação da mãe e bebê para procedimentos hospitalares, continuidade da 
amamentação durante a mastite, objetivo da IHAC não ser apenas a implantação dos Dez 
Passos, existência de 10 pré-requisitos do Ministério da Saúde brasileiro e 
responsabilidade pelo acompanhamento da mãe na comunidade. Na entrevista realizada 
por telefone obteve-se resposta de 86% dos participantes. Destes, 67% haviam 
apresentado o material do curso para a equipe. Um curso foi realizado com parte do 
material do curso para 200 outros profissionais. Os profissionais relataram que o material 
tem sido utilizado na prática clínica, em programas de incentivo, para complementar os 
conhecimentos e em grupos de gestantes. O curso foi considerado “muito bom” pela 
maioria dos participantes. No entanto, para alguns a duração do curso não foi suficiente 
para sedimentar as informações e a diferença no nível de conhecimento entre os 
profissionais atrapalhou o desenvolvimento do curso. 
 
O curso aumentou o conhecimento dos profissionais. O repasse para a equipe 
praticamente não ocorreu no curto prazo. O material do curso acabou servindo para 
outras finalidades e sendo utilizado de forma parcial conforme a necessidade. 
 
Instituto de Saúde, sem conflito 
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“INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA (IHAC): UMA REVISÃO DA LITERATURA – 
ESTRATÉGIA PARA GARANTIR E ASSEGURAR ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE EM 
ALEITAMENTO MATERNO”  
Mariana Torreglosa Ruiz 1,   Adriana Aparecida Bortololotti Garcia 1,   Cristina de Fátima 
Pacheco 1,   Keila Upnek Menezes 1,   Cintia Andréia Mendonça Fernandes 1,   Elizabeth de 
Camargo Teixeira 1,   Eiko Takaesu Akamine 1,   Leonice Alves Dias 1,   Verônica Vrban 
Aquino 1  
1) HCFMRP, Ribeirão Preto, Brasil 
 
A amamentação é biologicamente determinada e socioculturalmente condicionada, 
sendo importantes: o aconselhamento profissional, apoio familiar, condições adequadas 
no local de trabalho, experiência prévia positiva (amamentação anterior). 
 
Divulgar as iniciativas e atividades realizadas em nossa unidade de internação, para 
garantir e assegurar assistência de qualidade em aleitamento materno, de acordo com o 
que preconiza a IHAC.  
 
Breve revisão da literatura acerca dos temas: vantagens do aleitamento materno e IHAC 
e apresentação da caracterização da unidade de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP).  
 
O HCFMRP é um hospital de atenção terciária, sendo que sua área de atuação concentra-
se basicamente no município de Ribeirão Preto e região além de ser referência para 
atendimentos complexos. A unidade de obstetrícia é referência para resolução de 
gestações de alto risco; moléstias infecciosas no ciclo gravídico-puerperal e pré-natal 
patológico. Segundo relatório de atividades do hospital, em 2007 ocorreram 2266 
internações na clínica obstétrica, sendo que se resolveram em 2011 partos. Na clínica, os 
diagnósticos clínicos mais freqüentes são internações decorrentes de: síndromes 
hipertensivas (17,6%); amniorrexe prematura (10,1%); diabetes (9,6%). O Hospital foi 
credenciado em dezembro de 2002 como Hospital Amigo da Criança e passa por 
avaliações de certificação a cada 2 anos. Em relação ao IHAC destacamos as seguintes 
ações realizadas na clínica: divulgação da norma escrita; sensibilização de todos os 
servidores do hospital (incluindo capacitação de 20 horas para funcionários do setor); 
orientações à gestantes internadas sobre vantagens do aleitamento e cuidados com as 
mamas; orientação quanto à ordenha, armazenamento do leite e sua importância para 
bebês separados de suas mães; encaminhamento para UBS de origem e 
acompanhamento pela mesma. É estritamente proibido o uso de qualquer tipo de “bico” 
e propagandas de fórmulas lácteas. As mamas são avaliadas diariamente e as mamadas 
rigorosamente supervisionadas durante a internação do binômio.  
 
Toda nossa equipe é treinada para orientar, promover e apoiar o aleitamento durante o 
período de internação do binômio, assim como é assegurado suporte após a alta. Assim, 
nossa unidade promove aleitamento de qualidade para mães e bebês.  
 
Trabalho sem financiamento/sem conflito interesse 
 

 

INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO (IUBAAM): CAPACITAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE  
 

Rayla Rani 1,   Aida Victoria Garcia Montrone 1,   Márcia Regina Cangiani Fabbro 1,   Juliana 
Baldan 1,   Viviane de Paula do Carmo 1,   Rosa Maria Castilho Martins 1,   Ana Cristina 
Camossa2  
1) Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP, Brasil 
2) Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, São Carlos -SP, Brasil 
 
O sucesso da amamentação depende, em parte, do apoio dos profissionais de saúde aos 
casais em processo de lactação, sendo fundamental que estejam atualizados em seus 
conhecimentos e condutas para ações de promoção, proteção e apoio à amamentação.  
 
Avaliar os conhecimentos de profissionais da saúde no curso de capacitação do MS para a 
implementação da IUBAAM no município de São Carlos-SP. 
 
Foi aplicado um pré e um pós-teste, composto por dez questões sobre o conteúdo do 
curso, no início e fim da capacitação. Os dados foram organizados pelo desempenho dos 
participantes obtido no índice de acertos do pré e do pós-teste. 
 
Foram realizadas 13 capacitações no período 25/04/2006 a 30/05/2008, onde 
participaram 304 profissionais entre médicos/as, enfermeiros/as, odontólogos/as, 
auxiliares de enfermagem e agentes comunitários/as e também graduandos em 
Enfermagem da UFSCar. Constatou-se que a média geral de acertos no pré-teste foi 6,95 
e no pós-teste este índice aumentou para 9,16. Estes resultados mostram a importância 
da atualização de conhecimentos e condutas dos profissionais de saúde para a promoção 
e o apoio dos casais durante todo o período da amamentação no aconselhamento e 
manejo clínico da lactação. Destaca-se que houve um aumento considerável no índice de 
acerto as questões após a capacitação. Os profissionais de saúde desempenham um 
papel de extrema importância na educação e preparo das mulheres para a 
amamentação.  
 
O curso possibilitou que estes profissionais ampliassem seus conhecimentos nos 
conteúdos propostos pelo curso, o que poderá contribuir na implementação da IUBAAM 
em suas unidades de trabalho. 
 
PROEX- UFSCAR Não há conflito de interesse 
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INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO: EXPERIMENTAÇÃO DE 
FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO  
 
Rosane Valéria Viana Fonseca Rito 1,   Inês Rugani Ribeiro de Castro 2,   Alexandre José 
Baptista Trajano 2,   Maria Auxiliadora de Souza Mendes Gomes 3  
1) Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, Brasil 
2) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil 
3) Instituto Fernandes Figueira-FIOCRUZ, Rio de Janeiro-RJ, Brasil 
 
A importância da amamentação para a saúde já foi reconhecida,mas as taxas de 
desmame precoce ainda são elevadas no Brasil e existem poucos estudos de avaliação 
das ações de promoção do aleitamento materno desenvolvidas pela atenção básica de 
saúde. 
 
Apresentar proposta e aplicação de ferramenta de avaliação processual da implantação 
da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM). 
 
Com base em protocolos validados para titulação de unidades pela IUBAAM, criou-se 
ferramenta de avaliação processual pautada na pontuação de 55 parâmetros que 
contemplavam os “Dez Passos para o Sucesso da Amamentação na Atenção Básica de 
Saúde” 
 
Foi gerado um escore final que poderia variar de 0 a 10 pontos e aplicado na avaliação de 
amostra probabilística da rede básica municipal de saúde da cidade do Rio de Janeiro 
(n=56). Foram entrevistados gestores das unidades básicas de saúde (UBS) (n=56), 
profissionais de saúde (n=541) e usuárias (n=985),entre novembro de 2007 a maio de 
2008. A média do escore final das UBS na avaliação do grau de implantação da IUBAAM 
foi de 5,45 (IC95%: 5,11 - 5,78). Observaram-se piores resultados em relação à norma 
escrita e ao treinamento. As técnicas de massagem e de ordenha das mamas, 
conhecimentos sobre contracepção, riscos do uso de fórmulas infantis, mamadeiras e 
chupetas e a implantação de grupos de apoio apresentaram resultados intermediários. As 
orientações sobre direitos, vantagens e recomendações relativas à amamentação; a 
escuta das preocupações, vivências e dúvidas da clientela e o encorajamento da 
amamentação sob livre demanda tiveram resultados mais satisfatórios. 
 
A cidade do Rio de Janeiro apresenta nível intermediário de implantação das ações de 
promoção da amamentação preconizadas pela Iniciativa e heterogeneidade na 
implantação das atividades que a compõem. 

 

 

 

 

 

INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO: POSSIBILIDADES DE 
MUDANÇA A PARTIR DA FORMAÇÃO CONTINUADA E DA EDUCAÇÃO PERMANENTE  
 

Rosa Maria Castilho Martins 1,   Aida Victoria Garcia Montrone 1  
1) Universidade federal de São Carlos, São Carlos-SP, Brasil 
 
A Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM), numa perspectiva de 
formação continuada dos profissionais de saúde, delineia o importante papel que 
Unidades de Atenção Básica à Saúde desempenham em prol do aleitamento materno. 
 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar quais as contribuições do curso proposto 
pela IUBAAM para a prática dos profissionais de saúde da equipe materno-infantil.  
 
Trata-se de um estudo qualitativo, no qual a coleta dos dados foi realizada através de 
entrevista e observação da prática da equipe materno-infantil antes e após o curso, além 
do acompanhamento da realização do curso. 
 
Os dados das entrevistas realizadas antes do curso de capacitação mostraram que a 
formação destes profissionais na temática do aleitamento materno, durante a graduação 
ou a formação técnica, foi insuficiente para a atuação deles nesta temática. As falas dos 
profissionais apontam para a importância da padronização de condutas e a relevância das 
suas orientações na decisão materna em relação ao aleitamento materno. O curso foi 
avaliado pelos profissionais como um momento importante de aprendizagem ao rever 
condutas e posturas profissionais, sendo destacada também a metodologia participativa 
como fator primordial na aprendizagem dos conteúdos. A aula prática, que acontece no 
decorrer do curso, foi apontada como fundamental na consolidação das aprendizagens. 
Quanto às mudanças de atitudes na prática profissional verificou-se que há uma tentativa 
de mudar a prática individual, entretanto, quando a ação proposta envolve uma maior 
articulação entre os membros da equipe e mudanças nas rotinas de assistência da 
unidade, os profissionais têm dificuldade de colocá-la em prática. Estes dados nos 
indicam que capacitar os profissionais na perspectiva de educação permanente em saúde 
(EP) poderia aumentar as possibilidades dos profissionais desenvolverem as ações 
propostas, uma vez que os processos da EP possuem enfoque nos problemas cotidianos 
das práticas das equipes de saúde, envolvendo o compromisso não só dos trabalhadores, 
mas também dos gestores.  
 
Podemos considerar que o curso de capacitação traz contribuições importantes para a 
prática profissional, porém, não consegue provocar mudanças significativas. É preciso 
que a equipe de saúde receba o apoio necessário para viabilizar as mudanças. 
 
Não há conflito de interesse 
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INTERFACE ENTRE ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO 
PROJETO DE EXTENSÃO MÃE DE LEITE - UFOP  
 

Cleia Costa Barbosa 2,  Fernanda Bozi da Silva 1,  Larissa Bueno 1,   Maria Cristina Passos 1,   
Maria Ruth G. G. Carrillo 1,  Marília Alfenas Sírio 1, Raniele Malacarne 1,    Vinícius 
Barcelos2,   Vinícius Barcelos 1  
1) Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto - MG, Brasil 
2) Prefeirura Municipal de Ouro Preto, Ouro Preto - MG, Brasil 
 
O Banco de Leite Humano da Santa Casa de Ouro Preto teve sua implantação viabilizada 
em dezembro/2005 pela parceria desta instituição com a Prefeitura Municipal de Ouro 
Preto e a Universidade Federal de Ouro Preto. A parceria com a Universidade mater 
 
O objetivo desse relato é revelar qual tem sido a contribuição da Universidade Federal de 
Ouro Preto ao funcionamento desse serviço e como o ensino tem se beneficiado com 
essa vivência em serviço. 
 
Dentre as atividades desenvolvidas pelos alunos/bolsistas do projeto estão análise do 
LHO quanto aos critérios de acidez, teor de gordura, valor energético e presença de 
coliformes termotolerantes; orientação às nutrizes, no alojamento conjunto e nos 
domicílios, quanto às técnicas de ordenha do leite humano, os cuidados de higiene para a 
coleta e armazenamento do leite ordenhado; avaliação da mamada através da 
observação direta de alguns parâmetros (pega da aréola pelo lactente, postura e 
posicionamento da mãe e da criança, vínculo mãe-filho e pai, quando possível, ritmo 
sucção/deglutição/respiração); oferecimento de apoio clínico frente às intercorrências do 
processo de amamentação (fissuras, traumas mamilares, ingurgitamentos, mastites e 
outras); identificação, no pós-parto imediato, de binômios em risco de mortalidade e de 
desmame precoce para acompanhamento mais freqüente por meio de visitas 
domiciliares, após seleção pelo questionário sobre os critérios de vigilância dos recém 
nascidos de risco, conhecimento do perfil nutricional de nutrizes e lactentes atendidos no 
BLH por meio de indicadores antropométricos; participação em atividades de 
treinamento e da preparação da Semana Mundial de Aleitamento Materno – SMAM.  
 
Esse projeto tem possibilitado aos alunos dos cursos de Nutrição e Farmácia a vivência 
dos conhecimentos adquiridos e capacitação profissional diferenciada para lidar com a 
promoção do aleitamento materno e, simultaneamente, uma melhor assistência às 
nutrizes e doadoras de LH.  
 
Pró-reitoria de Extensão-PROEX/UFOP 

 

 

 

 

INTERNAÇÃO, AMBULATÓRIO E REDE BÁSICA - INTERFACES DO BANCO DE LEITE 
HUMANO (BLH) DO HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA (HGIS)  
 

Aguiar,Luzinete Santos 1,   Gaspary, Lisiane Valdez 1,   Andrade,Mari Elisia 1  
1) Hospital Geral de Itapecerica da Serra, São Paulo, Brasil 
 
O BLH tem como compromisso as ações de proteção, promoção e apoio ao aleitamento, 
da gestação à lactância, além de controlar os processos relacionados à captação, 
processamento e distribuição do Leite Humano Ordenhado (LHO). 
 
Descrever as práticas desenvolvidas pelo BLH à gestante, puérpera, nutriz, recém-nascido 
e lactante, da admissão até o retorno ambulatorial observando o impacto da 
amamentação na alta da Unidade Neonatal.  
 
Articulação com a rede básica de saúde, demonstra resultados positivos. E realizado com 
gestantes e puérpera orientações sobre aleitamento materno através de palestras, 
exposições de cartazes, filmes e consultas, utilizando ferramenta do IHAC 
 
Observa-se que o trabalho desenvolvido pelo BLH é um facilitador não só da 
amamentação como também um fortalecedor do vínculo mãe-bebê. É possível perceber 
mudanças na dinâmica da família ao longo das ações realizadas nos diferentes 
momentos: nascimento, internação, alta hospitalar e ambulatório. O desenvolvimento 
dos grupos estimula a participação das mães e dos familiares e propiciam a construção 
coletiva de saberes, por meio de troca de experiências, de esclarecimento de dúvidas e 
aprendizado coletivo, sendo possível a percepção das mães mais seguras na 
amamentação, com taxas maiores que 90% de Aleitamento Materno Exclusivo (AME) nos 
recém-nascidos (RN) à alta da Unidade Neonatal.  
 
Tem-se alcançado alta taxa de AME entre bebês da UTI-NEO e uso de LHO nos (RN) 
prematuros ou doentes, práticas que levou revalidação do Título IHAC 2009 e o 
fortalecimento do papel da mãe na prevenção da mortalidade infantil na atenção 
primária. 
 
Ministério da Saúde 
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INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NAS DIFICULDADES DE ALEITAMENTO MATERNO: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

Kairone F. Kronbauer 1,   Priscila Galego Ramos 1,   Cristiane Faccio Gomes 1  
1) CESUMAR, Maringá - Pr, Brasil 
 
Dificuldades com amamentação são a principal causa da introdução de bicos artificiais e 
alimentação complementar em bebês abaixo de seis meses. Isso pode causar confusão de 
bicos, pouco ganho de peso do bebê e até o desmame precoce.  
 
Relatar a experiência de estudantes do 4º ano do curso de Fonoaudiologia na intervenção 
fonoaudiológica de um caso de dificuldade de aleitamento materno no estágio 
obrigatório de Fonoaudiologia Preventiva. 
 
Foi realizado questionário padronizado do estágio para levantamento das dificuldades no 
aleitamento materno, avaliação das mamas, mamada e o sistema estomatognático do 
bebê. Houve intervenção fonoaudiológica de acordo com as dificuldades encontradas. 
 
A anamnese revelou que o lactente nasceu de parto cesáreo, idade gestacional de 38 
semanas e peso de nascimento de 3.200 Kg. A mãe relatou que o bebê nunca realizou a 
pega da mama e não recebeu orientações durante sua estadia no hospital. Então, a mãe 
procurou o banco de leite humano e a equipe encaminhou a díade para atendimento 
fonoaudiológico, já que se tratava de uma disfunção motora oral no recém-nascido. Foi 
orientanda anteriormente a realizar ordenha manual e oferecer o mesmo por copo ou 
método finger feeding. A avaliação das mamas revelou ingurgitamento mamário, 
mamilos avermelhados e relato de dor. A avaliação oral do lactente indicou tensão nos 
músculos orbicular da boca e masseter; retração de língua e pega incorreta. Foi então 
equilibrada a tensão dos músculos, anteriorizada a língua e realizada ordenha de alívio. 
Em apenas um atendimento foi equilibrada a tensão dos músculos, anteriorizada a língua 
por meio de exercícios isométricos e vibração local. A ordenha de alívio tornou a mama 
macia e o bebê conseguiu assim realizar a pega corretamente. Isso deixou a mãe e 
familiares presentes aliviados e confiantes. Todos foram orientados da maneira da 
realização dos exercícios, ordenha manual, cuidados com a pega e posicionamento 
corporal para a mamada. Foi agendado retorno para o dia seguinte, mas não houve 
necessidade.  
 
Com detecção precoce e manejo adequado da amamentação e da disfunção oral, o 
lactente teve possibilidade de receber o aleitamento exclusivo sem necessidade de 
introduzir bicos artificiais. A experiência trouxe confiança a profissionais e familiares.  
 
não se aplica 

 

 

 

INTRODUÇÃO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA  
 
Maysa Helena de Aguiar Toloni 1,   Giovana Longo-Silva 1,   Rita Maria Monteiro Goulart 1, 
  José Augusto de Aguiar Carrazedo Taddei 1  
1) Universidade Federal de São Paulo, São Paulo - SP, Brasil 
 
A introdução de alimentos calóricos, de baixo valor nutricional e o abandono precoce do 
aleitamento materno contribuem para comprometimento do 
crescimento/desenvolvimento, diminuição da proteção imunológica, desencadeamento 
de distúrbios nutricionais 
 
Descrever e discutir a introdução de alimentos industrializados na dieta de crianças 
freqüentadoras de berçários em creches, considerando a recomendação do Ministério da 
Saúde para uma Alimentação Saudável 
 
Estudo transversal com 270 crianças freqüentadoras de berçários de 8 creches públicas e 
filantrópicas do município de São Paulo. Por meio de questionário estruturado e pré-
codificado foi avaliada a introdução de alimentos a partir de 11 perguntas 
 
Os resultados mostram que para aproximadamente 2/3 das crianças foram oferecidos, 
antes dos 12 meses, alimentos com potencial obesogênico, como macarrão instantâneo, 
salgadinhos, bolacha recheada, suco artificial, refrigerante e bala/pirulito/chocolate. São 
os filhos de mães com baixa escolaridade, mais jovens e com menor renda, os mais 
susceptíveis ao erro alimentar de introdução precoce de alimentos industrializados.  
 
Medidas educativas e preventivas devem ser propostas para formação de hábitos 
alimentares saudáveis desde a infância, além da criação de campanhas abrangentes e 
efetivas que estimulem a escolha de alimentos apropriados como proposto no Guia 
Alimentar 
 
- FAPESP - Conflito de interesses-nada a declarar 
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INTRODUÇÃO DE ALIMENTOS REGIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 12 
MESES ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DO PARÁ (FSCMPA).  
 

Cynara Melo Souza Gonçalves 2,   Larissa Penha Moraes 1,   Luisa Margareth Araújo 
Carneiro 2,   Mara Lucinda Gomes do Amaral 2,   Mayara Maués Acácio 1  
1) Centro Universitário do Pará-CESUPA, Belém-PA, Brasil 
2) Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Belém-PA, Brasil 
 
A alimentação da criança influencia na formação de hábitos alimentares e no estado 
nutricional. Os alimentos regionais possuem alto valor nutritivo, fácil acesso e baixo 
custo, necessários ao bom desenvolvimento da criança. 
 
O objetivo da pesquisa foi verificar o tipo de alimentos regionais oferecidos para crianças 
de 0-12 meses de idade, atendidas em um ambulatório de pediatria.  
 
Aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa. Estudo prospectivo, transversal e descritivo com 
186 mães, de julho a dezembro de 2009. Com protocolo de 2 tópicos: sócio econômico e 
introdução complementar de alimentos regionais.  
 
Das mães: 81,72% estão entre 19 a 40 anos; 16,12% entre 13 a 18 anos; 50% são de 
Belém, 49,89% de municípios do Pará e outras localidades do Brasil. Com ensino médio 
completo 40,32%; 54,3% são multíparas. Crianças menores de 6 meses - 48,38%, destas 
nenhuma consumiu alimentos regionais. São maiores de 6 meses 51,61%, destas 36,45% 
não introduziram alimentos regionais; 9,13% das mães deram caribé; 1,04% ofertou 
vatapá; frutas regionais 2,68% ofertou cupuaçu. Ofertou açaí 27,95%, destas acrescentou 
ao açaí: 5,2% farinha d’agua, 10,41% açúcar, 3,12% farinha e açúcar, 2,08% farinha de 
tapioca, 6,25% farinha de tapioca e açúcar, 1,04% algum tipo de proteína. 11,45% 
ofertaram outras frutas. 
 
Nota-se uma parcela elevada de mães que não introduziram alimentos regionais, 
reforçando a importância da orientação nutricional e a divulgação do valor biológico 
destes alimentos. 
 
Sem fonte financiadora. 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO SOBRE CONHECIMENTOS DE NUTRIÇÃO E PRÁTICAS ALIMENTARES EM 
PRÉ-ESCOLARES  
 
Nayara Francellin Mastrantonio 1,   Marina Manduca Ferreira-Marim 1  
1) UNICEP, São Carlos-SP, Brasil 
 
Especialmente em pré-escolares, quando as preferências alimentares estão em formação, 
os conhecimentos de nutrição e as práticas alimentares aplicadas são importantes 
formadores de hábitos alimentares que irão refletir na saúde futura da criança. 
 
O objetivo foi investigar os conhecimentos em nutrição e as práticas alimentares de mães 
de pré-escolares de uma escola particular do município de Ribeirão Bonito-SP. 
 
As mães preencheram um questionário auto-respondido com perguntas sobre os temas: 
inapetência do pré-escolar; obesidade infantil; fontes de cálcio; ferro e fibras e atividade 
física. Foram aferidas as medidas peso e altura das crianças. 
 
Os principais resultados mostraram que a maioria das crianças tinha a mãe como 
cuidadora principal fora do horário da escola; que mais de 50% das crianças faziam mais 
de 5 refeições/dia; cerca de 57% tinha horários fixos pré-estabelecidos para realizar as 
refeições; 36% das crianças participavam da escolha dos alimentos e 35% escolhia 
também a quantidade a ser consumida. O consumo de água mostrou-se adequado para a 
faixa etária, bem como o funcionamento intestinal, apesar do mau aproveitamento das 
fibras nos sucos e nas cascas das frutas, uma vez que mais de 50% das mães relataram 
retirar as cascas e/ou coar os sucos antes de oferecerem às crianças. Em todos os casos 
bebidas adoçadas eram oferecidas à criança junto com as refeições. Alimentos como 
carnes e produtos processados como macarrão instantâneo eram preferidos pelas 
crianças em mais de 20% dos casos, mesmo pelos filhos das mães que indicaram as 
carnes como indispensáveis à alimentação da criança em detrimento às hortaliças. Cerca 
de 30% das mães indicaram biscoitos recheados, salgadinhos artificiais e doces como 
itens dispensáveis na alimentação de seus filhos e mais de 90% considerou a alimentação 
de seu filho saudável e fora do risco de contribuir para o surgimento de excesso de peso, 
ainda considerando que menos de 30% das crianças faziam algum tipo de atividade física 
programada. Das crianças analisadas 57,1% apresentou sobrepeso e 42,8% eutrofia 
(segundo percentil de IMC por idade, pelos padrões OMS, 2003).  
 
Conclui-se que são necessárias medidas educativas e preventivas da obesidade infantil 
nessa população. Ações de Educação Nutricional, estímulos e orientação à pratica de 
atividade física são fundamentais para evitar o agravamento do excesso de peso. 
 
Apoio: UNICEP - São Carlos 
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LEITE DA VIDA: COLETÂNEA DE POESIAS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO  
 

Silvia Marina Anaruma 1,   Ana Paula Abdalla 1  
1) UNESP, Rio Claro - SP, Brasil 
 
O PROAMA é um Projeto de Extensão à Comunidade oferecido pela UNESP, que atua na 
promoção do aleitamento materno através das mais diversas linguagens. Tem como 
objetivo reunir os vários segmentos da sociedade, na defesa e no incentivo a 
amamentação. 
 
Promover o aleitamento materno através da linguagem poética envolvendo a 
comunidade.  
 
Partindo de informações dadas pelo PROAMA para um grupo de escritores do CLIRC – 
Centro Literário de Rio Claro, durante a organização das SMAM, foram elaboradas 
poesias para serem divulgadas nas Campanhas incluindo vários aspectos da 
amamentação.  
 
Foram produzidas 35 poesias - sendo uma delas um Cordel - envolvendo 18 escritores. Na 
produção impressa foram acrescentadas imagens de mães amamentando. Foi feita uma 
análise de acordo com as categorias: impacto das apresentações, intenção das poesias e 
conteúdo propriamente dito. Quanto ao impacto, o fato de envolver um grupo de 
escritores da comunidade já é um resultado significante. O alcance também deve ser 
observado: as poesias foram divulgadas nas fábricas, bairros, saraus, escolas, portanto, 
para um público variado e como comemoração das SMAM. Nas apresentações 
verificamos que a platéia conseguia ficar mais atenta enquanto os poetas declamavam e 
isso ajudou muito na transmissão do conhecimento. O fato de o material ter resultado 
em um livro também é relevante, pois aumenta mais a possibilidade de divulgação. Com 
relação ao conteúdo, verificam-se a expressão de sentimentos como gratidão por terem 
sido amamentados, sensações de quem amamentou, depoimentos, dentre outros. 
Interessante observar a participação dos poetas. Eles enalteceram a beleza dos seios 
valorizando a função de amamentar, além da sua importância. Quanto ao conteúdo 
teórico, foi mais freqüente o aparecimento das propriedades nutricionais e do aspecto 
psicológico. Outros aspectos apontados foram: questões sobre o manejo, os mecanismos 
fisiológicos, tipos de amamentação, as questão de direitos da mãe e do bebê.  
 
O estudo demonstrou o alcance que pode ter um trabalho de promoção do aleitamento 
materno. A linguagem poética, apesar de livre, pode ser um ótimo meio para 
conscientização sobre a importância do aleitamento materno, além de valorizar a 
comunidade.  
 
Apoio da PROEX - Pro-Reitoria de Extensão 

 

 

“ MAMANENÊ” : GRUPO DE APOIO À AMAMENTAÇÃO Relato de experiência  
Patricia Helena Breno Queiroz 1,   Sandra R Possobon 1,   Graciele Coral Michelini 1  
1) Secretaria Saude Americana, Americana-SP, Brasil 
 
 
Iniciativas exitosas em diversas partes do país refletem o comprometimento de 
profissionais de saúde, organizações não governamentais e usuários dos serviços na 
mudança de comportamento que trás de volta a valorização da amamentação exclusiva 
até 6 meses de vida e sua extensão até 2 anos ou mais. Este é o relato da experiência de 
um grupo multiprofissional de Americana, São Paulo, para o estabelecimento do 10o 
passo da IHAC.  
 
Relatar a experiência de profissionais de saúde na formação e condução de um grupo 
pós-natal para o estabelecimento e extensão do aleitamento materno. 
 
Em setembro de 2008 a Secretaria de Saúde ofereceu o “Curso de Formação em Manejo 
Clínico da Lactação”, ministrado pelo IBFAN (International Baby Food Action Network) 
Brasil. Durante o curso, as profissionais de fonoaudiologia sugeriram implantar um grupo 
de apoio à amamentação, complementando a ação do Grupo de Gestante, já realizado 
por profissionais de enfermagem durante a assistência pré-natal, pois acompanhariam a 
efetividade do trabalho e o desenvolvimento da criança. As ações educativas em saúde 
mediante atividades grupais podem se constituir num método privilegiado de 
intervenção9, uma vez que possibilitam a troca de experiências entre seus participantes. 
A primeira reunião foi realizada em 31 de outubro, quando se estabeleceram os tópicos 
que deveriam constar nessa ação e as adequações necessárias para o grupo de gestante. 
As enfermeiras detalharam o conteúdo teórico, redistribuindo as informações para três 
encontros, e padronizando as palestras para manter a coesão e a qualidade destas 
informações em todas as UBS. O grupo reuniu-se para determinar possíveis locais para a 
execução do projeto, os materiais necessários e a possibilidade de existência de verbas 
para essa ação em fevereiro de 2009. Ainda em abril de 2009, a equipe procurou a 
diretora de Atenção Básica e apresentou a idéia do Grupo de Apoio solicitando a 
oportunidade de apresentá-la a todos os coordenadores das áreas correlatas da 
secretaria. A proposta foi idealizada para a ação conjunta em todas as UBS/PSF. 
 
Essa ação de promoção e prevenção em saúde iniciou o atendimento junto à população 
no dia 20/08/2009 e até dezembro de 2009 foram agendadas 359 binômios mães- bebês 
na alta hospitalar, das quais 239 compareceram ao grupo “Mama Nenê”, quando os 
bebês tem em média sete dias de vida. Destes 209 estavam em AME (87%), 30 (13 %) em 
amamentação complementada. Esses binômios estão sendo acompanhados através de 
ligações telefônicas, a cada mês, para saber se permanecem em AME ou não e se tiveram 
alguma dificuldade. Essa abordagem tem apresentado algumas dificuldades, como por 
exemplo, número de telefone inexistente, incorreto e chamada não atendida. Como a 
iniciativa é pioneira na cidade, não dispomos de dados para comparação e assunção que 
houve melhora da situação do aleitamento local.  
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"Criar vínculos implica em ter relações tão próximas e tão claras, que permita a 
constituição de um processo de transferência entre o usuário e o trabalhador que possa 
servir à construção da autonomia do usuário. É ter relação, é integrar-se, com a 
comunidade em seu território, no serviço, no consultório, nos grupos, e se tornar 
referência para o usuário, individual ou coletivo" . Dessa forma, investir na relação de 
acolhimento no processo de trabalho, com vistas a promover a expressão autonômica 
das mulheres que amamentam, pode favorecer a verbalização dos anseios, expectativas e 
dificuldades inerentes a esta vivência. Vivência que muitas vezes é nova, possibilitando 
uma intervenção consoante com a singularidade e cotidiano de cada uma. Além disso, é 
importante pensar em ampliar a atuação da mulher gestante ou puérpera, pois sendo a 
amamentação uma prática social, esta não é responsabilidade exclusiva de um único 
agente. Amamentar demanda apoio de uma rede social, onde diferentes profissões e 
profissionais se encontram com o objetivo de sustentar a escolha destas mulheres para a 
prática tranqüila e segura de nutrir seus filhos com o melhor alimento.  
 
As autoras afiançam que este trabalho é original e não foi submetido a nenhuma outra 
fonte de publicação.Os gestores municipais são informados mensalmente sobre os 
atendimentos feitos e tem ciência da elaboração e emissão deste trabalho para o 
XIENAM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERNIDADE ATIVA : O DESAFIO DA IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO ASSISTENCIAL 
EM UMA MATERNIDADE DA REDE PRIVADA  
 

Fabiana Andrea Franco das Neves de Castro Veras 1,   Márcia Regina da Silva 1,   Érika 
Maria Silva de Siqueira 1  
1) Hospital e Maternidade São Luiz - unidade Itaim, São Paulo, Brasil 
 
Os cuidados pós parto direcionados ao binômio é um dos temas de maior destaque e tem 
despertado nos profissionais da saúde uma busca constante na melhoria da assistência 
integral:cuidados,orientação e preparo da mãe para a alta com seu bebê. 
 
Capacitar a equipe de Enfermagem para o atendimento ao binômio com a visão 
holística,estimular o aleitamento Materno, favorecer o vínculo família e bebê, capacitar o 
casal/família nos cuidados com o bebê e manejo do aleitamento materno. 
 
Realizado levantamento bibliográfico para embasar a elaboração do projeto nos bancos 
de dados: Medline,Lilacs. Apresentação, definição de estratégia de implantação, 
treinamento e prática junto a equipe multidisciplinar e avaliação dos resultados. 
 
O modelo assistencial proposto foi embasado nas características da clientela que tem 
grande resistência ao alojamento conjun e em busca da maior proximidade mãe e bebê, 
várias ações ao longo destes 10 anos foram idealizadas nesta busca,uma das mais 
impactantes foi o berçário descentralizado que trouxe o bebê para perto da família, 
porém ainda não era o suficiente, vivenciar a maternidade ainda era um grande desafio e 
o alojamento conjunto ainda é um grande tabu para a característica de clientela 
atendida.A implantação do modelo foi realizada após as fases descritas na metodologia, 
foram 660 horas de treinamento de Aleitamento Materno e 530 horas de Workshop 
sobre cuidados com o binômio e anotação de Enfermagem, 95% dos profissionais 
participaram.O modelo possibilita no mínimo 12 horas de permanência do bebê contínua 
com os pais, no período de internação recebem orientações (verbais e escritas) sobre os 
cuidados com o bebê,amamentação e podem vivenciar a teoria na prática com a 
supervisão de profissional habilitado.Um mês após a implantação foi realizada uma 
pesquisa de satisfação dos clientes com foco no modelo assistencial, pela equipe de 
marketing com 10% da clientela atendida no referido período, 100% dos entrevistados 
aprovaram a experiência, 20% fizeram sugestões de melhoria do processo, sendo que 
90% eram primigestas, 90% estavam em Aleitamento Materno Exclusivo e 95% referiram 
que ao chegar em casa sentiram-se seguros para cuidar do bebê. 
 
Este modelo assistencial pautado na realidade da clientela é um desafio constante de 
quebra de paradigmas para os profissionais de saúde,porém transforma o cuidado do 
binômio em uma construção dinâmica e enriquecedora para profissionais e família. 
 
Não se aplica 
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MONITORAMENTO DO ALEITAMENTO MATERNO COMO INDICADOR DE QUALIDADE 
HOSPITALAR  
 

Ana Maria S.Baudenbacher 1,   Celeste Gomes Sardinha Oshiro 1,   Ana Amélia Colonesi 1,   
Maria Cristina Pires Akiba 1,   Daniela Cristina Freitas Feeira 1  
1) Hospital Unimed de Sorocaba, Sorocaba-SP, Brasil 
 
Os programas de qualidade hospitalar incluem a elaboração de protocolos e indicadores 
assistenciais em saúde. Medir o índice de sucesso na amamentação e identificar os 
fatores nele envolvidos são fundamentais para adotar ações de melhoria. 
 
Monitorar os índices de dificuldade à amamentação na primeira semana pós-alta da 
unidade neonatal de um hospital geral não público. 
 
As taxas mensais de dificuldades no AM foram obtidas após a alta dos recém-nascidos de 
um hospital geral não público (jan 2008 a set 2009). O Escritório da Qualidade elaborou 
um indicador de dificuldade à amamentação, com meta: 15% e alerta: 25%. 
 
Em 2008, das 1205 mães entrevistadas, a média de dificuldade à amamentação foi de 
15,4%(186) e a meta foi atingida em 5 meses do ano e a faixa de alerta foi ultrapassada 
uma única vez (25,2%). A principal dificuldade das mães em manter o AM foi a pouca 
produção de leite relacionado à má pega. As ações implementadas naquele ano visando 
melhorar tal índice foram: abordagem dos pais para o AM: curso para gestantes no setor 
de medicina preventiva e visita programada dos pais ao hospital; incentivo ao AM na sala 
de parto e palestra de promoção ao AM para pediatras e colaboradores de enfermagem, 
nutrição, fonoaudiologia e fisioterapia. Em dez de 2008 houve um curso para gestores da 
Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Em 2009, 814 mães foram entrevistadas e 95 
(11,7%) relataram dificuldade para amamentar. A meta não foi atingida somente em um 
dos meses analisados (15,9%). Ressalta-se que em março de 2009 teve início o trabalho 
fonoaudiológico de incentivo ao AM para todos os RN. A partir de abril, das 506 mães 
entrevistadas, 52 (10,27%) relataram dificuldades. Em março de 2009 constituiu-se no 
hospital um Grupo para o estudo da Iniciativa Hospital Amigo da Criança.  
 
1. O monitoramento do índice de dificuldade à amamentação na referida instituição de 
saúde revelou a tendência de sua redução nos dois últimos anos. 2. A vigilância contínua 
deste índice permitiu tomar as devidas medidas corretivas.  
 
As atividades são desenvolvidas dento do hospital. 

 

 

 

 

MOTIVOS MATERNOS PARA INTRODUÇÃO PRECOCE DE ALIMENTOS 
COMPLEMENTARES EM CRIANÇAS MENORES DE SEIS MESES DE VIDA  
 

Alessandra Brustolin 1,   Paula Chuproski 1,   Priscila Antunes Tsupal 1  
1) Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR, Brasil 
 
A introdução de alimentos complementares antes do sexto mês de vida da criança 
associa-se ao maior número de episódios de diarréia, maior ocorrência de anemias e 
doenças infecciosas, menor duração do aleitamento materno e risco de desnutrição. 
 
Verificar quais os motivos maternos para introduzir precocemente alimentos 
complementares em crianças menores de seis meses de vida.  
 
Estudo descritivo, de corte transversal, do tipo observacional, realizado com 102 mães de 
crianças menores de seis meses de vida na região urbana da cidade de Guarapuava-PR.  
 
Das 89 crianças que já haviam recebido qualquer outro tipo de alimento líquido ou sólido, 
as mães apontaram como principais motivos os seguintes aspectos: 35 (34,3%) acalmar a 
criança, 20 (19,6%) pelo fato de considerar o leite materno insuficiente, 19 (18,6%) por 
achar que deveriam introduzir, 7 (6,9%) pela criança ter ficado com vontade de comer, 4 
(3,9%) por retorno ao trabalho, 4 (3,9%) por problemas no seio. O motivo predominante 
foi acalmar a criança, ou seja, introduzindo algum alimento que não o leite materno, fazia 
com que a criança parasse de chorar. O leite materno insuficiente foi justificado como 
demanda insuficiente ou qualidade inadequada. Algumas mães que achavam que já 
deveriam introduzir alimentos justificaram que a criança já poderia conhecer outros 
alimentos. O motivo apontado “pela criança ter ficado com vontade de comer” foi 
explicado que ao ver outro alimento a criança sentia vontade de comê-lo, portanto a mãe 
o ofertava. O retorno ao trabalho foi expressado como empecilho para amamentar 
exclusivamente, tendo em vista a “dificuldade” ou desconhecimento com relação à 
retirada e armazenamento do leite materno a ser ofertado durante o período em que a 
mãe não estivesse com a criança. Algumas mães tiveram problemas na mama, como 
rachaduras, justificando assim a oferta de outro alimento à criança.  
 
O leite materno é o alimento mais seguro para a criança. Toda mãe é fisiologicamente 
capaz de amamentar exclusivamente até o sexto mês de vida, porém a introdução 
alimentar precoce é parte de conduta comportamental adquirida e estabelecida. 
 
Não há fontes de financiamento. 
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MULHER TRABALHADORA E O ATO DE AMAMENTAR  
 

Liliane Marcelina Da Silva 1,   Michelle Jessica Barbosa Vezneyan 1,   Rachel Froés 1,   
Silvania Lourenço 1,   Eliane Marques 1  
1) Universidade Salgado de Oliveira, São gonçalo-RJ, Brasil 
 
Atualmente licença o tempo de maternidade é de 4 meses, sendo que o Ministério da 
Saúde preconiza 6. Este estudo visa saber se as mulheres ao retornarem ao trabalho dão 
continuidade ou não ao aleitamento exclusivo até o final da licença maternidade. 
 
Investigar quantas mulheres trabalhadoras dão continuidade ao aleitamento materno 
exclusivo após regressarem ao seu local de trabalho. 
 
Pesquisa qualitativa no qual se comparou um grupo de 10 trabalhadoras formal e outro 
grupo de 10 trabalhadoras informal, cujo os bebês estavam sendo alimentados apenas no 
peito quando as mães regressaram ao trabalho.  
 
A pesquisa concluiu que o trabalho não é um empecilho para a continuidade do 
aleitamento materno exclusivo e sim a forma como ele é realizado, ou seja, a caraga 
horaria diária e a volta precoce ao trabalho e até mesmo a falta de creche no local para 
algumas mulheres. Para outras entretanto, nem mesmo a carga horaria dificulta, pois são 
adeptas as praticas de armazenamento do leite materno, extraindo através de bomba 
tira-leite ou de forma manual e contam com a ajuda de familiares que alegam ser 
extrema importância. Outro resultado encontrado no grupo de trabalhadoras informal é 
que algumas alternam o leite do peito com o artificial pois trabalham 2 vezes por semana, 
outras por falta de informação ou por acharem que o leite artificial ou congelado não 
seriam adequados para o seu bebê, ou por questões pessoais deixaram de amamentar. 
 
Concluiu-se que as mulheres mesmo inseridas no mercado de trabalho tinham 
informações necessárias quanto as formas de armazenamento do leite e mantiveram 
aleitamento exclusivo pois sabiam que o leite materno trariam mais benefícios o seu 
bebe teria. 
 
Universidade Salgado de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO CANGURU: RELATO DE VIVÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE 
APOIO PELA ENFERMAGEM  
 
Fabricia Adriana Mazzo Neves 1,   Christyna Beatriz Genovez 1  
1) Hospital Universitário , Maringá-Paraná, Brasil 
 
O número elevado de neonatos de baixo peso ao nascer constitui importante problema 
de saúde e representa alto percentual na morbidade neonatal. A tecnologia em 
diagnósticos e tratamentos aumentaram significativamente as chances de vida desse 
grupo. 
 
Relatar a vivência da implantação do Serviço de Enfermagem de Apoio ao Método 
Canguru no Hospital Universitário de Maringá(HUM). 
 
O HUM optou por implantar um serviço inédito no hospital que tem o propósito atuar 
desde o pré-natal de alto risco até o seguimento ambulatorial, incentivar o aleitamento 
materno e o cumprimento dos 10 Passos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. 
 
Inicialmente a ação do serviço de apoio ao Método Canguru abrangia apenas as unidades 
de alojamento conjunto, ambulatório e pediatria, mas atualmente, o serviço expandiu-se 
e alcançou outros setores em que se encontram recém-nascidos prematuros, como o 
pronto atendimento, unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal.Houve boa 
aceitação pelos pais e familiares que sentem-se satisfeitos e acolhidos com as 
orientações e realizações do método, que reflete a humanização. A aceitação pelos 
profissionais também foi positiva, pois, eles sabem que podem tirar dúvidas e contar com 
a ação deste profissional. 
 
O objetivo de fortalecer o Método Canguru no HUM foi alcançado, e a enfermagem que 
assumiu este serviço passou a atuar como articuladora nos diversos setores que atendem 
mães e bebês prematuros. 
 
Não teve fontes de financiamento. 
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MÉTODO MÃE CANGURU: A IMPORTÂNCIA FAMILIAR NOS CUIDADOS AO RECÉM-
NASCIDO PREMATURO E MUITO BAIXO PESO  
 
Kézia De Oliveira 1,   Angélica Capellari Menezes Cassino 2,   Cristiane Faccio Gomes 1  
1) CESUMAR, Maringá - Pr, Brasil 
2) Hospital Regional De Colider, Mato Grosso - Mt, Brasil 
 
O Método Mãe Canguru foi adotado e desenvolvido em 1979 pelo médico Edgar Rey 
Sanábria do Instituto Materno-Infantil de Bogotá, Colômbia e foi adotado em diversos 
países, especialmente aqueles que não dispõe de um número suficiente de incubadoras. 
 
O objetivo do estudo foi descrever a cobertura do Método Mãe Canguru dos prematuros 
internados no Hospital Regional de Colider, Mato Grosso e identificar o perfil familiar dos 
participantes do método. 
 
Participaram do estudo 13 díades mãe-bebê de lactentes prematuros internados em UTI 
neonatal no ano de 2006. As mães responderam um questionário e posteriormente 
foram cadastradas para acompanhamento da prática do método. 
 
Observou-se, que esse Método não é aplicável a todas as crianças prematuras, 
constituindo contra indicação os casos de: distúrbios respiratórios, infecções, problemas 
neurológicos e distúrbios metabólicos. Para que o método seja adotado, constitui 
condição importante o fator dos familiares conhecerem e acreditarem em suas 
vantagens, terem disponibilidade física e emocional e não apresentarem nenhuma 
doença. Após dois meses de observação e de preenchimento do roteiro anexo, 
constatamos que durante esse período, 20 Rns estiveram internados na UTI Neonatal, 
sendo que 13 foram beneficiados pelo método. Dos 13 Rns participantes, 12 foram 
assistidos pela mãe, 1 assistido pela irmã e avó e nenhum assistido pelo pai. A maioria 
dos bebes, ou seja, 11 nasceram em famílias de classe baixa, justificando assim um índice 
de quase 100% de mães que relataram a falta de condição financeira como sendo a maior 
dificuldade para a realização do Método. Das 13 mães que realizaram o Método, 8 
tinham outros filhos pequenos na família, sendo que apenas 4 tinham com quem deixa-
los. As outras crianças iam para o trabalho com o pai, ficavam no conselho tutelar ou 
ficavam sozinhas em casa.  
 
Conclui-se que a cobertura do Método Mãe Canguru foi efetiva, uma vez que as mães 
que têm os seu bebes internados na UTI Neonatal procuraram participar do processo, o 
perfil familiar foi preferencialmente de baixa renda, com mãe multípara. 
 
não se aplica 

 

 

 

 

O ALEITAMENTO MATERNO EM BEBÊS COM BAIXO GANHO PONDERAL  
 
Honorina de Almeida 1,   Douglas Nobrega Gomes 1  
1) Instituto de Saúde, São Paulo, Brasil 
 
Baixo ganho ponderal em bebês em AME causa grande angústia familiar e está 
relacionado ao desmame1. Ocorre por fatores maternos ou do bebê. O diagnóstico inclui 
conhecer o histórico, avaliação das mamas, do bebê e observação da mamada2.  
 
Apresentar a evolução de 20 bebês em AME que foram encaminhados para avaliação por 
baixo ganho ponderal antes do sexto mês de vida. 
 
Análise de prontuários de 20 bebês em AME com baixo ganho ponderal acompanhados 
até o sexto mês de vida de janeiro de 2007 a dezembro de 2009. Foram excluídos os com 
doença prévia e os cujas mães apresentavam doenças ou cirurgia na mama  
 
Dos 20 bebês acompanhados, 6 tinham menos que um mês de vida, 7 entre 1 e 3 meses e 
7 entre 3 e 6 meses na ocasião do diagnóstico. A média de ganho de peso anterior a 
primeira avaliação foi de 8.8g/d (-0,7g a 17.2g). 45% (9) dos bebês apresentaram uma 
causa orgânica e 10% (2) causas emocionais que justificaram o baixo ganho de peso. 30% 
(6) mostraram uma mamada ineficiente, 10% (2) dificuldade na pega e 5% (1) baixa 
ingesta por hipogalactia materna da. Até um mês de vida as causas relacionadas ao 
manejo do aleitamento foram predominantes (83.3%). Após o primeiro mês 57% dos 
bebês apresentaram causas orgânicas que levaram ao quadro. As patologias encontradas 
foram: RGE, colite alérgica por proteína de leite de vaca ingerida pela mãe, infecção 
urinária e erro inato do metabolismo. O uso de lactógogo foi necessário em 13 casos 
(65%). A Sulpirida foi utilizada em 61.5% e a Domperidona em 48.5%. O uso do 
suplemento foi necessário em 8 (40%) dos casos tendo sido usado temporariamente em 
2 casos (10%). O suplementador foi aceito por 50% das famílias, a mamadeira com 
válvula de fluxo por 25% e em 25% dos casos utilizou-se leite engrossado oferecido com a 
colher. O período de acompanhamento até o inicio de ganho de peso adequado foi de 3,3 
semanas. Com 6 meses de vida todos os bebês estavam em aleitamento materno sendo 
55% (11) em AME. 20% (4) recebiam alimentação complementar 1 x por dia e 25% (5) 
duas ou mais vezes.  
 
Até 4 semanas de vida, o baixo ganho ponderal frequentemente está relacionado a 
dificuldades de manejo do aleitamento materno. Após essa idade as causas clínicas e 
psíquicas devem ser consideradas na abordagem desses bebês. 
 
Declaro não haver conflito de interesse 
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O CONHECIMENTO DAS ADOLESCENTES PUÉRPERAS EM RELAÇÃO AO MANEJO DO 
ALEITAMENTO MATERNO  
 
Lela Rangel da Silva 1,   Andrea de Lima José 1  
1) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
 
O trabalho didático, integrado e continuado no alojamento conjunto mantém um peso 
educativo junto às mães adolescentes e seus familiares com a finalidade de reforçar o seu 
auto cuidado e cuidado com recém nascido no domicílio.  
 
Detectar o grau de conhecimento das puérperas adolescentes internadas no alojamento 
conjunto acerca do manejo do aleitamento materno. 
 
Trata-se de um estudo descritivo-exploratório. O cenário alojamento conjunto de um 
Hospital Estadual situado Município de Duque de Caxias/RJ. Os sujeitos foram 50 nutrizes 
adolescentes. Para a coleta de dados utilizou-se questionário estruturado.  
 
Em relação a importância do aleitamento, 70% informaram que protege contra infecções 
e 6% aumenta o laço afetivo entre mãe-filho. Quanto a identificação da sucção, 26% 
sentem puxar o bico, 14% vêem o leite na boca, 12% sente dor. Ao serem questionadas 
quanto a livre demanda, 72% informaram não precisar de horário para as mamadas e 
92% responderam que o bebê necessita apenas de leite materno nos seis meses de vida. 
Em relação aos problemas das mamas puerperais, quando questionado sobre o cuidado 
com ingurgitamento, 48% não souberam responder e 4% indicam bolsa de água quente. 
Quanto aos cuidados com as fissuras, 68% não souberam responder, 20% indicaram 
passar o próprio leite como prevenção, 2% indicaram sol no seio, passar pomadas sem 
gosto no bico e não deixar o bebê arrotar. Entendemos que é necessário um 
acompanhamento efetivo das nutrizes no pós-natal com a participação efetiva do PSF a 
fim de diminuir os problemas com as mamas puerperais que geralmente se instala no 
domicílio. O Ministério da Saúde recomenda para os casos de ingurgitamento: ordenha 
manual da aréola; massagens delicadas das mamas com movimentos circulares; suporte 
para as mamas com o uso ininterrupto de sutiã com alças largas e firmes e compressas 
frias (ou gelo) e para fissuras manter mamilos secos, expondo-os ao ar livre ou luz solar; 
não uso de produtos que retirem a proteção natural do mamilo. Os resultados 
demonstram desconhecimento destas práticas pelas nutrizes adolescentes pesquisadas.  
 
Necessitamos reforçar o cuidado das mamas puerperais com atitudes sensíveis de 
acolhimento, e sem imposição com as adolescentes. O ato de cuidar requer 
conhecimento, experiência, capacidade, dedicação, paciência e disposição entre os 
profissionais. 
 
Não há financiamento 

 

 

 

O CONHECIMENTO DAS PUÉRPERAS SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO EM UMA 
MATERNIDADE NO ESTADO DO PARANÁ  
 
Patrícia Tiemi Kikuti Orita 1,   Leandro Rigo 1,  Cristiane Faccio Gomes 1,  Kézia De Oliveira 1  
1) CESUMAR, Maringá - Pr, Brasil 
 
O estudo pretendeu analisar a qualidade dos saberes das puérperas, relacionada aos 
aspectos que envolvem a amamentação, sendo que o ponto de partida essencial baseou-
se nos cuidados primários abordados na consulta pré-natal.  
 
Objetivou-se identificar o conhecimento de mulheres em período puerperal imediato em 
relação às informações recebidas durante o pré-natal sobre a temática aleitamento 
materno.  
 
Participaram do estudo 33 puérperas. Foi aplicado um questionário pré elaborado 
fornecido à puérperas internadas num Hospital Maternidade, conveniado ao Sistema 
Único de Saúde, situado na região Noroeste do Estado do Paraná. 
 
As participantes do estudo são caracterizadas por 33 puérperas com idade média de 25 
anos e escolaridade prevalente em 64% que não apresentavam o primeiro grau 
completo. Destas 52% realizaram parto normal. 76% eram multíparas. Apesar do elevado 
número de consultas de pré-natal realizadas por estas, quando foram questionadas sobre 
o tempo indicado de aleitamento materno exclusivo, presenciou-se que 58% expuseram 
ser até o sexto mês, 18% desconhecem a informação, 15% indicaram tempo inferior a 6 
meses e 9% acreditam ser superior aos 9 meses. Sobre a importância de aleitar, 82% 
relataram que o aleitamento materno é fonte importante para a saúde, crescimento e 
prevenção de doenças, 12% não souberam responder e 6% abreviaram que amamentar é 
um ato de amor e carinho. 24% esperavam contemplar o aleitamento materno até o 
sexto mês, 24% até os 2 anos e 22% até o primeiro ano de vida da criança, 15% referiram 
tempo inferior ao 4° mês e 15% não souberam responder. 55% apresentaram 
dificuldades no início da lactação, das quais as mais citadas foram à pega adequada 
durante a mamada 52% e o posicionamento do bebê 3%. 73% acreditam ser 
desnecessário modificar os hábitos alimentares e optam pela ingestão em grande 
quantidade de proteínas saturadas e guloseimas. No estabelecimento de vínculo para 
auxílio nas dificuldades em aleitar, as puérperas referiram o auxílio do Enfermeiro em 
61% dos casos, Agentes Comunitárias de Saúde em 28% e 11% não obtiveram ajuda de 
nenhum profissional. 
 
Seria adequado que as gestantes obtivessem conhecimentos sobre a temática durante o 
pré-natal, sendo subsidiadas por profissionais capacitados que aplicassem o 
conhecimento científico à prática, como um compromisso de todos na assistência à 
mulher. 
 
não se aplica 
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O CONHECIMENTO DE MÃES SOBRE A INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 
COMPLEMENTAR EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO  
 

Bibiane Dias Miranda Parreira 1,   Bruna Batista Oliveira 1,   Ana Rita Marinho Machado 1,   
Sueli Riul da Silva 1  
1) Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba-MG, Brasil 
 
A desinformação e as orientações insatisfatórias sobre a alimentação complementar da 
criança, podem comprometer o processo de introdução dos alimentos e a manutenção 
do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais, como preconizado. 
 
O presente trabalho teve o objetivo de identificar o período de introdução da 
alimentação complementar, os alimentos oferecidos e descrever a forma de introdução 
dessa alimentação em crianças de seis a 11 meses e 29 dias atendidas em um 
Ambulatório. 
 
Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo, realizado nos meses de 
dezembro de 2009 e janeiro de 2010, com 43 mães que aguardavam à consulta de 
puericultura no Ambulatório de Pediatria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.  
 
Foram avaliadas 43 crianças com idade de seis a 11 meses e 29 dias, 60,5% eram do sexo 
feminino e 39,5% masculino. A idade média foi de oito meses e 19 dias. Com relação ao 
aleitamento materno, 95,3% relataram realizá-lo, das quais, 51,2% realizaram o 
aleitamento exclusivo até os seis meses de idade. Quanto à alimentação complementar 
67,4% iniciaram aos seis meses de idade, 27,9% antes dos seis meses e 4,7% após os seis 
meses. Os alimentos mais citados foram: no café da manhã; banana e maça (58,1%) e 
suco de fruta (32,6%), no almoço; cenoura (74,4%), batata (72,1%), feijão (46,5%), 
beterraba (37,2%) e carne de vaca (34,9%), no café da tarde; banana e maça (48,8%), 
suco de fruta (37,2%) e mamão (27,9%), no jantar; batata (39,5%), cenoura (37,%), feijão 
(25,2%) e carne de vaca (23,3%). Das crianças avaliadas, 55,8% realizavam ceia ao 
iniciarem a introdução alimentar, 75% delas recebiam nesta refeição leite materno, 
16,6% leite de vaca e 4,2% leite em pó e cereal infantil. Das mães entrevistadas, 97,7% 
realizaram a introdução alimentar de forma gradual. Inicialmente, 76,7% preparavam a 
alimentação da criança separada da alimentação familiar, 51,2% ofereciam estes 
alimentos quatro vezes ao dia, sendo 58,1% oferecidos em consistência pastosa, 25,6% 
líquida e 16,3% em consistência sólida. Mantiveram na dieta infantil o leite materno após 
a introdução alimentar 58,1% das mães, 32,6% substituíram por outro leite e 9,3% 
utilizaram tanto leite materno como outro tipo de leite. 
 
Evidenciou-se a necessidade de intensificar as orientações às mães, enfatizando a 
importância do aleitamento exclusivo até os seis meses de idade e a relevância de sua 
manutenção em conjunto com a alimentação até os dois anos de idade ou mais. 

 

 

O CONTATO PELE A PELE IMEDIATO E SUAS VANTAGENS PARA O BEBÊ: UMA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA  
 

Mariana Vitor Peppe 1,   Adriana de Moraes Leite 2  
1) Centro de Refêrencia da Saúde da Mulher-MATER, Ribeirão Preto-SP, Brasil 
2) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, Ribeirão Preto, Brasil 
 
O presente estudo aborda as questões relacionadas ao contato pele a pele imediato logo 
após o nascimento. Procedimento este que tem se perdido no meio de tanta intervenção 
realizada com o bebê após seu nascimento.  
 
Buscar conhecimento científico existente na literatura, acerca dos benefícios gerados 
para o bebê quando colocado em contato pele a pele imediato logo após o nascimento. 
 
O estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, abordando a temática do 
contato pele a pele precoce logo após o nascimento, para o desenvolvimento do trabalho 
foi efetuada a busca por meio de bancos de dados como SCIELO, LILACS e BDENF. 
 
Foram encontrados várias vantagens geradas pela realização do contato precoce mãe-
filho, como os benefícios gerais do contato pele a pele imediato: o bebê precisa de um 
contato com sua mãe após o nascimento para minimizar o estresse da mudança de 
ambiente e o estresse do nascimento. O contato pele a pele congrega vários estímulos 
para o bebê, como o cheiro, a voz, o calor, a textura da pele, o som dos batimentos 
cardíacos, o movimento do tórax durante a respiração materna e a contenção física. 
Manutenção do Calor: quando o RN é colocado na pele da mãe não ocorre a perda de 
calor corporal e mantém ou aumenta moderadamente o calor do bebê. A temperatura da 
pele da mãe pode, conduzir calor para o bebê, tornando-se até um produtor de 
calor.Instalação do vínculo afetivo e do apego: O apego é importante para a 
sobrevivência e o desenvolvimento satisfatório da criança, visto que esse laço inicial 
entre mãe e recém-nascido é a fonte de todas as ligações subsequentes do bebê, 
influenciando na qualidade dos laços afetivos futuros com outros indivíduos. 
Amamentação: o contato pele a pele e o aleitamento materno na primeira meia hora 
após o parto, implica em fazê-lo na sala de parto, pois a mulher ainda permanecerá na 
sala por um tempo.Quando existe o contato pele a pele precoce a amamentação é 
favorecida, tendo efeitos positivos durante o aleitamento materno, isso ocorre porque o 
neonato está mais atento nas primeiras horas logo após o parto. 
 
O estudo reafirma que o contato pele a pele imediato após o nascimento resulta em 
vantagens tanto para a mãe quanto para o bebê. 
 
Possuo o conflito de interesse acadêmico e pessoal 
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O CONTEXTO SOCIAL E OS CONFLITOS EMERGENTES NA GRAVIDEZ EM ADOLESCENTES 
DA PERIFERIA DE SÃO PAULO  
 

Cristina M. Gigliotti Borsari 1,   Roberto Navarro Morales Junior 1,   Eduardo Filoni 2,   
Angelica J. de O.D.B. dos Santos 2,   Jessica de Souza Tomaz 2,   Roberto Scapelle Filho 2  
1) Hospital Dr. Moyses Deutsch M"Boi Mirim, São Paulo-SP, Brasil 
2) Universidade Mogi das Cruzes, São Paulo-SP, Brasil 
 
A gestação na adolescência é um período que precisa ser avaliado com especial atenção, 
pois envolvem alterações físicas, hormonais, psico-emocionais e de inserção social, que 
podem refletir diretamente na saúde do binômio mãe-bebê. 
 
Identificar as causas e significados da gestação em adolescentes de uma periferia de São 
Paulo. Analisar o comportamento das adolescentes, a aderência ao pré-natal e o contexto 
social, bem como fatores afetivo-emocionais envolvidos.  
 
Foram entrevistadas 100 adolescentes puérperas, que estavam em condições clínicas 
favoráveis e internadas no Alojamento Conjunto do hospital no período de julho a 
dezembro de 2009. O instrumento de pesquisa foi um questionário previamente 
elaborado.  
 
Existem várias condições que interferem no comportamento das adolescentes da 
periferia, o fator sócio-econômico-cultural, em que o baixo nível de escolaridade e a 
necessidade de replicação dos modelos de maternagem são condições intrinsecas para a 
busca de uma gravidez precocemente.Da análise dos resultados temos que 60% das 
adolescentes veêm a gravidez como um modelo de repetição do comportamento de suas 
próprias mães e para 55% a busca pela maternidade precoce revela a necessidade de se 
sentir parte da sociedade e exercer sua cidadania, já que devido as condições sócio-
econômicas desvantajosas as adolescentes não são motivadas para buscar objetivos de 
realização profissional e seguimento dos estudos. 20% acreditam que engravidar na 
adolescência lhes garantirão um status social e a mobilidade da condição de filha para a 
de esposa-mãe-mulher e o início precoce de uma nova família. Ainda no estudo 
encontramos 10% das adolescentes que engravidam pela própria falta de prevenção e 
orientação do métodos contraceptivos e isto de certa forma se deve pela falta de 
políticas efetivas de educação sexual. 60% da amostra apresentam nível de escolaridade 
Fundamental Incompleto. Ainda, 56% são casadas ou moram junto, enquanto que 26% 
são solteiras e sem namorado. Das entrevistadas 92% das pacientes são primigestas e 
72% não planejaram a gestação, sendo que destas 34% desejaram em algum momento a 
gestação. 
 
Sem dúvidas estamos diante de um problema de saúde pública. Porque as mães 
adolescentes iniciam a vida sexual precocemente e na maioria das vezes esta condição é 
traumática e desfavorável para o binômio mãe-bebê. 
Bolsa auxílio do PIBIC 

 

O COTIDIANO DA MÃE EM RELAÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO E O FILHO 
PREMATURO INTERNADO NA UNIDADE NEONATAL  
 

Leila Rangel da Silva 1,   Ana Paula Vieira dos Santos Esteves 2,   Tânia Maria Coelho de 
Melo 2,   Elke Oliveira Teixeira 1  
1) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 
2) Fundação Educacional Serra dos Órgãos - UNIFESO, Teresópolis, Brasil 
 
No cotidiano da prática observamos nutrizes com filhos prematuros internados na UTI 
Neo que impõe o aleitamento materno exclusivo e não pelo desejo da mulher 
amamentar. 
 
Descrever o cotidiano da prática do aleitamento materno (AM) de mães com filhos 
prematuros internados na Unidade Neonatal; e Identificar as facilidades e/ou dificuldades 
em relação à manutenção do AM. 
 
Estudo descritivo realizado em Unidade Neonatal de um Hospital Universitário Estado do 
RJ. Participaram 15 nutrizes com filhos prematuros internados. Utilizou-se uma entrevista 
semiestruturada com questões cotidiano, prática e manutenção do AM.  
 
Em relação ao perfil das nutrizes a idade variou de 17 a 39 anos. Todas são moradoras do 
município de Teresópolis/RJ. A escolaridade variou do ensino médio completo (05) ao 
ensino fundamental incompleto (01). Nove mães são estudantes, 03 são do lar, 02 
autônomas e uma trabalhadora rural. A renda familiar variou de R$ 480,00 a R$ 1.200,00. 
Nove são primíparas e 06 multíparas com experiência negativa de aleitamento. Em 
relação aos sentimentos das mães encontramos relatos que indicavam tristeza, angústia 
pelo desconhecido e por viver a internação do filho atrelada às dificuldades do dia a dia, e 
também depoimentos de confiança, superação, esperança para a alta hospitalar. Os 
depoimentos sobre a experiência do aleitamento materno com seu filho prematuro 
evidenciou o quanto é difícil para as nutrizes ministrar o processo de amamentação, e a 
dificuldade ligada às condições físicas do recém-nascido que necessitam correlacionar 
reflexos de sucção e deglutição. Com todas as adversidades desse processo de internação 
as mães demonstram satisfação em ordenhar o próprio leite, e o mesmo ser oferecido 
por sonda orogástrica. Em relação à conciliação do cotidiano e a continuidade do AM foi 
relatado que apesar de laboroso (casa-instituição-casa) e do fato de ter que deixar seus 
outros filhos sozinhos, as mães conseguiram manter os níveis de prolactina elevada com 
massagem e ordenha, e que o momento é prioridade em suas vidas. 
 
O caminho qualitativo permitiu compreender a experiência materna e a prática AM na 
UTINeo como processo dinâmico, contínuo e singular. Constituiu uma premissa básica 
para entender necessidades e algumas particularidades do cuidado de enfermagem. 
 
Não há financiamento.  
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O CUIDADO PRÉ-NATAL DO HOMEM GRÁVIDO: SAÚDE EM PAUTA  
 

Maria Rita c. B. Almeida 1,   Kleyde Ventura de Souza 3,   José Luiz Batistella 2,   Edvandro 
Aldrey Cunha 2,   Fernando Budal 2  
1) Secretaria Municipal da Saude de Curitiba, Paraná, Brasil 
2) Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Paraná, Brasil 
3) Escola de Enfermagem da UFMG, Paraná, Brasil 
 
A saúde do homem é um desafio, pois seus agravos constituem-se em problemas de 
saúde pública. Com base na Política de Saúde do Homem propôs-se uma pesquisa 
visando uma nova modalidade de cuidado de enfermagem: pré-natal para “homens 
grávidos”.  
 
Conhecer a percepção dos homens sobre a sua consulta de pré-natal para o cuidado de 
sua saúde. 
 
Pesquisa qualitativa. Foram entrevistados 05 homens-pais que realizaram a sua consulta 
de enfermagem de pré-natal, em uma UBS de Curitiba/PR. Os dados foram tratados com 
base na análise de conteúdo. A Resolução nº 196/96 MS/CNS foi atendida.  
 
Foram elencadas duas unidades temáticas: a) o homem e o (des) cuidado em saúde b) o 
homem no cenário do cuidado pré-natal. Na primeira unidade temática identificou-se 
que os homens não têm o hábito de freqüentar serviços, no caso a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) para o cuidado nesse campo. O fato de a mulher estar grávida e a 
preocupação com a saúde do bebê foram descritos como fatores motivadores para o 
atendimento ao convite a realização da consulta pré-natal de “homens-grávidos” e 
mobilizadores para a atitude de pensar e procurar cuidar melhor de sua saúde. A segunda 
unidade temática mostrou que a consulta individual focada nas necessidades dos homens 
fazem com que se sintam valorizados e por isso valorizem ainda mais a condição de 
gravidez da sua companheira e a fortalecer sua participação nesse processo. A prática 
educativa dialógica e horizontalizada estabelecida com a enfermeira foi destacada como 
“chave” para a apropriação de conhecimentos em relação ao seu estado de saúde, de sua 
companheira e de seu bebê, colaborando na tomada de decisão, para o cuidado de si e 
do outro.  
 
A assistência pré-natal deve considerar a presença do "homem-grávido" como um 
importante sujeito do processo de gestar-parir-amamentar-cuidar e pode configurar-se 
numa das estratégias para a promoção e prevenção da saúde dos homens. 
 
Nao teve financiamento nem conflito de interesse 

 

 

 

O DESDESIGN DA MAMADEIRA  
 

Cristine Nogueira Nunes 1  
1) PUC-Rio, Rio de janeiro, RJ 
 
Atributos de sofisticação formal vêm agregando às mamadeiras valores estéticos e 
tecnológicos capazes de incrementar a credibilidade do público consumidor pelo produto 
como se ele não oferecesse risco algum aos bebês. 
 
O artigo se propõe a demonstrar o quanto ações de redesenho da mamadeira têm 
colaborado para a manutenção da idéia de que ela é um produto seguro e apto a ser 
desejável como item de consumo. 
 
Dez modelos de mamadeira foram selecionados a fim de ter seus atributos estéticos e 
tecnológicos confrontados às normas do Código Internacional de Controle aos 
Substitutos do Leite Materno.  
 
Foi detectada uma grande incidência de fatores de pseudo-inovação nos modelos 
examinados e sinais raros que evidenciem preocupação dos projetistas (muitas vezes 
designers) com a realidade do cenário mundial de luta em favor do resgate da 
amamentação. Estes fatores constituem sinais subjetivos de violação ao Código, pois 
incentivam o consumo de mamadeiras. O problema foi apresentado em linhas gerais a 
um grupo de quinze professores de design que reconheceram a existência de lacunas na 
metodologia da profissão, lacunas essas que abrem flanco para que não seja comum o 
princípio de questionar produtos já consagrados pelo uso. Identificou-se também o 
quanto o copinho merece esforços de projeto e que muitas podem ser as contribuições 
dos designers para a mudança da cultura da mamadeira em direção ao esclarecimento, 
apoio e incentivo à amamentação. 
 
A pesquisa concluiu a necessidade de diretrizes que recomendem a avaliação periódica 
da produção industrial como valor para a edificação de uma conduta sensata de consumo 
e como princípio ético e estágio metodológico no ensino do design. 
 
Não tenho fontes de financiamento 
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O ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO E A AMAMENTAÇÃO  
 

Fernanda Paula Cerântola Siqueira 1,   Tereza Lais Menegucci Zutin 2,   Isilia Aparecida 
Silva 3  
1) Famema, Marilia-SP, Brasil 
2) UNIMAR, Marilia-SP, Brasil 
3) EE-Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, Brasil 
 
A participação do homem tem tomado uma posição de destaque nos últimos anos, como 
ponto de apoio e incentivo à nutriz, ainda pouco se conhece sobre a visão masculina e 
seu papel no processo de amamentação.  
 
Identificar elementos objetivos e subjetivos que constituem a percepção do processo de 
amamentação do estudante.  
 
Pesquisa quantitativa de natureza descritiva, que para coleta de dados utilizou-se um 
questionário aplicado aos 108 estudantes universitários do sexo masculino que aceitaram 
participar da pesquisa. A pesquisa seguiu a resolução 196/96. 
 
Dos 108 estudantes do sexo masculino 71,2%(n=77) encontravam-se na faixa etária de 21 
a 30 anos; 91,6 % (n=99) eram solteiros e apenas 5,6% (n=6) eram pai; 70,4% (n=76) 
acreditavam que era possível a ajuda do homem no processo de amamentação e 85,2% 
(n=92) reconheceram que esta era importante. Em relação ao período recomendado para 
amamentação exclusiva 42,6% (n=46) referiram tempo inferior ou superior a seis meses. 
E 26,8% (n=29) referiram que a introdução de alimentos a criança poderia ocorrer 
durante o período de amamentação exclusiva.Quanto a idade recomendada para 
oferecer leite materno à criança 55% (n=60) apontaram como 6 meses e 1 ano de idade. 
Em relação ao uso de bicos artificiais 24% (n=26) acreditam que deve oferecer chupeta e 
57,4% (n=62) indica o uso de mamadeira durante o processo de amamentação. Indicaram 
como fatores estimulantes da produção de leite materno; 28,7% (n=31) boa alimentação, 
17,6 (n=19) a própria sucção do bebê, 37% (n=4) instinto materno, 11% (n=12) não 
souberam referir, entre outras. E 38% (n=41) acreditam que o leite materno é fraco. A 
maioria da população estudada reconhece como necessário e importante a participação 
do homem no processo de amamentação, porém verificam-se fatores que poderiam 
influenciar negativamente a promoção do aleitamento materno. 
 
Diante das percepções errôneas e falta de conhecimento com relação a amamentação 
entre os estudantes, o que reforça a necessidade da inclusão do homem em programas 
educacionais que promovam a amamentação e previna o desmame precoce.  
 
Ø 

 

 

 

O MÉTODO CANGURU COMO FACILITADOR DO ALEITAMENTO MATERNO EM BEBÊS 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RELATO DE CASO: AM BEBÊ PT/ BP COM SÍNDROME DE 
DOWN.  
 
Mari Elisia de Andrade 1,   Andrea Santos 1,   Luzinete Aguiar 1  
1) HGIS-Seconci, São Paulo, Brasil 
 
Bebês com síndrome de Down apresentam tônus muscular diminuído que pode levar a 
dificuldades no estabelecimento da amamentação, principalmente em decorrência de 
uma sucção ineficiente. Além disso, a família/mãe necessita se reorganizar 
emocionalmente diante do nascimento de um bebê especial. O método tem-se se 
mostrado ser uma opção eficiente para fortalecer vinculo afetivo entre bebê e seus pais. 
 
Objetivo: Descrever a evolução da amamentação de um caso de um RNPT/BP com 
Síndrome de Down submetido ao método canguru. 
 
Descrição do caso: Parto normal na 36ª semana de gestação, Apgar 8e9, peso de 
nascimento 1550g . Suspeita diagnostica de Síndrome de Down na sala de parto. 
Permanência na UTI por 3 dias devido a desconforto respiratório, hipoglicemia e icterícia 
com necessidade de fototerapia por 3 dias . Mãe 41 anos, sexagesta, fumante, com 
experiência positiva de amamentação dos outros filhos realizou 3 consultas de pré-.natal.  
 
Resultados: Dieta com LHP iniciada no 1º dia de vida por SOG e no 4º dv por SNG e copo. 
No 10ºdv iniciado método canguru parcial e sucção diretamente no peito com 
suplementação por translactação. Padrão de sucção lenta com dificuldade de manter a 
pega. Retorno ao peso de nascimento no14ºdv . Método canguru integral com 17dv e 
peso de 1545g. Permaneceu no canguru por 25 dias durante os quais foi trabalhado 
melhora da pega e sucção e o vinculo afetivo entre mãe e bebê. Alta hospitalar no 42º dv, 
peso de 2035g e aleitamento materno complementado com fórmula infantil por técnica 
de relactação.. Acompanhamento ambulatorial mostrou vinculo afetivo estabelecido, 
ganho de peso adequado e manutenção do aleitamento materno misto.  
 
Conclusão: O método Canguru mostrou ser uma ferramenta eficiente para trabalhar as 
dificuldades de amamentação em um bebê com necessidade especial e fortalecer o 
vinculo afetivo.  
 
Bibliografia: RegoJD,Aleitamento materno em situações especiais da criança.Aleitamento 
materno.Ed Atheneu 2009. BrazeltonTB.O desenvolvimento do apego:um projeto de 
extensão comunitária.Edição especial.Acta Paulista de enfermagem ;11:59-63.1998.  
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O PAI COMO PARTÍCIPE NO PROCESSO DA AMAMENTAÇÃO: INTERVENÇÃO DA 
ENFERMEIRA NO PERÍODO GRAVÍDICO PUERPERAL  
 

Rita Maria Viana Rêgo 1,   Ângela Maria Alves e Souza 2,   Maria Dalva Santos Alves 2,   
Márcia Maria Tavares Machado 2,   Ana Karina Bezerra Pinheiro 2,   Maria Glêdes Ibiapina 
Gurgel 3  
1) UFS, Aracaju -Se, Brasil 
2) UFC, Fortaleza -Ce, Brasil 
3) SMS, Fortaleza -Ce, Brasil 
 
Na sociedade ocidental, tradicionalmente, vivenciar a gestação, amamentação, educação 
e saúde dos filhos faz parte das tarefas que, na divisão do trabalho, cabe à mulher. 
Também no processo da amamentação o pai não é incluído. 
 
Avaliar uma intervenção de práticas educativas vivenciadas pela enfermeira, com casais 
no processo da amamentação, tendo o pai como partícipe. 
 
Pesquisa-ação realizada em Maternidade referência de Fortaleza, residência de oito 
casais, entrevistados e visitados durante dez dias após nascimento de suas crianças, e em 
seis meses, por 20 vezes cada. Analisaram-se dados por meio de triangulação.  
 
O trabalho em grupo favoreceu a elaboração do conhecimento, o que contribuiu para um 
aprendizado prazeroso. Não foram poucos os relatos, principalmente de pais de que os 
laços afetivos foram estreitados. A satisfação perpassa, portanto o alcance dos objetivos, 
principalmente a percepção de, quanto à escolha da metodologia pesquisa-ação, foi 
acertada uma vez que facilitou também a formação de alguns vínculos: entre os pais 
filhos, pesquisadores e famílias, além de estreitar os já existentes (maridos e mulher). O 
olhar no olho, a escuta, os questionamentos ensejaram o pensar e favoreceram a 
reflexão contribuindo para a convivência sadia harmoniosa e a valorização profissional. 
Evidenciou-se que o pai pode ser um importante aliado, verdadeiro parceiro, sendo 
indispensável o crédito e o estímulo a sua participação. Eles demonstram satisfação em 
prestar cuidados aos filhos, principalmente quando percebem que suas iniciativas e 
tentativas de acerto são valorizadas pela companheira e pelos profissionais de saúde. Aos 
seis meses de vida, das oito mulheres participantes, seis amamentavam exclusivamente e 
uma de forma predominante. Intuímos que o acompanhamento nos domicílios é 
essencial, principalmente nos primeiros quinze dias de vida, uma vez que possibilita 
esclarecimento de dúvidas à medida que as dificuldades vão surgindo, possibilitando 
apoio e segurança, essenciais para continuidade do aleitamento exclusivo após a alta da 
maternidade. 
 
Acredita-se que este estudo possa motivar no enfermeiro e em outros profissionais de 
saúde a vontade de promover o envolvimento do pai na amamentação convidando-os a 
participar das reuniões e consultas individuais de sua companheira. 
Autora principal.Não houve conflito interesses 

 

O PAPEL DO VOLUNTÁRIO QUE ATUA EM MATERNIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS DA 
GRANDE SÃO PAULO  
 

Maria Cezira Fantini Nogueira-Martins 1,   Ana Aparecida Sanches Bersusa 1 1,   Siomara 
Roberta de Siqueira 1  
1) Instituto de Saúde, São Paulo - SP, Brasil 
 
O processo de humanização do trabalho hospitalar implica em uma série de dimensões 
organizacionais, institucionais, profissionais e pessoais. Realizou-se pesquisa (2007-2010) 
nos 25 hospitais públicos de SP, sendo que destes, cinco são maternidade.  
 
Caracterizar o perfil sociodemográfico dos voluntários (v.); conhecer a vinculação entre o 
voluntariado e os Grupos de Trabalho de Humanização; Identificar atividades 
desenvolvidas no cotidiano do voluntariado; Compreender motivações e valores.  
 
Foram utilizados dois instrumentos: um roteiro de entrevista semi-estruturada e um 
questionário p. coleta dos dados sociodemográficos. Entrevistas gravadas, transcritas e 
analisada sob princípios da análise temática. Aprovado Comitê de Ética com TCLE 
 
O conjunto de voluntários é composto por 1243 voluntários, com o perfil dominante é o 
de mulheres da 3º idade, com primeiro grau completo, que vem atuando de 6 a 10 horas 
ao trabalho voluntário, dedicando ente 1 a 5 horas semanais a essa atividade, eralmente 
no período da manha. Grande variabilidade quanto à renda familiar dos v.indicando a 
existência de um amplo leque de motivações p. atividade voluntária; tendência a que o v. 
se mantenha constante em uma atividade no transcorrer do tempo e; exercício de 
número de horas adequado pela maior parte. P/ maternidades encontramos doações de 
Kiths de higiene, enxoval de bebê; doação de chinelos. Alguns locais de atuação: Centro 
de Parto Normal,Centro Obstétrico, "Cartório" p. registro das crianças, Alojamento 
Canguru, Grupo de Humanização, "bazar", "Cantinho da beleza". Este relato é uma tônica 
na fala das v. "A gente chega aqui pra dar, pra doar, pra ajudar, só que a gente recebe 
muito mais do que a gente doa. Mais muito. Infinitamente muito mais. Então, o olhar de 
gratidão, o obrigada que ela diz; eu recebi pro ano inteiro. E é isso o que acontece com 
todo o mundo. Aqui, né? E também a questão do voluntariado ela começa; ela 
transcende o hospital, né? É uma questão de cidadania". 
 
Trabalho relacionado ao parto e puerpério - doulas, orientação sobre aleitamento. A 
pesquisa revelou a importância da atuação dos coordenadores de v., já que esta atividade 
apresenta, tanto aspectos altamente positivos como facetas problemáticas.  
 
Apoio Fapesp nº 07/51663-9. Sem confltos interesse 
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O PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO DE MULHERES/MÃES DE RECÉM NASCIDOS (RN) 
HOSPITALIZADOS.  
 

Kleyde Ventura de Souza 1,   Renato Tesin 2,   Valdecyr Herdy Alves 3  
1) EE/UFMG, Belo Horizonte, Brasil 
2) PUCPR, Curitiba, Brasil 
3) EE/UFF, Rio de Janeiro , Brasil  
 
Os benefícios do leite materno têm sido ressaltados na literatura científica, também, para 
bebês prematuros e/ou bebês que demandam cuidados especiais e atendimento 
hospitalar especializado em unidades neonatais. 
 
Descrever o processo de amamentação de mães de recém nascidos (RN) hospitalizados 
em uma Unidade Neonatal.  
 
Pesquisa qualitativa realizada em uma maternidade de Curitiba/PR, em abril e maio de 
2007. Foram entrevistadas 10 mães de recém nascidos hospitalizados. Os dados foram 
submetidos à análise de conteúdo. A Resolução nº 196/96 MS/CNS foi considerada.  
 
Identificaram-se as seguintes unidades temáticas: a) o processo de amamentação de 
mulheres/mães de recém nascidos hospitalizados; b) trajetórias em/entre os círculos, 
vicioso e virtuoso. Essas unidades temáticas permitiram a descrição de trajetórias que 
deram a visibilidade necessária para delinear os fatores que dificultam ou potencializam a 
prática de amamentar recém-nascidos hospitalizados. Os primeiros referiram-se a 
ambiência hospitalar; a má qualidade da assistência profissional; ao medo e insegurança 
da mulher decorrentes das dificuldades no manejo da amamentação e a condição clínica 
do recém nascido. Os fatores potencializadores foram: fortalecimento de sentimentos 
como o poder e a magnitude da mulher em relação a amamentação; o conhecimento e 
crença da mulher nas vantagens do aleitamento materno; o apoio da equipe profissional 
e da família. Isso nos permitiu também circunscrevê-los em/entre “círculos: vicioso e 
virtuoso”, respectivamente. Os elementos ou “portas” de entrada do “círculo vicioso” – 
contido no processo vivenciado pelas mulheres desse estudo – indicaram que os aspectos 
ligados à assistência/ações de saúde foram preponderantes. Paralelamente, os 
elementos ou “portas” de entrada do “círculo virtuoso” se relacionaram, 
fundamentalmente, ao fortalecimento do papel da mulher e da importância e valorização 
de seu contexto e de sua rede social.  
 
Considerando as várias dimensões que constituem o processo de amamentação, 
configura-se urgente a incorporação de práticas que reforcem o princípio e os sentidos da 
integralidade no cuidado à saúde.  
 
Financiamento: não.Não houve conflito de interesse. 

 

 

O PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE AMIGAS DA 
AMAMENTAÇÃO NA ÁREA PROGRAMÁTICA 5.2 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  
 
Rossana Helena Passos Espíndola 1,   Paula Travassos 1  
1) Coordenadoria de Saúde AP 5.2, Rio de Janeiro-RJ, Brasil 
 
O Município do Rio de Janeiro vem se destacando pelo desenvolvimento de estratégias 
para o aumento dos índices de aleitamento materno.Uma delas é a Iniciativa Unidade 
Básica Amiga da Amamentação que nos desafia a mudar a assistência materno-infantil. 
 
Destacar as diferentes possibilidades de atuação junto aos profissionais das Unidades de 
Saúde para uma mudança na assistência, facilitando o processo de credenciamento da 
Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação. 
 
Considerando a necessidade de se investir na mudança de postura e atuação dos 
profissionais da assistência, a Coordenadoria de Saúde da AP 5.2 da SMSDC do RJ vem 
acompanhando e investindo na rotina dos serviços de aleitamento oferecidos nas 
Unidades. 
 
Todas as Unidades de saúde da AP 5.2 possuem comitês de Aleitamento Materno e 
oferecem grupos de apoio a gestantes e mães.Com o apoio dos gestores e o 
acompanhamento técnico,a área já conseguiu credenciar 5 Unidades Básicas Amigas da 
Amamentação tornando-se a área do município do RJ com o maior nº de Unidades 
consideradas referências no apoio e promoção do aleitamento materno. Além das 
capacitações, os profissionais da atenção materno-infantil,quando sensibilizados e 
acompanhados compreendem que prestar assistência é mais do que fornecer 
informações,é estar disponível e considerar o aspesto híbrido natureza e cultura da 
amamentação respeitando a história e decisões do trinômio mãe-bebê-família.Através de 
encontros e visitas e avaliação frequente do processo de trabalho com levantamento de 
facilitadores e dificultadores das ações a postura profissional é alterada.  
 
A mudança do modelo de assistência ao aleitamento materno requer além da 
capacitação profissional, o suporte técnico e o acompanhamento e investimento dos 
gestores. 
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O PROCESSO DE DESMAME SOB A ÓTICA MATERNA  
 

Lilian Cordova do Espírito Santo 1,   Fernanda Peixoto Cordova 1,   Dinara Dornfeld 1,   
Juliana Rigol Chachamovich 1,   Fernanda Rosa Indriunas Perdomini 1  
1) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS, Brasil 
 
O desmame é um processo social e com várias causas relacionadas ao próprio leite, à 
mãe ou ao bebê. De acordo com Bengson o desmame pode ser abrupto, parcial, 
planejado ou natural, o qual é menos estressante e respeita o desenvolvimento da 
criança. 
 
Compreender o processo de desmame a partir do ponto de vista da mãe; e identificar o 
tipo de desmame de acordo com a classificação de Bengson e os sentimentos maternos e 
comportamentos das crianças envolvidos no processo. 
 
Estudo qualitativo descritivo com 21 duplas mãe-criança entre 3-4 anos. Os dados foram 
coletados por entrevista semi-estruturada, entre dez/07 e jul/08, tratados com o 
software Nvivo 2.0. Foi realizada análise de conteúdo do tipo temática de Bardin. 
 
Foram identificadas duas categorias temáticas: (1) razões para o desmame; (2) 
sentimentos maternos e comportamento do bebê de acordo com o tipo do desmame. As 
razões para o desmame alegadas pelas mães estavam relacionadas a problemas da 
criança (obstrução nasal, estomatite, entre outros), ao leite (não sustentava, insuficiente, 
provocava cólica) e a problemas ou escolhas maternas (ingurgitamento, fissura mamilar, 
medo de sentir dor, trabalho materno, amamentar em público, medo da dependência da 
criança). Nas situações de desmame com final abrupto os sentimentos maternos foram 
de tristeza, pesar e desvalia e as crianças mostraram-se agitadas, brabas e teimosas. No 
desmame parcial os sentimentos maternos foram de tristeza e de perda do contato 
íntimo com o filho e as crianças mostraram-se indiferentes ou mais apegadas e mais 
propícias a doenças. Nas situações de desmame gradual os sentimentos maternos foram 
ambivalentes, variando entre alívio e sensação de dever cumprido e tristeza e desejo de 
amamentar por mais tempo. O comportamento das crianças variou entre agitação e 
insistência em mamar e tranquilidade e boa aceitação. No desmame natural os 
sentimentos maternos também foram ambivalentes, além de sentimento de culpa, 
angústia e rejeição. Algumas crianças, embora compreendendo que não precisavam mais 
mamar, manifestavam alguma insistência. Outras crianças não aceitavam mais mamar.  
 
A maioria dos problemas que levaram ao desmame poderia ser resolvida com apoio 
adequado dos serviços de saúde e no retorno ao trabalho. O desmame natural parece ser 
vivenciado com tranquilidade pelas crianças e de maneira ambivalente pelas mães.  
 
Não houve financiamento nem conflito de interesse. 

 

 

O QUE AS PUÉRPERAS PRETENDEM PARA A ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE SEUS 
FILHOS?  
 

Fernanda Del Campos de Matos 1,   Cristina Garcia de lima Parada 1,   Maria Antonieta de 
Barros Leite Carvalhaes 1  
1) Faculdade de Medic inade Botucatu/UNESP, Botucatu/SP, Brasil 
 
A introdução precoce de alimentos semi-sólidos e sólidos na alimentação do lactente 
compromete a absorção de nutrientes e aumenta a chance de doenças; por outro lado, a 
introdução tardia prejudica o crescimento e pode levar à desnutrição. 
 
O objetivo desde estudo foi investigar as intenções de puérperas a respeito da idade para 
a introdução de outros líquidos e alimentos sólidos ou semi-sólidos na dieta de seu filho. 
 
Foi desenvolvido um estudo descritivo, transversal, mediante entrevistas com uma 
amostra (n=200) das puérperas que tiveram seus partos realizados nas duas 
maternidades que atendiam ao SUS em município paulista, no ano de 2009.  
 
A maior parte das puérperas tinha entre 20 e 29 anos, teve parto normal, era primigesta 
e morava com o marido/companheiro. Considerando-se as recomendações do Ministério 
da Saúde brasileiro, a idade pretendida para introdução da alimentação foi, de modo 
geral: precoce, para água, chá, leite de vaca, iogurte e comida da família amassada; 
adequada, para suco e verduras; tardia, para ovo e carne. A intenção de ofertar líquidos, 
antes da criança completar seis meses, foi bem freqüente. O ovo foi o alimento mais 
rejeitado pelas mães, por ser considerado pesado e com muito colesterol, sendo que 
poucas pretendiam ofertá-lo ao bebê antes de um ano de vida. O motivo mais citado 
pelas mães para começar a oferecer os diferentes alimentos nas idades escolhidas foi 
considerar que o bebê já estaria preparado para comê-los, não correndo mais risco de 
engasgar ou passar mal. A consistência dos alimentos que seriam oferecidos (mais mole 
do que a recomendada), também se mostrou inadequada no caso da maior parte das 
puérperas. Comparando-se com dados locais de alimentação infantil (obtidos em 2004), 
as intenções maternas são mais adequadas do que as práticas.  
 
As intenções maternas diferem das recomendações atuais, o que demonstra a 
necessidade de orientação e informação; por outro lado, as intenções são mais favoráveis 
do que as práticas, revelando uma lacuna na atuação dos serviços de saúde.  
 
FAPESP- Bolsa de Iniciação Científica  
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O QUE LEVA AS MÃES A OFERECEREM MAMADEIRA E CHUPETA AOS SEUS BEBÊS?  
 

Aline Da Silva Saccheto 1,   Cristiane Faccio Gomes 1  
1) CESUMAR, Maringá - Pr, Brasil 
 
Ainda que o aleitamento materno seja considerada alimentação ideal, existem alguns 
fatores que prejudicam e interferem no aleitamento materno, com destaque para o uso 
da mamadeira como método alternativo e o uso de chupeta, que levam ao desmame. 
 
O objetivo deste trabalho foi caracterizar as causas pelas quais as mães oferecem 
chupetas e mamadeiras a seus bebês, bem como identificar seus conhecimentos sobre 
aleitamento materno e os prejuízos do uso de bicos artificiais. 
 
Os participantes do estudo foram 50 mulheres com faixa etária entre 16 a 40 anos de 
idade com bebês até seis meses de idade. As mães responderam um questionário com 
questões de múltipla escolha e discursivas. 
 
Das crianças pesquisadas, a maioria utiliza mamadeira e chupeta (50%), 14% das mães 
foram orientadas por profissionais da saúde (médicos e nutricionistas) e 6% tanto pela 
família como pelo profissional para oferecer bicos artificiais. Com relação aos motivos do 
uso da mamadeira, pode-se verificar que as maiores justificativas dadas pelas mães 
foram: o de complementação com 42%, devido à preocupação relacionada à quantidade 
de leite ingerido (visão das mães), levando então a obtenção do bico artificial e leite 
artificial como meio de complemento e sustento; praticidade com 34% das respostas, 
tendo como justificativa a facilidade que a mamadeira proporciona tanto para a saída do 
leite e saciedade rápida para bebê e também para a mãe, que não precisa ficar durante 
as mamadas com a criança, possibilitando realizar suas atividades domiciliares e de lazer 
tranquilamente. A maioria das participantes justificou o uso da chupeta para acalmar o 
bebê com 80% das respostas. Outros 6% porque sacia a fome enquanto a mãe alimenta o 
lactente, 6% porque faz dormir rapidamente, 4% pelo receio da criança desenvolver o 
hábito de sucção digital e 4% das mães relataram que acham bonito o bebê sugar 
chupeta. Apesar de tais informações, as mães, em geral, apresentam conhecimentos 
adequados sobre aleitamento materno e prejuízos dos bicos artificiais.  
 
Apesar das mães conhecerem os benefícios do aleitamento e os prejuízos causados pelo 
uso da chupeta e mamadeira, não agem de acordo com tal conhecimento. A aceitação 
cultural do uso dos bicos e a indicação profissional são influências negativas. 
 
não se aplica 

 

 

 

 

O VIVIDO DA AMAMENTAÇÃO NA SALA DE PARTOS: SIGNIFICADOS DE MULHERES NO 
CONTEXTO DA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV/AIDS  
 
Rosana de Carvalho Castro 1,   Ivis Emilia de Oliveira Souza 2  
1) Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras -Rj, Brasil 
2) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil 
 
Parir/ nascer/amamentar é determinado por rotinas; parturientes vivenciam expectativas 
subjetivas. A amamentação determinada pelo resultado do exame anti-HIV. Objeto do 
estudo: O significado da amamentação na sala de partos para essas parturientes. 
 
Analisar significado da amamentação na sala de parto; Estudar as Políticas Públicas de 
Saúde: Aleitamento Materno, Controle e Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e 
Humanização do Parto/Nascimento; Discutir sentido de promoção, proteção e apoio 
 
Com base no referencial teórico-metodológico da fenomenologia de Martin Heidegger foi 
desvelado o sentido que as parturientes que realizaram o teste rápido anti-HIV, dão a 
amamentação na sala de parto. 
 
a) Ser ajudada tendo sido consultada ou não se queria amamentar na sala de partos; 
(E10) “o médico me perguntou se eu queria o neném perto, eu disse que sim. Aí ele 
colocou aqui (aponta para o peito) e ofereci o mamilo”; (B2)” ah queria NE, mas tava 
sentindo dor. Nem saiu leite ainda, mas eles colocaram”; b) Querer dar o peito, 
amamentar e ter o bebê perto de si; (D6) “na verdade, ela mamou na sala de parto 
porque eu mesma coloquei, mas ninguém ajudou não”; c) Precisar de ajuda para 
amamentar, considerando as condições do parto e pós-parto; (B1) “eu expliquei que 
gostaria, mas que naquele momento eu queria que terminassem o procedimento, porque 
eu tava me sentindo mal, sabe como é, toda rasgada...; ”d) Ser informada ou já saber por 
que não foi ajudada a amamentar na sala de parto; (A2) “por causa do exame, tinha que 
esperar o HIV pra ver se era positivo ou negativo pra poder dar de mama”; (C5) “eu sei 
que é por causa do exame”; e) Desconhecer que poderia ser ajudada a amamentar na 
sala de partos: (C4)“porque era cesariana, não pode”; (D4)“ não sei, ninguém mamou 
dessas aí que nasceram” As mulheres/parturientes têm o desejo de amamentar seus 
filhos na sala de part, esperando o momento, pois o que tem sido dito é que só podem 
amamentar após o resultado negativo do teste rápido anti-HIV. Por outro lado, os 
profissionais de saúde ao implementam os protocolos da prevenção da transmissão 
vertical do HIV postergam o passo 4 da Iniciativa Hospital da Criança.  
 
Espera-se que parturientes possam ter autonomia nas decisões; sendo sujeito de seu 
processo de parturição, protegida dos riscos de transmissão vertical do HIV bem como 
protagonista do processo de amamentação de seu bebê na sala de partos.  
 
não tem financiamento e conflito de interesse 

 

 



135 

 

 

ORIENTAÇÕES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO PRÉ-
NATAL  
 

Mariana de Oliveira Fonseca 2,   Bibiane Dias Miranda Parreira 1,   Douglas Coelho 
Machado 1,   Mariangela Carletti Queluz 2,   Ana Rita Marinho Machado 1  
1) Universidade Federal do Triâgulo Mineiro, Uberaba - MG, Brasil 
2) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, Ribeirão Preto - SP, Brasil 
 
O sucesso do aleitamento materno não depende apenas do conhecimento das mulheres 
sobre as vantagens desta prática, mas, também, do apoio e orientação de profissionais 
capacitados durante o pré-natal, puerpério e todo o período de amamentação.  
 
O objetivo deste estudo foi identificar a participação de profissionais de saúde na 
orientação sobre aleitamento materno no pré-natal de puérperas admitidas no 
alojamento conjunto de um Hospital Universitário.  
 
Estudo descritivo quantitativo que utilizou instrumento com questões que abrangiam o 
conhecimento sobre aleitamento materno das puérperas e dados referentes aos 
profissionais que as orientaram no pré-natal. Foi realizada estatística descritiva.  
 
A maioria das mulheres que respondeu corretamente as questões referentes à prática do 
aleitamento materno foi orientada em seu pré-natal por uma enfermeira, a qual 
promovia grupos de orientação às gestantes na sala de espera das consultas de pré-natal 
do ambulatório do referido Hospital Universitário. Nestes grupos havia espaço para 
esclarecer dúvidas e discutir diversos temas relacionados ao aleitamento materno. Em 
contrapartida, as puérperas que disseram não terem recebido tais orientações tiveram 
índices inferiores de acertos nas questões que avaliaram o conhecimento sobre a prática 
do aleitamento. Destas, todas referiram não terem feito seu pré-natal nesta instituição, 
mas em outros serviços onde não existiam atividades de promoção do aleitamento 
materno. Além disso, foram atendidas, em seu pré-natal, por outros profissionais que 
não enfermeiros.  
 
A sensibilização e educação permanente de profissionais de saúde em relação ao 
aleitamento materno e sua atuação junto às gestantes no pré-natal são imprescindíveis, o 
que favorece a promoção, proteção e apoio constantes a esta prática social.  
 
Não pertinente 

 

 

 

 

 

OS SENTIMENTOS DAS MÃES EM RELAÇÃO AO ATO DE AMAMENTAR.  
 

Ludmila da Silva Tavares Costa 1,   Karina Camilo Carrascoza 1,   Rosana de Fátima 
Possobon 1,   Antonio Bento Alves de Moraes 1  
1) Faculdade de Odontologia de Piracicaba FOP-Unicamp, Piracicaba-SP, Brasil 
 
A amamentação é uma das mais importantes experiências relacionais do ser humano. 
Esta prática cria a oportunidade de estreitar/estabelecer vínculo afetivo entre mãe e 
filho, fundamental para o adequado desenvolvimento emocional e físico da criança. 
 
Investigar os sentimentos de mães acerca do ato de amamentar. 
 
As 120 mães foram questionadas sobre o significado que tem (ou teve, em caso de 
desmame) o ato de amamentar, e as respostas foram agrupadas em 5 categorias: 
“Realização/Satisfação”; “Apego”; “Crescimento e Saúde”; “Medo do desmame” e 
“Paciência”. 
 
Observou-se que 41% das mães forneceram respostas que expressavam alguma forma de 
“Realização/Satisfação”, o que reforça a hipótese, estabelecida pelo senso comum, da 
amamentação como uma expressão do amor materno. A categoria “Apego” foi a segunda 
mais freqüente, com 32% das respostas, apontando que a amamentação desperta na 
mulher um sentimento profundo de ligação com o filho, confirmando a crença de que a 
criança amamentada ao peito poderia sentir-se mais amparada e, portanto, mais segura. 
“Crescimento e Saúde” foi a categoria que incluiu 22% das respostas. O conhecimento 
sobre benefícios e vantagens do leite materno pareceu relevante na decisão da mãe 
amamentar. A categoria “Medo do desmame”, com 3% das respostas, revelou a 
existência de uma supervalorização do papel da mãe como principal figura responsável 
pelo crescimento físico e desenvolvimento emocional do bebê. A categoria menos 
freqüente foi “Paciência”, com 2% das respostas, que evidenciaram o fato da mãe não 
desejar (ou não demonstrar o desejo de) interromper o aleitamento, mesmo com o 
acúmulo de tarefas domésticas e de cuidados com o bebê. Observou-se que muitas das 
respostas obtidas, no entanto, sugerem que o ato de amamentar pode despertar 
sentimentos de ambigüidade na mulher. Apesar de descontente com a tarefa de oferecer 
seu leite ao bebê, por pressão social ou por acreditar nos benefícios desta prática, a mãe 
mantém o aleitamento. 
 
Parece importante que profissionais da saúde investiguem as expectativas das mães em 
relação à amamentação e ofereçam, não somente o apoio instrumental para a 
manutenção do aleitamento, mas, também, disponibilizem apoio emocional 
individualizado. 
 
Não há financiamento, nem conflito de interesses. 
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PADRÃO ALIMENTAR EM MENORES DE 01 ANO ATENDIDOS NO NÍVEL DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE.  
 

Ana Carolina Lima Cirino 1  
1) Escola de Saúde Pública, Porto Alegre - RS, Brasil 
 
Dentre vários aspectos de saúde da criança, a alimentação e a nutrição adequadas são 
requisitos essenciais ao crescimento e desenvolvimento ótimos, especialmente nos 
primeiros anos de vida (Brasil, 2002). 
 
O acompanhamento das práticas de alimentação infantil, objetivo deste estudo, 
orientará o planejamento e a avaliação das ações de incentivo à alimentação saudável na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) VI, inserida na cidade de Porto Alegre-RS. 
 
Análise estatística descritiva de dados extraídos por anamnese, atropometria e aplicação 
de planilha durante as consultas de rotina realizadas pelo nutricionista, entre maio e 
dezembro de 2009, utilizando o software Excel 2007 (dupla digitação). 
 
Foram analisadas informações provenientes de 52 crianças, as quais 38,5% eram do sexo 
feminino e 61,5%, do sexo masculino, ao longo das 73 consultas realizadas. Em média, as 
crianças apresentavam 5 meses de idade na primeira consulta e foram atendidas pelo 
nutricionista 1,4 vezes, com mediana (med) = 1 consulta e desvio padrão (dp) = 0,7. As 
medidas antropométricas ao nascer: peso = 3203,8 g (n=49; med=3120g; dp=382,4g); 
comprimento = 48 cm (n=49; med=48cm; dp=1,9cm); perímetro cefálico=34,2cm (n= 37; 
med=34cm; dp=1,5cm), quando comparadas à idade gestacional = 38,9 semanas (n=35; 
med=38 semanas; dp=1,9 semanas), indicam compatibilidade com a faixa de eutrofia 
infantil para uma gestação a termo (Brasil, 2005). Segundo classificação da Organização 
Mundial de Saúde (2007), verificou-se que 18,4% das crianças estavam em AM exclusivo; 
13,3%, em AM predominante; 11,7%, em AM complementado; 38,3%, AM misto/parcial 
e 18,3% recebiam outro tipo de leite. Dos 37 itens sobre alimentação complementar 
abordados junto às mães/cuidadores, constatou-se que a água era o item introduzido 
com maior prevalência, seguido de fruta amassada/raspada, chá, verduras/legumes, suco 
de fruta natural, iogurte, caldo de grãos/leguminosas, farináceos simples, farináceos 
enriquecidos e sopa. 
 
Articular o apoio matricial do nutricionista e a implantação da “Estratégia Nacional de 
Promoção da Alimentação Complementar Saudável” na rede de atenção primária, 
fortalece o apoio às ações de alimentação e nutrição junto ao público-alvo. 
 
Não há conflito de interesses/financiamento. 

 

 

 

PARTICIPAÇÀO DO FISIOTERAPEUTA E ODONTOLOGO NOS CUIDADOS COM 
AMAMENTAÇAO  
 

Iara Medeiros de Araújo 1,   Maria Clara Pereira Santana 1,   Iara Medeiros de Araújo 1,   
Maria Clara Pereira Santana 1,   Neir Antunes Paes 1,   Neir Antunes Paes 1,   Juliana Sousa 
Soares de Araújo 1,   Juliana Sousa Soares de Araújo 1,   Ana Maria Alves Neves 1,   Ana 
Maria Alves Neves 1,   Iza Neves de Araújo Nascimento 1,   Iza Neves de Araújo 
Nascimento 1,   Cristina Katya Teixeira Mendes Andrade 1,   Cristina Katya Teixeira 
Mendes Andrade 1,   Fábia Barbosa Andrade 1,   Fábia Barbosa Andrade 1  
1) Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, João Pessoa - PB, Brasil 
 
Conhecimentos científicos adquiridos ao longo dos anos mostram claramente o aumento 
da morbimortalidade infantil com o uso indiscriminado do aleitamento artificial. 
 
Apresentar uma revisão a respeito da atuação do fisioterapeuta e do odontólogo para 
amamentação. 
 
Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o referido tópico, consultado a partir da 
base de dados Lilacs e BBO, publicações nacionais. 
 
verificou-se uma ênfase em artigos referentes a temática: amamentação,desmame 
precoce a partir das intercorrências mamárias; hábitos de sucção e sua relação com 
aleitamento materno, tendo uma necessidade de se realizar trabalhos que foque esses 
profissionais nas ações rotineiras em prol do aleitamento materno. 
 
Observou-se escassez de trabalhos sobre orientações posturais, pega e higiene bucal na 
amamentação por esses profissionais da saúde podendo acarretar em desestímulo para 
essa prática. 
 
Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba. 
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PARTO NORMAL E NASCIMENTO HUMANIZADO: RECURSO DE ENFERMEIRAS 
OBSTÉTRICAS PRATICANDO A DIFERENÇA  
 

Rosângela de Medeiros Caldas 1,   Rejane Marie Barbosa Davim 1,   Edualeide Jeane 
Pereira Bulhões da Nóbrega 1,   Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim Costa 1  
1) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, Brasil 
 
Humanizar o trabalho de parto requer acompanhamento do companheiro, das 
intervenções não farmacológicas, de informações recebidas pelas parturientes e 
mudança de atitude da instituição que deve estar estruturada e preparada para essa 
nova postura. 
 
Identificar na literatura estratégias não farmacológicas efetivas que possam ajudar a 
parturiente no alívio da dor durante o trabalho de parto. 
 
Para o desenvolvimento da pesquisa, buscou-se por publicações disponíveis na Bireme, 
(Lilacs e Medline), no período compreendido entre os anos de 2000 a 2007, por meio dos 
descritores “trabalho de "parto,” “parto”, “alívio” “dor” disponíveis no DECS. 
 
A massagem realizada pelo acompanhante e profissional da saúde nas contrações 
uterinas estimula a liberação de endorfinas, intensificando o alívio da dor. Exercícios 
respiratórios auxiliam no controle das contrações, modifica a atitude da parturiente e 
acompanhante, que passam a aceitar o parto com segurança e tranqüilidade. A 
deambulação possibilita menos dor, diminui o tempo, melhora a contratilidade uterina, 
oferece mais conforto, assegurando os intercâmbios materno-feto-placentários, 
diminuindo, o risco de sofrimento fetal. Técnicas de relaxamento muscular permitem que 
a parturiente reconheça as partes do corpo, suas sensações, havendo, diferença entre o 
relaxamento e a contração uterina, distrai a mulher aumenta o alivio e o controle da dor, 
facilita o sono e repouso. Liberdade de posição melhora a circulação sanguínea, amplia o 
equilíbrio muscular; reduz o edema; suaviza o desconforto intestinal, alivia as câimbras, 
fortalece a musculatura abdominal, ajudando na recuperação do pós-parto. O banho de 
chuveiro tem efeito relaxante reduz s sensação de dor, descontrai a musculatura do 
períneo, quando a água caindo sobre o corpo, na região lombar, ameniza a sensação 
dolorosa, alivia a dor e o desconforto pelas fortes contrações. A bola de Bobath é recurso 
para ajudar no processo do nascimento. No chuveiro, deve ser usado assentando a 
parturiente, deixando a água cair sobre os locais dolorosos; fora do chuveiro, pode ser 
associado com massagens para o alívio da dor ou para a parturiente sentar mais 
confortavelmente.  
 
A massagem lombar, exercícios respiratórios, deambulação, relaxamento muscular, 
liberdade de posição, banho de chuveiro e a Bola de Bobath, são técnicas efetivas no 
alívio e conforto da dor de parturientes em trabalho de parto, na sua fase ativa. 
 
Não há conflitos de interesse nem financiamento. 

 

PERCEPÇÃO DAS MÃES DE BEBÊS PREMATUROS QUANTO À PRÁTICA DE 
AMAMENTAÇÃO  
 
Elisângela Barbosa Dias 1,   Fernanda Vermelho da Rocha 1,   , Maurílio Rodrigues de 
Novais 1,   Priscila da Silva Nogueira 1,  Fernanda Paula Cerântola Siqueira 1,   Tereza Laís 
Menegucci Zutin 1  
1) UNIMAR, Marilia, Brasil 
 
O interesse pela temática surgiu da vivência com mães de recém-nascidos prematuros 
que priorizavam a oferta de leite de fórmulas lácteas, alegando esta prática devido ao 
medo, insegurança e pelo desconforto respiratório que o bebê poderia apresentar. 
 
Identificar os sentimentos da mulher, mãe de recém nascido prematuro, após alta da UTI-
neonatal.  
 
Estudo descritivo com abordagem qualitativa onde entrevistou-se seis mulheres mães 
dos bebês prematuros, que ficaram internados em UTI-neonatal. Para análise dos dados 
utilizou-se da técnica de análise temática. 
 
O tempo de permanência dos bebês na UTI variaram de 5 a 77 dias, a idade das mães de 
17 a 34 anos, Idade Gestacional de 27 a 37 semanas, predominando bebês do sexo 
masculino (5 meninos e 1 menina). Quanto às categorias identificou-se: Reconhecendo a 
dificuldade vivenciada ao amamentar (características anatômicas do mamilo, produção 
do leite, introdução de complemento, reações do bebê, crença quanto ao tempo de 
amamentação, estado emocional da mulher); Identificando a necessidade de relactação 
(tempo de permanência do filho no hospital); Identificando o medo (nos profissionais 
pela recomendação do uso de mamadeira, bebê pequeno, amamentação); Apontando o 
apoio (da família e dos profissionais); Demonstrando o desejo de amamentar; Sentindo-
se aliviada com alta do filho. Verifica-se que as nutrizes mães de bebês prematuros 
embora desejem amamentar, vivenciam este processo com dificuldade e medo pelas 
características físicas e fisiológicas que são peculiares aos prematuros. Reconhecem a 
importância da família e dos profissionais para superá-las, bem como para manter a 
amamentação. Desta forma, torna-se de suma importância que estas famílias sejam 
acolhidas e tenham suporte durante o período de internação do seu filho, bem como 
após a alta do bebê. 
 
Destaca-se a necessidade de desenvolvimento de programas de capacitação para os 
profissionais que atendem esta população para que possam contribuir de forma eficaz na 
promoção do aleitamento materno entre as crianças que nascem prematuramente. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso - UNIMAR 
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PERCEPÇÃO MATERNA SOBRE O LEITE PRODUZIDO E SACIEDADE DA CRIANÇA DURANTE 
ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO  
 
Juliana Cristina dos Santos Monteiro 1,   Flávia Azevedo Gomes 1,   Juliana Stefanello 1,   
Ana Márcia Spanó Nakano 1  
1) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, Ribeirão Preto - SP, Brasil 
 
As manifestações do comportamento da criança e a capacidade de amamentar são 
fatores reconhecidos pela mulher como determinantes do bem estar do filho. Estes 
fatores podem influenciar a decisão adotada pelas mulheres frente à amamentação. 
 
Identificar a percepção materna sobre o leite produzido e sua relação com a duração do 
aleitamento materno exclusivo (AME); condução do AME com base nos parâmetros: 
freqüência, duração e intervalo das mamadas; e percepção sobre a saciedade da criança 
 
Participaram 231 mulheres que acompanharam seus filhos menores de 4 meses em uma 
Unidade de Saúde em Ribeirão Preto. Os dados foram analisados por meio de 
comparação entre médias, teste exato de Fisher e regressão logística, no programa SAS 
v.9.0. 
 
71,0% das participantes referiram que seu leite era bom, e 69,3% percebiam a criança 
satisfeita após a mamada. A percepção materna sobre o leite produzido apresentou 
resultado estatisticamente significativo quando associado com a saciedade da criança, 
indicando que as mulheres que perceberam a criança insatisfeita após a mamada têm 32 
vezes a chance de apresentar uma percepção ruim sobre seu leite (p<0,01; OR ajustado = 
32,70 e IC 95% [14,73 – 72,59]). Foi verificada diferença estatística significativa entre os 
intervalos de mamadas feitos pelas mulheres que tinham uma boa percepção sobre o seu 
leite e aquelas que tinham uma percepção ruim. (p<0,01, IC 95% [0,10 – 0,39]).  
 
O indicador mais utilizado pela mulher para avaliar o seu leite foi a satisfação da criança, 
o que demonstra a necessidade de ações que contemplem as necessidades das mulheres 
e incentivem a sua confiança na capacidade de boa produção láctea. 
 
Financiamento: CAPES. Não há conflito de interesse 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL CALÓRICO DO LEITE HUMANO PASTEURIZADO NO BANCO DE LEITE HUMANO 
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA, PR.  
 

Priscila Santa de Moraes 1,   Márcia Maria Benevenuto de Oliveira 1,   José Carlos Dalmas 1  
1) Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil 
 
O leite materno é o melhor alimento para os prematuros. Os bancos de leite humano 
devem garantí-lo, caso suas mães tenham dificuldade para isso. A avaliação do seu 
conteúdo energético possibilita uma distribuição direcionada à necessidade do bebê. 
 
Conhecer o perfil calórico do leite do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da 
Universidade Estadual de Londrina, PR (BLH/HU/UEL), bem como o seu perfil higiênico-
sanitário, obtido pelo exame de titulação de acidez Dornic. 
 
Trata-se de um estudo quantitativo transversal de levantamento de dados, obtidos de 
fontes secundárias dos registros dos exames realizados, tanto do teor calórico, como da 
titulação de acidez do leite humano coletado pelo BLH/HU/UEL. 
 
No período de 2006 a 2009, foram analisadas 30.846 amostras de leite de doadoras de 
leite humano de várias localidades de Londrina e região, totalizando 5.869 litros de leite 
coletado e distribuído, sendo que deste total, 3.249 litros (55,3%) de leite humano 
pasteurizado foram classificados como hipocalóricos, ou seja, continham quantidade 
menor do que 580 kilocalorias (KcaL) por litro; 2.135 litros (36,4%) foram classificados 
como calóricos e 486 litros (8,3%) , hipercalóricos, assim classificados por terem sua 
caloria maior que 710 Kcal/litro. Neste período de estudo nasceram aproximadamente 
1410 crianças prematuras, com idade gestacional inferior a 37 semanas. De acordo com 
as várias localidades de onde vieram os leites, o BLH/HU/UEL foi o local onde se observou 
uma maior quantidade de doação nas três classificações. Em relação ao exame de 
titulação de acidez Dornic do leite humano coletado, encontrou-se 4.658 litros (60,8%) 
com valores entre 4,1° a 8,0° Dornic. Para proporcionar um melhor aproveitamento de 
cálcio e fósforo e uma maior taxa de caloria do leite humano pasteurizado ofertado ao 
prematuro, recomenda-se leite com acidez inferior a 4° D e Kcal maior que 710 Kcal/litro, 
respectivamente. Quando os resultados da dosagem calórica e da titulação de acidez 
foram associados, obteve-se somente 70 litros de leite humano pasteurizado com estas 
especificaçõpes para serem distribuídos aos recém-nascidos prematuros. 
 
Apesar do grande volume de leite coletado pelo BLH/HU/UEL, a quantidade de leite 
hipercalórico ainda é insuficiente para atender à demanda de todos os prematuros que 
nascem nesta instituição hospitalar. 
 
Não houve custo, nem conflito de interesses. 
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PERFIL DA CLIENTELA ATENDIDA NO BANCO DE LEITE HUMANO HELOISA HELENA LAXE 
DE PAULA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO/UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE NITERÓI/RJ, ANO DE 2009.  
 

Maria Bertilla Lutterbach Riker Branco 1,   Rosnagela de Mattos Pereira de Souza 1,   
Marcia Rocha da Silva Alves 1,   Simone Cruz Machado Ferreira 1,   Fernanda de Oliveira 
Lopes 1,   Valdecyr Herdy Alves 1  
1) Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, Brasil 
 
O Banco de Leite Humano Heloisa Helena Laxe de Paula (HUAP/UFF) realiza atendimento 
as mulheres, seus filhos e familiares que procura espontaneamente a instituição e 
mulheres internadas na instituição.  
 
Traçar perfil da clientela, sistematizando e otimizando o atendimento no Banco de Leite 
para o cumprimento da missão de promoção, proteção e apoio a amamentação. 
 
O estudo é descritivo com abordagem quanti-qualitativo, avaliando a localidade, faixa 
etária, profissão, orientação para aleitamento materno no pré-natal, motivação da 
procura, tipo de parto e rede de atendimento.  
 
Foram avaliadas 175 mulheres atendidas no ano de 2009, sendo encontrado como 
resultados os seguintes dados: localidade - 49% de Niterói, 30% de São Gonçalo, 5 de 
Itaboraí, 0,5% de Silva Jardim, 2 de Maricá, 0,5% de Rio Bonito, 1% de Tanguá e 12% de 
outros municípios; faixa etária – 14% de 12 a 18 anos, 50% de 19 a 30anos, 33% de 31 a 
45 anos e 3% não informado; mulheres que trabalham – 52% não trabalham, 40% 
trabalham e 8% não informado; orientadas para amamentação no período de pré-natal – 
53% sim, 42% não e 5% não informado; atendimento no parto – 66% rede pública e 29% 
rede privada e 5% não informados; tipo de parto – 24% de parto normal, 54% parto 
cesáreo e 1% gestante; motivo da procura do banco de leite humano – 21% orientação 
para amamentação, 24% ingurgitamento mamário, 3% mastite, 20% RN internado na UTI 
neonatal, 7% erro de pega, 10% ordenha de alívio, 2% inibição da lactação, 1% de 
relactação, 1% plástica de mama, 1% usuária de drogas.  
 
Nesse estudo traçamos o perfil da clientela pontuando problemas mais freqüentes, 
reforçando a necessidade de se buscar implicações nas praticas de amamentação, 
discutir junto as equipes de saúde, visando melhorar a formação destes profissionais. 
 
Não houve financiamento 

 

 

 

 

PERFIL DAS MÃES DE UM GRUPO DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: UMA 
EXPERIÊNCIA NO OESTE DA AMAZÔNIA  
 
Vânia Maria Lima da Silva 1,   Juliana Aragão Silva 2,   Ozineide da Costa Vieira 2  
1) Grupo de Estimulo ao Aleitamento Materno Exclusivo, Rio Branco - Acre, Brasil 
2) Residencia multiprofissional em saude da familia, Rio Branco - Acre , Brasil  
 
O grupo de estímulo ao Aleitamento Materno Exclusivo(GEAMA)é uma entidade não 
governamental que presta assistência as mães, promovendo a redução da mortalidade 
infantil,ainda alta no estado do Acre e incentivando a prática de aleitamento materno.  
 
Este estudo visa conhecer o perfil destas mães cadastradas no GEAMA, através das 
análises dos indicadores: socioeconômicos, experiência de aleitamento materno e acesso 
ao pré natal para possível implementação do grupo e sua extensão no município.  
 
É um estudo quantitativo, transversal, retrospectivo e documental.Os dados coletados 
nas 714 fichas cadastrais de mães acompanhadas em 2007 foram digitados e analisadas 
as frequências dos indicadores estudados através do Epi Info.  
 
Os resultados permitiram:das 714 mães,30% encontravam-se na faixa etária de 13 a 20 
anos, 27% com idade entre 21 e 25 anos,41% eram mulheres entre 26 e 48 anos e 2% não 
responderam. Sendo primíparas 47%, multíparas 51% e 2% não responderam. Em relação 
ao grau de instrução a maior parte delas apresentou o segundo grau completo (49%), 
com primeiro grau (26%), ensino fundamental incompleto (13%), terceiro grau (9%) e 
alfabetizadas (3%). Destas 38% eram casadas, 42% separadas e outras e 20% eram 
solteiras. O maior percentual em relação à renda concentrou-se entre 1 a 2 salários 
mínimos (54%), seguido de 20% com menos de um salário mínimo, 22% acima de 6 
salários mínimos e 4% não responderam. Entre as 97% das mulheres que realizaram o pré 
natal, 52% tiveram entre 1 a 6 consultas, 45% tiveram entre 6 a 19 consultas e 3% não 
responderam. Das que realizaram o pré natal 54% receberam orientação sobre o 
aleitamento materno, sendo que 43% informaram não ter recebido nenhum tipo de 
orientação durante o pré natal. Quanto ao local do parto, o maior percentual foi na 
maternidade Barbara Heliodora (76%), destes 51% foram cesarianas, 49% foram vaginais. 
Em relação ao tempo de amamentação pós parto, 58% dos bebês foram amamentados 
após 60 minutos ou mais, 19% entre 30 e 60 minutos,18 % com menos de 30 minutos e 5 
% não havia informação. Do total de cadastros 60% desistiram e/ou foram desligados por 
descumprimento as regras do programa, 35% continuaram a ser acompanhados e 5% não 
responderam. 
 
Conclui-se que a maioria das mães são adolescentes,multíparas,partos cesários, renda 
inferior a dois salários mínimos e 43% não receberam orientação sobre aleitamento 
materno durante o pré natal apontando uma deficiência a assistência ao pré natal. 
 
Secretaria Estadual de Saúde e UNICEF  
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PERFIL DAS PUÉRPERAS ASSISTIDAS POR UMA UNIDADE HOSPITALAR NO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE/PB  
 

Alane Kaline Costa e Silva 2,   Matheus dos Santos Soares 1,   Márcio Melo Victor 1,   
Camila Coutinho Cunha 1,   Thiago de Oliveira Assis 1,   Jânio do Nascimento Alves 1  
1) Faculdade de Ciências Médicas - FCM, Campina Grande - PB, Brasil 
2) CLIPSI Hospital Geral, Campina Grande - PB, Brasil 
 
No puerpério imediato as estratégias para promoção do aleitamento materno devem ser 
intensificadas, através do perfil das puérperas é possível indentificar alguns fatores 
relacionados com a maior ou menor chance de amamentar. 
 
Estudar o perfil das puérperas assistidas por uma unidade hospitalar no município de 
Campina Grande/PB. 
 
Trata-se de um estudo exploratório, transversal, e descritivo. Participaram deste estudo 
99 puérperas que responderam a um questionário semi-estruturado contendo questões 
de âmbitos sociais, parto e aleitamento. 
 
Nossa amostra contou com 99 puérperas com média de idade 24,8 ± 5,8 anos (valor 
máximo: 39 anos e valor mínimo: 13 anos). Quanto ao estado civil, 46,4% eram solteiras e 
52,5% eram casadas. 97% da nossa amostra afirmaram ter realizado o pré-natal enquanto 
que, diante dessa perspectiva, apenas 64,6% tiveram orientações sobre a conduta no 
aleitamento materno. Quanto a duração do aleitamento 40,4% responderam que 
amamentariam de 3 a 6 meses enquanto que 50,5% afirmaram que pretendiam 
amamentar entre 6 a 12 meses. 
 
Percebe-se que, na amostra estudada, houve uma preocupação em relação à realização 
dos pré-natais que se reflete numa melhor conscientização das puérperas quanto à 
necessidade de amamentar. 
 
Não houve financiamento ou conflito de interesses. 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE SAÚDE DE CRIANÇAS EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO DE UM 
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO NO ESTADO DO PARÁ  
 

Regina Hilda Ferreira Brito 1,   Maria Silvia Martins Comarú Leal 1,   Ana Cristina Alveres 
Guzzo 1,   Maria Selma Alves Da Silva 1,   Luisa Margareth Araujo Carneiro 1,   Mylenna 
Rodrigues Lucena Silva 1,   Maria Ruth Andrade Cardoso 1  
1) Secretaria De Saúde Do Estado Do Pará, Belém-Pa, Brasil 
 
As políticas de apoio, incentivo e promoção ao aleitamento materno trazem melhoria no 
quadro de morbidade infantil. No Estado do Pará esta ação foi instituída nas unidades 
básicas de saúde através do programa de apoio ao aleitamento materno. 
 
Coletar dados sobre a saúde da criança amamentada exclusivamente ao seio, 
acompanhada em um PROAME, dado este que viria respaldar a multiplicação do 
programa nas unidades básicas de saúde da saúde da capital e demais municípios do 
Estado. 
 
Apuração de dados nos relatórios anuais do programa através de um protocolo pré-
estabelecido de 2.858 crianças que foram acompanhadas pelo programa e realizaram o 
aleitamento materno exclusivo até o 6° mês de vida. 
 
Foram um total de 2.858 crianças pesquisadas, destas 3,21% eram de mães adolescentes, 
Quanto as intercorrências: 3,97% tiveram algum tipo de infecção respiratória, 2,27% 
tiveram diarréia, 2,20% tiveram internamento hospitalar, 1,08% tiveram lesões 
dermatológicas, 2,55% tiveram algum tipo de alergia, 0,10% tiveram infecção do trato 
urinário, 1,15% tiveram otites. 
 
Os dados reforçam inúmeros trabalhos que demonstram a melhoria na qualidade de vida 
das crianças e mães beneficiadas pelo acompanhamento no programa. Aponta a eficácia 
do programa e reafirma as ações da Coordenação de Saúde da Criança do Estado  
 
Sem financiamento 
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PERFIL DOS ATENDIMENTOS EXTERNOS DE UM BANCO DE LEITE HUMANO NO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  
 

Abilene do Nascimento Gouvêa 1,   Isis Silva Costa 1,   Letiery Costa Fonseca 1,   Rita de 
Cassia Gadiola Branquinho 1,   Patricia S. 1,   Ana Lúcia Lopes 1,   Elizete Leite G. Pinto 1,   
Carolina Peixoto Burger 1  
1) UERJ, Rio de Janeiro, Brasil 
 
O Banco de Leite Humano do Núcleo Perinatal tem como missão”Promover, apoiar e 
proteger o aleitamento materno” e é referência para o apoio as mulheres com 
intercorrências e dúvidas com amamentação. Atende a demanda da clientela internada e 
externa. 
 
Este estudo teve como objetivo conhecer o perfil dos atendimentos externos do Banco 
de Leite Humano do Núcleo Perinatal no período de Setembro de 2009 a Fevereiro de 
2010.  
 
O método utilizado foi de caráter quantitativo e exploratório. A população foi constituida 
de 1061 atendimentos externos . A coleta de dados foi através da análise retrospectiva 
utilizando o livro de registro do Banco de Leite Humano.  
 
Os resultados encontrados apontaram para que 98.7% dos atendimentos eram de 
puérperas com bebês na UTI neonatal para realizar ordenha manual. Os demais 
atendimentos foram da demanda espontânea que chegou a unidade com intercorrências 
com amamentação e que foi o foco do trabalho. A idade de 69,2% foi na faixa etária de 
31 a 40 anos e 15,3% foi de adolescentes. Quanto ao local de moradia 53,8% moravam na 
área programática em que a unidade está inserida. 92.3% realizou pré natal, 76.92%com 
a realização de mais de seis consultas e 15.3% com menos de seis consultas. 58.3% das 
puérperas informaram que a amamentação não foi discutida durante o Pré natal. O tipo 
de parto mais freqüente foi a cesárea( 58.3%). A primeira alimentação do recém nascido 
relatada foi de 50% no peito e os demais fez uso de leite artificial. Quanto os motivos das 
puérperas para buscarem atendimento 61.5% foi por ingurgitamento mamário,15.3% por 
ingurgitamento e fissura,7.6% por mastite,7.6%por dificuldade para posicionar o bebê no 
peito e para retomar a amamentação. 66.6% relatou o uso de bico artificial. O tipo de 
alimentação relatada no momento da consulta foi de que 58.4% era exclusiva, 25% era 
mista e 16.6% era artificial. 
 
O trabalho possibilitou readequar as rotinas , realizar treinamento focado nas 
necessidades da clientela e adequar o processo de trabalho do Banco de Leite, 
contribuindo dessa forma com a melhoria da qualidade da assistência prestada. 
 
Não há conflito de interesses. 

 

 

PERFIL DOS INSCRITOS NO I SEMINÁRIO ESTADUAL DA SEMANA MUNDIAL DE 
ALEITAMENTO MATERNO DO RIO GRANDE DO SUL.  
 

Ana Carolina Lima Cirino 1,   Beatriz Streppel 2,   Celina Valderez Feijó Kohler 3,   Daniela 
Beleza Ribeiro 4,   Heloísa Helena Gonçalves 2,   Maria Luiza Gonzaga Braun 5,   Maria Inês 
Voigt 6  
1) Escola de Saúde Pública, Porto Alegre - RS, Brasil 
2) Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre - RS, Brasil 
3) 1ª Coordenadoria Regional de Saúde, Porto Alegre - RS, Brasil 
4) Complexo Hospitalar Santa Casa, Porto Alegre - RS, Brasil 
5) Instituto Metodista de Educação e Cultura, Porto Alegre - RS, Brasil 
6) Hospital Presidente Vargas, Porto Alegre - RS, Brasil 
 
A “WABA” se mostrou fundamental para instigar, anualmente, a Semana Mundial de 
Amamentação (SMA). No Brasil, a SMA está presente em inúmeros municípios e já se 
avaliou que cumpre papel de mobilizador social para o qual foi originalmente criada. 
 
Descrever o perfil dos inscritos no I Seminário Estadual sobre Aleitamento Materno-RS 
em comemoração à SMAM, sediado na capital do estado; construir reflexões a partir dos 
dados encontrados. 
 
Análise descritiva dos inscritos no evento supracitado. As inscrições duraram 
aproximadamente 45 dias através de página na internet, correio eletrônico e solicitação 
presencial. Foram registrados 931 inscritos, sob análise de 4 variáveis categóricas. 
 
Em relação ao sexo, 90.6% se reportaram como mulheres e 9.4%, como homens. Quanto 
à cidade/município de residência, 51.3% citaram Porto Alegre; 30.6%, região da Grande 
Porto Alegre; 15.7%, demais regiões do estado; e 2.4% não informaram (NI). Sobre a 
instituição de vínculo, as instituições de ensino foram referidas em 18,6% das inscrições; 
hospitais, 13,3%; prefeituras, 12,4%; secretarias municipais e estaduais de saúde, 11,3%; 
Equipes de Saúde da Família/Unidades Básicas de Saúde, 7.9%; programa “Primeira 
Infância Melhor”, 4.5%; outros, 22.7%; NI, 9.3%. As principais áreas profissionais 
envolvidas foram Enfermagem, 33.5%; Nutrição, 15.8%; Pedagogia, 3.0%; Serviço Social, 
2.3%; Fonoaudiologia, 1.9%; Odontologia, 1.7%; Medicina, 1.1%; Psicologia, 0.9%; e 
Educação Física/Fisioterapia/Terapia Ocupacional, 0.6%; etc. 
 
O apoio profissional à mulher que amamenta, provavelmente, está limitado a áreas 
profissionais específicas, circunscrito a regiões metropolitanas e determinados 
segmentos sociais, evidenciando a necessidade premente de ampliar a discussão do 
tema. 
 
Não houve fontes de financiamento 
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PERFIL FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO DO LEITE HUMANO ANALISADO EM 
LABORATÓRIO DO RECIFE ENTRE OS ANOS DE 2006 A 2008  
 

Elma Freitas do Nascimento 1,   Virgínia Maria Zaia 1  
1) Hospital Agamenon Magalhães, Recife - PE, Brasil 
 
O leite materno nos Bancos de Leite Humano passa por rigoroso controle de qualidade 
físico-qumico e microbiológico com a finalidade de disponibilizar um leite com alto valor 
nutritivo e isento de contaminação. 
 
Este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento das análises laboratoriais do 
leite humano distribuído pelo Banco de Leite Humano do Hospital Agamenon Magalhães, 
a fim de traçar o perfil de qualidade deste leite. 
 
Para sua execução foram utilizados os dados históricos laboratoriais de acidez Dornic, do 
crematócrito e da análise microbiológica de leite humano, realizados no período de 
setembro de 2006 a setembro de 2008, totalizando 20.146 resultados. 
 
Os resultados para acidez Dornic foram, nos três anos, 99,4% de aprovações. Quanto ao 
crematócrito, a maioria se enquadrou na faixa entre 400 e 700Kcal/L, predominando os 
de 400 a 500Kcal/L em 2006 e 2007, e de 600 a 700Kcal/L em 2008. Em relação às 
análises microbiológicas, observou-se 91,1% dos leites aprovados em 2006, 94,6% em 
2007 e 96,5% em 2008. Com isso, pode-se observar que houve uma redução nas 
reprovações com o passar dos anos, passando de 8,9% em 2006 para 3,5% em 2008. 
 
Pode-se concluir que a maioria dos leites analisados se encontra dentro dos parâmetros 
estabelecidos pelos órgãos competentes, mostrando que o leite fornecido pelo Banco de 
Leite Humano do Hospital Agamenon Magalhães é de ótima qualidade. 
 
Não houve financiamento para realização deste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL NUTRICIONAL E ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DE 0 A 24 MESES RESIDENTES EM 
SOBRADINHO II – DISTRITO FEDERAL – BRASIL  
 

Márcia Leite Machado 1,   Bruno Oliveira e Lima 1,   Nathália Régia Vieira Andrade 1,   
Thales Pádua Xavier 1,   Leonardo Santos Diener 1,   Marconi Zadok Lordelo de Souza 
Neves 1  
1) Escola Superior de Ciências da Saúde, Brasília-DF, Brasil 
 
A alimentação inadequada pode colocar em risco o crescimento e desenvolvimento, além 
de causar problemas de saúde como a anemia ferropriva, desnutrição ou obesidade, bem 
como outros distúrbios nutricionais e metabólicos.  
 
Verificar o perfil nutricional e alimentar de 134 crianças menores de dois anos durante a 
“Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite”, segunda etapa, realizada em 19 
de setembro de 2009, em Sobradinho II, Distrito Federal. 
 
As informações sobre as crianças foram obtidas por entrevistas com os responsáveis 
utilizando-se a ficha do SISVAN. A aferição do peso foi feita com balança mecânica 
pediátrica e tipo plataforma. Utilizamos antropômetros vertical e régua de madeira. 
 
Demonstrou-se pelo indicador peso/idade, dentre as 134 crianças, peso baixo/idade em 
4,5% das crianças e peso elevado/idade em 6,0% das crianças. A prevalência de peso 
baixo/estatura foi de 6,7% (9) e 26,1% (35)das crianças apresentavam peso 
elevado/estatura. A freqüência de baixa estatura/idade, de acordo com o índice 
estatura/idade, foi de 6% (8). Sobrepeso, avaliado pelo índice IMC/idade, foi encontrado 
em 35 (26,1%) crianças. Obesidade, também utilizando-se o IMC/idade, foi observada em 
3 (2,2%) crianças. Das crianças menores que 6 meses 62,5% estavam em aleitamento 
materno exclusivo, 17,5% em aleitamento materno predominante e 5% não recebiam 
leite materno. Dez por cento das crianças dessa faixa etária apresentaram alguma 
deficiência ou intercorrência. A obesidade se mostrou muito relacionada com o hábitos 
alimentares, haja vista elevada complementação alimentar antes dos 6 meses nos dois 
grupos, inclusive de açucares livres. O aleitamento materno exclusivo até os seis meses 
de idade ocorreu em apenas 31,9% das crianças com idade entre 6 meses e 2 anos, longe 
do preconizado pela Unicef e pelo MS. O elevado índice de desmame precoce pode 
justificar, em parte, a desnutrição, assim como a introdução de alimentos ricos em 
açucares pode justificar o aumento de peso nas crianças. O elevado índice de desmame 
precoce pode justificar, em parte, a desnutrição, assim como a introdução de alimentos 
ricos em açucares pode justificar o aumento de peso nas crianças. 
 
A freqüência de sobrepeso e baixo peso encontrada nas crianças menores de 24 meses 
ocorreram, principalmente, por influência de pessoas fora do núcleo familiar e da mídia, 
incentivando a introdução antecipada e incorreta da alimentação complementar. 
 
PET-Saúde - MS Sem conflito de interesses 
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PESQUISA DE PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO EM TIMBÓ - SANTA CATARINA  
 

Margot F Zetzsche 2,   Ana Marise Pacheco Andrade de Souza 1,   Maite Westarb 1  
1) FURB, Blumenau, Brasil; 2) PMT, Timbó, Brasil 
 
Desde o ano de 2002 o Comitê do Aleitamento Materno do Vale do Itajaí realiza ações de 
promoção e proteção da Amamentação Natural. Para conhecer este perfil epidemiológico, foi 
realizada em agosto de 2007 uma pesquisa pelo Comitê de Aleitamento em parceria com o 
Programa de Atenção Integral à Saúde Materno-Infantil (PAMI) da Universidade Regional de 
Blumenau – FURB. 
 
Objetivava a pesquisa estimar a prevalência do Aleitamento Materno em crianças em idade de 
abrangência da vacinação antipoliomielite no Município de Timbó, Santa Catarina, entre 
outros. 
 
Foi uma pesquisa do tipo transversal, realizada durante a segunda etapa da campanha de 
vacinação Sabin em agosto de 2007. A amostra consistiu de 335 crianças de zero a cinco anos 
de idade, que se encontravam acompanhadas das mães. A pesquisa foi previamente aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos em conformidade com a Resolução 
196/96, do Conselho Nacional de Saúde. As entrevistas foram tabuladas através do Programa 
Estatístico LHSTAT, da Universidade Regional de Blumenau. 
 
Das crianças entrevistadas 24,2% recebiam aleitamento materno no momento da pesquisa e 
66,0% não era mais aleitada 9,9% nunca foi amamentada. A mediana do aleitamento materno 
foi de 180 dias; a média do aleitamento materno foi de 270 dias e a média do aleitamento 
materno exclusivo correspondeu a 120 dias e a mediana 120 dias. Em média a família das 
entrevistadas é composta por 4 pessoas, sendo que 48,9% vivem com renda entre 3 e 4 
salários mínimos. Considerando as características maternas, 88,8% viviam com o pai da criança, 
66,1% relataram ter como religião a católica, 66,7% tinha trabalho remunerado na época do 
parto, e, a maioria trabalha na indústria (59,0%) e no comércio (14,9%). Das entrevistadas 
89,9% gozou a licença-maternidade com a média de 120 dias, e 64,8% realizaram pré-natal na 
rede pública de saúde. Durante o pré-natal 37,6% participaram de curso pré-natal além das 
consultas, 89,0% receberam orientação para amamentação, sendo que destas, 80,59% com 
profissionais da saúde, e 64,8% realizou o pré-natal em instituições públicas. Em relação às 
crianças, 54,9% nasceram de parto cesáreo, 18,1% mamaram na sala de parto, e 74,3% 
levaram até 1 hora para ficar junto da mãe. 
 
A diversidade de dados com que a pesquisa trabalhou foi bastante grande e diversos estudos 
de campo serão ainda desdobrados a partir dos resultados encontrados para subsidiar polítivas 
de incentivo ao aletamento materno. 
 
A pesquisa teve como fonte de financiamento o Programa de Incentivo à Pesquisa (Pipe) art. 
170. 

 

 

 

PESQUISA NACIONAL DE PREVALÊNCIA EM ALEITAMENTO MATERNO 2008: PERFIL 
POPULACIONAL  
 
Helena Beatriz Rower 1  
1) Prefeitura De Portao, Portao, RS, Brasil 
 
A PNPAM realizada em 2008, contou com a participação de outros municípios além da 
capitais. Este estudo pretende divulgar os dados coletados em Portão, RS e servir de 
subsídio para o desenvolvimento de ações em prol do AM. 
 
Divulgar os dados obtidos a partir da PNPAM em Portão, RS a fim de sensibilizar e 
orientar a elaboração de políticas públicas em aleitamento materno. 
 
Pesquisa coordenada pelo MS, a qual o município participou por livre adesão. Para a 
aplicação do questionário, a equipe contou com apoio de instituições como LFCC e Lions 
Club além de estagiários de nutrição e voluntários. 
 
Dos questionários válidos, apenas 22% das crianças menores de 6 meses recebem AME. 
Das restantes, cerca de 18% estão em AMP. Daquelas em AME, 32% nasceram em IHAC. 
Como o município não possui IHAC, foi realizada uma subdivisão quanto aos outros 
hospitais. Assim, das crianças nascidas no hospital municipal, 20% estão em AME, em 
contraponto às 28% em AME em hospitais de outros municípios. E 69% são 
amamentadas na primeira hora de vida. Porém, quanto ao serviço de puericultura, as 
maiores taxas são encontradas em áreas de PACS/ESF com 38%. Nas UBSs, 31% e em 12% 
em clínicas particulares. Quanto à escolaridade materna e o índice de AME, os valores 
encontrados foram: 0%, 31%, 0%,42%, 18%, 38% e 0% para sem escolaridade, 
fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo, 
superior incompleto e superior completo, respectivamente. Vale ressaltar que, para 
superior completo, n=2. Quanto ao trabalho da mãe, 12% das crianças menores de 6 
meses recebem AME das mães que trabalham fora. Porém, em 28% dos casos de AME 
são de mães que não trabalham fora e 31% das que estão em licença maternidade.De 
acordo com a idade materna, 29% dos menores de 6 meses em AME são filhos de 
mulheres menores de 20 anos. Daquelas com idade entre 20 e 35 anos incompletos, 24% 
estão em AME e 28% são filhos de mulheres acima de 35 anos em AME. 
 
Apesar das baixas taxas de AME, ações desenvolvidas em espaços como ESFs e IHAC, 
auxiliam na melhora dos índices. Ressalta-se que políticas públicas em AM são de 
responsabilidade de toda a sociedade e que necessitam de ações conjuntas. 
 
Desenvolvido enquanto responsável Dpto. Nutrição. 
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PREVALENCIA DE ALEITAMENTO MATERNO E FATORES ASSOCIADOS NO MUNICÍPIO DE 
LONDRINA – PR  
 

Sarah Nancy Deggau Hegeto de Souza 1,   Débora Falleiros de Mello 2,   Edilaine Giovanini 
Rossetto 1,   Michelle Thais Migoto 1  
1) Universidade Estadual De Londrina, Londrina - Pr, Brasil 
2) Escola De Enfermagem De Ribeirão Preto - Usp, Ribeirão Preto - Sp, Brasil 
 
No combate à mortalidade infantil, o incentivo ao aleitamento materno (AM) é uma 
prioridade nacional, por ser uma estratégia eficaz e de baixo custo. Constatou-se que o 
AM, como medida preventiva, reduziria em 13% as mortes infantis. 
 
A presente pesquisa teve como objetivo descrever a prevalência de AME e AM e fatores 
associados em Londrina-PR, após seis anos de ações voltadas ao incentivo do aleitamento 
materno nos serviços de saúde da cidade, desde a última pesquisa, em 2002.  
 
Trata-se de um estudo descritivo quantitativo. Foram entrevistados 770 acompanhantes 
de crianças menores de um ano de vida que compareceram a 33 postos de vacinação, na 
segunda etapa da vacinação anti-poliomielite, em agosto de 2008. 
 
Os resultados obtidos foram: 72,5% das crianças foram amamentadas na primeira hora 
de vida e 83,0% das crianças menores de 4 meses estavam em AME no primeiro dia em 
casa, após a alta hospitalar. A média de prevalência foi de 33,8% para AME em crianças 
de zero a seis meses e 54,8% de zero a quatro meses, sendo que, no quarto mês de vida, 
53,7% permaneciam em AME, e, no sexto mês, apenas 7,8%. Dos 9 aos 12 meses, 51,5% 
das crianças estavam recebendo AM continuado. No teste de associação estatística, 
obteve-se que a frequência de AME foi maior entre as mulheres que tinham idade igual 
ou superior a 35 anos, escolaridade de terceiro grau, mais de um filho e que estavam em 
licença maternidade (p<0,05). As mães adolescentes estiveram associadas a menor 
prevalência de AME (17,1%). O uso de mamadeira e chupeta também esteve associado 
ao desmame. Apesar da mãe trabalhadora apresentar baixos índices de AME em 
menores de 6 meses (19,5%), apenas 34,8% das mães que não trabalhavam fora, 
amamentavam seus filhos exclusivamente. Dados de regressão logística estão sendo 
realizados para apurar a análise.  
 
A pesquisa demonstrou avanços nos índices de AM do município, porém ainda se faz 
necessário analisar as ações desenvolvidas para o estímulo ao aleitamento materno nos 
serviços de saúde para aumentar a prática da amamentação exclusiva. 
 
Realização em parceria com a Secretaria de Saúde. 

 

 

 

PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO E RAZÕES PARA O DESMAME PRECOCE EM 
CRIANÇAS DE UMA CRECHE INSTITUCIONAL  
 
Patrícia Radaelli 1,   Marcia Oliveira 2  
1) Secretaria de Serviços Integrados de Saúde/STF, Brasília-DF, Brasil 
2) NESPROM/ Universidade de Brasília, Brasília-DF, Brasil 
 
Estimativas quanto a formas de ação e suas conseqüências para a saúde da criança 
mostraram que a promoção do aleitamento materno exclusivo é a intervenção isolada 
em saúde pública com o maior potencial para a diminuição da mortalidade infantil. 
 
Verificar a prevalência de aleitamento materno e as razões do desmame precoce em 
crianças de uma creche institucional; identificar as variáveis que influenciam na duração 
do aleitamento nessa população, a qual está inserida em um contexto ideal. 
 
Trata-se de um estudo analítico, transversal e de observação. A amostra foi composta por 
funcionárias da instituição (n= 61) e respectivos filhos (n= 95). Para a análise estatística, 
foi utilizado o programa SPSS, versão 16.0.  
 
A prevalência de aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade foi de 34,7%, 
com média de 4,0 meses e mediana de 5,0 meses. Aos 5 meses de idade, 42,1% das 
crianças eram amamentadas exclusivamente. Considerando o período do desmame 
precoce (total ou parcial), observou-se que 42,1% dos casos ocorreram em crianças 
maiores de 5 meses de vida. Destaca-se a freqüência encontrada no primeiro mês de 
vida, com 18,9% das crianças desmamadas de forma total ou parcial. A prevalência de 
aleitamento materno foi de 67,4% aos 12 meses de idade, com média de 10,3 meses e 
mediana de 12,0 meses. O motivo mais frequentemente alegado para o desmame 
precoce foi “vontade materna” (15,8%), seguido de “orientação médica” e “problemas de 
manejo e crenças maternas” (ambos com 14,7%), “leite fraco/ pouco leite” (10,5%) e 
“motivos associados ao trabalho” (6,3%). Com relação ao motivo associado à “vontade 
materna”, algumas mães responderam acreditar que já era o momento adequado de 
introduzir outros alimentos. Antes dos seis meses da criança, a idade em que ocorreu 
maior número de introduções alimentares foi durante o quinto mês, o que indica ser esse 
o período considerado ideal para a introdução, de acordo com as mães entrevistadas. 
Houve relação estatisticamente significante entre o motivo do desmame e o número de 
filhos (qui-quadrado = 19,75, gl = 10, p < 0,05), sendo que “orientação médica” foi o 
motivo mais frequentemente alegado entre as primíparas.  
 
A existência da creche interna não representa, para esta população, fator preponderante 
para a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida. Em contrapartida, 
contribui consideravelmente para a duração do aleitamento materno total. 
 
Não houve financiamento e não há conflitos. 
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PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO EM MENORES DE 1 ANO NO MUNICÍPIO DE 
OSASCO  
 

Luciana da Silva Sampaio Jorge 1,   Mônica Aurélia Bomfim Mwamakamba 1,   Soraia 
Tahan 1,   Ligia Cristina Fonseca L. Melli 1,   Maria Fátima Puttkamer Marques 1,   Ariedina 
Barros Ribeiro 1,   Flávia Ferreira Ferraz 1  
1) Secretaria de Saúde, Osasco - SP, Brasil 
 
A Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação na primeira hora de vida, 
exclusiva até o sexto mês, e a partir daí, introdução dos alimentos complementares e a 
manutenção do aleitamento materno até os dois anos de vida ou mais.  
 
Acompanhar a evolução da prevalência de aleitamento materno em menores de 1 ano, 
verificar sua situação atual e avaliar as práticas de alimentação infantil no Município de 
Osasco.  
 
Estudo transversal e descritivo. Realizada entrevista com questionário padrão sobre 
consumo, nas últimas 24 horas, de leite materno e outros alimentos, durante a 2ª Etapa 
da Campanha de Vacinação de 2009, nas UBS e postos volantes sorteados.  
 
Verificou-se que, no total de crianças avaliadas, 76,4% mamaram no peito na 1ª hora de 
vida, e a prevalência de aleitamento materno exclusivo (AME) em menores de 4 meses 
no primeiro dia em casa foi 84,1%. A prevalência de AME em menores de 6 meses foi 
32,3%. A prevalência de aleitamento materno predominante em menores de 6 meses 
encontrada foi 17,4% e a continuidade do aleitamento materno em crianças de 9 a 12 
meses foi 52,3%. A introdução dos alimentos sólidos e semi-sólidos, entre as crianças de 
6 a 9 meses, esteve presente em 85,6%. Em relação à refeição de sal, 7,5% consumiram 
três vezes no dia, 61,4% duas vezes, e 31,1% uma vez, e o consumo de carnes esteve 
presente em 88,8%. Entre as crianças de 6 a 12 meses, o consumo de frutas ocorreu em 
81,6% e legumes e/ou verduras em 92,1%. Além disso, das crianças de 6 a 12 meses, 
18,6% consumiram suco industrializado, 8,0% refrigerante, 5,9% café, 42,4% alimentos 
adoçados, 65,5% bolacha/salgadinho. Houve maior prevalência de AME entre mulheres 
que tem seu direito de licença-maternidade garantido, 49,2%, contra as que não o tem, 
20,7%. De acordo com os parâmetros da OMS, o percentual de aleitamento materno na 
1ª hora de vida é considerado bom, e o de AME ainda não é considerado satisfatório. 
Entretanto, se compararmos a prevalência de AME com os dados das pesquisas de 2001 
em menores de 4 meses (15,8%) e 2004 menores de 6 meses (23,6%) houve um aumento 
bastante importante de 16,5%. 
 
As ações de promoção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar 
saudável oportuna devem ser mantidas e intensificadas, pois ambas têm impacto sobre a 
morbidade e mortalidade infantil e formação de hábitos alimentares saudáveis. 
 
Pesquisa realizada com recursos do FAN. 

 

PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E SEUS DETERMINANTES EM 
CRIANÇAS MENORES DE SEIS MESES EM MARINGÁ-PR, 2009  
 

Giana Zarbato Longo 1,   Rita de Cássia Inocente Kikuchi 2,   Angela Andréia França 
Gravena 1,   Luciana Olga Bercini 3,   Flavia Auler 4,   Paula Cristiana Sabione Siqueira 2,   
Cristiane Fácio Gomes 1,   Alika Nakashima 4,   Sandra Regina Gabela 5,   Maria Alice Nunes 
de Campos Monteiro 1,   Samira Bernardino Ramos do Prado 1  
1) Centro de Estudos Superiores de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
2) Secretaria de Saúde do Município de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
3) Universidade Estadual de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
4) Pontifície Universidade Católica, Maringá-PR, Brasil 
5) Santa Casa de Misericórdia de Maringá, Maringá-PR, Brasil 
 
Os benefícios do aleitamento materno estão bem definidos na literatura. A Organização 
Mundial de Saúde recomenda que os bebês recebam exclusivamente leite materno 
durante os primeiros seis meses de idade e complementado ate os dois anos ou mais.  
 
Analisar a prevalência de aleitamento materno exclusivo e seus determinantes em 
crianças menores de seis meses de idade.  
 
Estudo transversal realizado no dia da Campanha Nacional de Vacinação. A seleção 
ocorreu por amostragem por conglomerado. Aplicou-se um questionário semi-
estruturado elaborado pelo Instituto de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de São 
Paulo.  
 
No total, 1045 crianças menores de um ano foram avaliadas, dos quais 443 apresentaram 
idade inferior a 180 dias. Em menores de seis meses, a prevalência de aleitamento 
materno exclusivo (AME) foi de 43,6%. O aleitamento exclusivo nos primeiros três meses 
alcançou índices de 56,3%, com decréscimo entre os quatro a seis meses de idade, 
perfazendo a prevalência de 30,0%. Os determinantes analisados em relação à criança 
foram sexo, peso ao nascer, uso de mamadeira/chuca, uso de chupeta, amamentação na 
primeira hora, em relação à mãe as variáveis foram idade, escolaridade, trabalho, 
paridade, tipo de parto e acesso ao serviço de saúde. Após análise verificou-se que a 
prevalência de AME e uso de chupeta foi de 25,0% contra 57,4% entre aqueles que não 
usaram (p<0,001). Quanto ao uso de mamadeira ou chuca, a prevalência de AME foi de 
6,8%, versus 77,7% das crianças não usuárias (p<0,001). Os demais fatores analisados não 
representaram risco ou proteção para amamentação exclusiva aos 180 dias de vida.  
 
A prevalência de AME encontrada assemelha-se a de pesquisas nacionais. O uso de 
chupeta, chuca ou mamadeira mostrou-se determinante da interrupção do AME. 
Ressalta-se a importância da orientação sobre práticas adequadas que podem proteger o 
AME. 
O trabalho não possui fonte de financiamento. 
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PREVALÊNCIA DE ANEMIA EM CRIANÇAS DE 3 A 12 MESES DE VIDA EM RELAÇÃO AO 
ALEITAMENTO MATERNO, ATENDIDAS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
RIBEIRÃO PRETO-SP.  
 

Márcia Cristina Guerreiro dos Reis 1,   Ana Márcia Spanó Nakano 2,   Maria José Bistafa 
Pereira2,   Fávia de Azevedo Gomes 2,   Isília Aparecida Silva 3  
1) Secretaria Municipal da Saúde, Ribeirão Preto-SP, Brasil 
2) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, Ribeirão Preto-SP, Brasil 
3) Escola de Enfermagem -USP-SP, São Paulo, Brasil 
 
Das carências nutricionais entre crianças, a anemia ferropriva constitui-se no evento mais 
freqüente. 
 
Verificar a prevalência de anemia em crianças de 3 a 12 meses de idade, associada às 
variáveis maternas, neonatais e de aleitamento materno, atendidas em uma unidade de 
saúde.  
 
Estudo transversal, observacional, descritivo, recorte de um estudo multicêntrico. 
Realizaram-se entrevistas com 121 mães e coleta de sangue de seus filhos, de 3 a 12 
meses de idade, no período de 01 de setembro/2005 a 31 de julho/2006.  
 
Na análise dos dados, utilizou-se distribuição de freqüências, médias, desvios padrões, 
medianas, teste de associação e regressão logística. Adotaram-se três critérios 
internacionais como parâmetros de anemia: 2 para as crianças de 3 a 5 meses de idade, 
com Hemoglobina (Hb) < 10,0 g/dl (padrão Brault-Dubuc) e Hb< 10,3 g/dl (padrão 
Saarinen), como valores de corte. Para as crianças de 6 a 12 meses de idade, o critério de 
Hb < 11,0 g/dl, padrão OMS. Do total de 69 crianças de 3 a 5 meses de idade, a 
prevalência de anemia foi de 17,4 e 20,2%, segundo padrões Brault-Dubuc e Saarinen, 
respectivamente. Nas crianças de 6 a 12 meses, a prevalência de anemia foi de 48,0%, 
segundo critério da OMS. No total de 121 crianças de 3 a 12 meses de idade, a 
prevalência de anemia foi de 30,6 e 32,2%, respectivamente, segundo combinação dos 
três critérios. Não encontrou-se associação entre anemia e variáveis maternas. Com 
relação às variáveis infantis, encontrou-se forte associação entre anemia e idade da 
criança; não se identificou associação entre anemia e sexo, peso ao nascer, idade 
gestacional e consumo de ferro medicamentoso. Quanto à anemia e 
aleitamento/alimentação líquida, não houve associação estatisticamente significativa 
entre os diferentes tipos e duração do aleitamento materno. O consumo de água e chá 
aumentou 1,8 vezes o risco de adquirir anemia e o uso de leite de vaca fluido apresentou-
se associado à anemia, aumentando em 1,7 vezes o risco de adquiri-la.  
 
A prevalência de anemia variou conforme a idade da criança e o padrão utilizado para 
detectar a doença. Houve associação estatisticamente significativa entre anemia e idade 
da criança e anemia e consumo de leite de vaca fluído. 
Fapesp 

 

PREVALÊNCIA DE PROBLEMAS DE MAMAS EM UMA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA EM 
BELÉM - PARÁ.  
 

Lívia Valquiria Raposo Dickson 1,   Luisa Margareth Araújo Carneiro 1,   Mara Lucinda 
Gomes do Amaral 2,   Cynara Melo de Souza Gonçalves 2  
1) Universidade Federal do Pará, Belém-PA, Brasil 
2) Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Belém-PA, Brasil 
 
Entre os motivos para o desmame precoce está o aparecimento de complicações da 
lactação, sendo estas responsáveis por algum tipo de sofrimento físico.  
 
O objetivo do presente estudo foi aferir a prevalência de problemas de mamas em 
mulheres internadas em uma maternidade de referência e relacionar tal fato com a 
continuidade ou desistência em manter o aleitamento materno. 
 
Realizou-se um estudo transversal, prospectivo, observacional de campo, com aplicação 
de questionário com pacientes internadas em um hospital de referência no período de 
setembro de 2009 a janeiro de 2010.  
 
Os resultados obtidos indicam que os problemas de mama de maior prevalência foram a 
mastite 50% e o ingurgitamento mamário 45% dos casos. Verificou-se que a maior parte 
das mães residem em Belém 65%, são donas de casa 30%, estudantes 30%, solteiras 50%, 
tem renda familiar de até 2 salários 25% , tem o ensino médio completo 50%, possuem 
pelo menos 5 membros na família 35%, e tem idade entre 20 e 30 anos 42%. Sobre a 
história obstétrica 70% afirmaram ser a primeira gravidez. 90% fizeram pré-natal, destas 
67% não foram orientadas quanto aos cuidados com as mamas, 50% tiveram mastite e 
44% ingurgitamento. Das mães entrevistadas 80% já haviam ouvido falar em algum 
problema de mamas, sendo o mais conhecido o câncer de mama, 63%. 35% das mães 
afirmaram que o problema na mama impossibilitou a amamentação e apenas 40% 
estavam amamentando. 20% das mães responderam que tiveram problema na mama 
porque o bebê não mamou e 20% pensavam não ter leite. Quando interrogadas se o 
bebê havia mamado logo que nasceu 25% responderam que não, sendo que 20% 
mamaram até 5 horas depois, 65% dos bebês estavam consumindo outro alimento que 
não era o leite materno.  
 
A pesquisa revela que o problema mais prevalente é a mastite, sendo que os fatores que 
colaboram para o aparecimento da mesma são a falta de orientação e a falta de 
conhecimento sobre tais problemas, o que acaba levando a um desmame precoce. 
 
Sem financiamento. 
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PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E OS FATORES A ELE 
ASSOCIADOS EM CRIANÇAS NASCIDAS NOS HOSPITAIS AMIGOS DA CRIANÇA DE 
TERESINA – PIAUÍ  
 

Carmen Viana Ramos 1,   2- João Aprígio Guerra de Almeida 2,   3- Silvia Regina Dias 
Médici Saldiva 3,   4- Luciana Maria Ribeiro Pereira 1,   5- Norma Sueli Marques da Costa 
Alberto 4,   João Batista Mendes Teles 5,   Theonas Gomes Pereira 1  
1) Faculdade NOVAFAPI, Teresina-PI, Brasil 
2) Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
3) Instituto de Saúde da Secretaria do Estado da Saúd, São Paulo - SP, Brasil 
4) Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, Teresina-PI, Brasil 
5) Universidade Federal do Piauí, Teresina-PI, Brasil 
 
A Iniciativa Hospital Amigo da Criança se constitui em uma das principais ações pró-
amamentação desenvolvidas pelo Ministério da Saúde nas duas últimas décadas com 
vistas a melhoria dos indicadores de aleitamento 
 
Conhecer a prevalência e os fatores associados ao aleitamento materno exclusivo entre 
os hospitais públicos de Teresina-Piauí 
 
Participaram 1102 crianças nos cinco hospitais amigos da criança de Teresina-Piauí. 
Utilizou-se análise de probitos para calcular as probabilidades de aleitamento e modelo 
de regressão logística bivariada para análise de associação entre as variáveis 
 
As probabilidades encontradas foram: 19% para Aleitamento Materno Exclusivo (AME) e 
16% para o Aleitamento Materno Predominante (AMP) aos 180 dias; e 56% para 
Aleitamento Materno (AM) aos 361 dias. A mediana foi de 98 dias para o AME e superior 
a 365 dias para AM. Houve diferenças nas medianas e probabilidades de AME entre os 
hospitais estudados. A prevalência de AME foi maior entre as crianças que: nasceram no 
Hospital 3, não utilizaram mamadeira e mamaram nas primeiras 24 horas de vida (p < 
0,05) 
 
Os resultados apontam melhor perfil de aleitamento comparando-se com outros estudos, 
embora aquém do recomendado, refletindo a necessidade de estratégias para a melhoria 
dos indicadores. 
 
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Piauí – 

 

 

 

 

 

PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS  
 

Letícia Becker Vieira 1,   Elenir Terezinha Rizzetti Anversa 2,   Márcia Dias Vianna 2,   Ana 
Paula Seerig 2,   Maria Lúcia Prestes 2,   Dianele Vidal 2,   Olmiro Cezimbra de Souza Filho 2, 
  Maria Elizete Nunes da Silva 2,   Hedionéia Maria Pivetta 2  
1) Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria, Santa Maria - RS, Brasil 
2) Secretaria de Saúde de Município de Santa Maria , Santa Maria - RS, Brasil 
 
O município aderiu a II Pesquisa Nacional de Prevalência do Aleitamento Materno, pois, a 
produção cientifica aponta vantagens do aleitamento materno exclusivo (AME) 
principalmente nos primeiros anos de vida para o binômio mãe - bebê.  
 
Interagir de forma adequada com ações de educação em saúde desde o pré natal, 
puerpério ate 01 ano de vida, com acompanhamento, avaliação e planejamento, 
fomentando as políticas publicas de saúde municipal.  
 
O delineamento da pesquisa foi de coorte transversal, realizada durante a segunda etapa 
da campanha de vacinação contra Pólio/2008. Foram abordadas 1079 acompanhantes de 
crianças menores de 01 ano, 105 recusaram-se a responder a pesquisa.  
 
Os achados apontam: distribuição de crianças em AM na primeira hora de vida 75,8%; 
crianças menores de 06 meses em Aleitamento Materno Exclusivo (AME) 34,18%; 
distribuição de crianças menores de 06 meses em aleitamento materno predominante 
(AMP) 11,97%; distribuição de crianças de 0 a 12 meses no uso de mamadeira 65.85%; 
distribuição de crianças de 0 a 12 meses no uso de chupeta 61,14%; distribuição de 
crianças de 09 a 12 meses em continuidade do aleitamento materno 44,83%. O 
percentual do AME de crianças menores de 06 meses é maior no sexo feminino (37%) do 
que no sexo masculino (31,58%) e, crianças menores de 06 meses em AME que nasceram 
de parto normal (36,02%) e cesárea (32,28%). Evidencia-se o elevado percentual de 
crianças que são amamentadas na primeira hora de vida e posteriormente a queda 
acentuada de crianças em AME no 6º mês. O uso de mamadeira e chupeta é constituem-
se como um outro agravante. Ao compararmos os dados da mesma pesquisa realizada na 
capital deste estado, o percentual do AME até 06 meses foi mais baixo em nosso 
município, bem como distribuição de criança de 09 a 12 meses em continuidade com o 
aleitamento materno. 
 
Evidencia-se a urgência de promover ações educativas par familiares e profissionais de 
saúde, sobre os benefícios do AME, como estratégia de fortalecimento de vínculos, laços 
familiares seguros e respeitosos do binômio mãe bebe.  
 
Ministerio da Saude 
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PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO.  
 

Lenise Mastello Buchala 1,   Mariângela R. C. Trefíglio 1,   Liete M. Aranha Da Silveira 1,   
Silvana Aparecida Alves 1  
1) Prefeitura Minucipal, São José Do Rio Preto, Brasil 
 
No município de São José do Rio Preto foram realizadas, entre 1999 e 2009, seis 
pesquisas sobre avaliação de práticas alimentares no primeiro ano de vida, com base no 
Projeto Amamentação e Municípios (AMAMUNIC) do Instituto de Saúde de São Paulo (IS- 
 
Avaliar e analisar a prevalência do Aleitamento Materno Exclusivo (AME) no município, 
após introdução da dieta complementar oportuna até um ano de vida, durante o período 
avaliado. 
 
Aplicação das pesquisas, durante as campanhas de vacinação da Poliomielite, seguindo 
metodologia utilizada pelo IS-SP/AMAMUNIC, com capacitação dos coordenadores do 
município e posterior treinamento de universitários para a realização das mesmas. 
 
A análise dos resultados obtidos ao longo destes dez anos demonstrou um aumento 
significativo da prevalência do AME. Foram entrevistadas mães ou acompanhantes de 
crianças menores de um ano, em1999 53,6% eram amamentadas até o primeiro ano de 
vida, e nos anos subseqüentes essa curva foi crescente, saltando para 67,7% em 2007. 
Em 2009 não foi possível a avaliação deste dado devido à metodologia utilizada. O 
aumento do AME até o 4º mês de vida foi mais expressivo ainda, em 1999 estava em 
11,3%, e passou para 43,9% em 2007. Em 2009 também não foi possível a avaliação deste 
dado. Em relação às crianças que receberam leite materno em casa, no primeiro dia de 
vida após a saída do hospital, notou-se uma queda: passou de 94% em 1999 para 79% em 
2009. O que não ocorreu na alimentação complementar oportuna, que teve um aumento 
de 46%, apresentando um crescimento significativo. A pesquisa de 2009 forneceu dados 
quanto ao consumo de alimentos adoçados, refrigerantes, suco industrializado e 
bolacha/salgadinho pelas crianças de 6 a 12 meses: 39% das crianças consumiram 
alimentos adoçados, 12% refrigerantes, 20% suco industrializado e 63% consumiram 
bolacha/salgadinho. O uso de mamadeira em crianças de 0 a 12 meses em 1999 foi de 
68%, reduzido para 50% no ano de 2007, e voltando ao patamar inicial de 68% em 2009.  
 
o trabalho realizado pelo município neste período com orientações em grupos de 
gestantes e lactantes contribuiu para o aumento dessa prevalência em aleitamento 
materno no município. Faz-se necessário um trabalho contínuo para melhora dos 
resultados. 
 
PREFIETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

 

 

PREVALÊNCIA E DETERMINANTES DO ALEITAMENTO MATERNO EM CRIANÇAS 
MENORES DE SEIS MESES NO MUNICÍPIO DE SERRANA – SP  
 

Mariangela Carletti Queluz 1,   Maria José Bistafa Pereira 1,   Mariana de Oliveira Fonseca 
1,   Claudia Benedita dos Santos  
1) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, Ribeirão Preto - SP, Brasil 
 
A interrupção do aleitamento materno exclusivo (AME) nos primeiros 6 meses de vida, é 
importante problema de saúde pública, justificando o monitoramento de seus 
indicadores e a identificação de seus determinantes, inclusive os revelados pelas mães.  
 
Determinar a prevalência do AME nos primeiros 6 meses de vida, seus determinantes e 
fatores de risco para o desmame na cidade de Serrana – SP. 
 
É um estudo com abordagens quantitativa e qualitativa. Foi aplicado questionário aos 
acompanhantes das crianças menores de 6 meses que compareceram na 2ª etapa 
nacional de vacinação, em 2009. Posteriormente, 40 destas mães foram entrevistadas. 
 
Entre 273 crianças menores de 6 meses vacinadas, 83 (30,4%) estavam em AME. Após 
análise descritiva e bivariada (teste qui-quadrado), identificou-se que as variáveis: idades 
maternas entre 20 a 35 anos e licença maternidade, apresentaram associação 
significativa com a prática do AME. Pela análise temática das 40 entrevistas semi-
estruturadas com as mães, identificou-se dois núcleos de sentido para a prática do AME: 
aspectos facilitadores e dificultadores. Dentre os aspectos facilitadores as mães 
referiram: apoio familiar e profissional, praticidade em oferecer o seio materno, gostar 
de amamentar e conhecer as vantagens do AME para a criança. Em relação aos aspectos 
dificultadores estão: trabalhar fora, manifestação de sintomas de estresse, rejeição do 
seio pelo bebê, insegurança em relação ao leite saciar a fome e a sede da criança e a falta 
de apoio governamental, neste último destacando a inexistência da licença maternidade 
de 6 meses em alguns serviços e instituições.  
 
Este estudo fornece subsídios para o aumento da prevalência do AME e para que a 
prática do desmame precoce seja superada por meio do redirecionamento de ações pró 
amamentação materna, com caráter mais interativo do que prescritivo. 
 
Prefeitura Municipal de Serrana - SP 
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO NO BRASIL: 
REVISÃO SISTEMÁTICA  
 

Sarah Nancy Deggau Hegeto de Souza 1,   Verusca Kelly Capellini 2,   Débora Falleiros de 
Mello 2,   Edilaine Giovanini Rossetto 1  
1) Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil 
2) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto - SP, Brasil 
 
Muitas pesquisas foram realizadas para avaliar a situação do aleitamento materno no 
país, porém a falta de uniformidade metodológica tornava difícil a comparação dos 
resultados nas diferentes cidades e estados brasileiros. 
 
Este estudo teve como objetivo comparar as prevalências e os fatores associados ao 
aleitamento materno em diferentes cidades e estados brasileiros, que utilizaram 
metodologia semelhante à proposta do Projeto Amamentação e Municípios 
(AMAMUNIC). 
 
Realizou-se revisão sistemática de artigos publicados em seis bases de dados, de 1998 a 
2008, por meio dos descritores aleitamento materno, prevalência, indicadores, estudos 
transversais, inquéritos nutricionais, inquéritos alimentares e Brasil.  
 
Foram encontradas 1373 referências a partir dos descritores. Após aplicados os testes de 
relevância I,II e III, selecionou-se 18 artigos, dos quais nove apresentaram a prevalência 
do aleitamento materno em menores de um ano, 14 em menores de quatro meses e 13 
em menores de seis meses, que variaram, respectivamente, de 50 a 80%, de 18 a 53% e 
de 8 a 44%. Os artigos analisaram a associação entre aleitamento materno e 11 variáveis 
maternas, e as mais estudadas foram: idade, escolaridade, trabalho e paridade. Com 
relação as variáveis do lactente, o uso de chupeta e peso de nascimento foram as mais 
estudadas entre as oito variáveis analisadas. Quatro variáveis foram analisadas em 
relação aos serviços de sáude, sendo as mais estudadas: tipo de hospital e nascimento 
em Hospital Amigo da Criança. As variáveis maternas que apresentaram associação 
significativa foram: idade da mãe (2 artigos); escolaridade materna (3); trabalho fora de 
casa(7); paridade(4); tipo de parto(1); classe econômica(2); local de moradia(1); 
dificuldade inicial de AM(2). Nas variáveis do lactente: uso de chupeta(8); uso de 
mamadeira(2); receber chá em casa(1); mamar no 1o dia de vida (3); sexo(1) e peso de 
nascimento(3). Relacionadas ao serviço de saúde: tipo de hospital – público/privado(2); 
seguimento da criança – rede públlica/privada(2).Os menores índices de AM estiveram 
associados, principalmente, às mães primíparas, adolescentes, trabalhadoras e com 
dificuldades de manejo no início da amamentação. 
 
Os resultados indicam que os índices de AM estão em ascensão e são diversificados nas 
diferentes regiões do país. Existe a necessidade da continuidade de avaliação das 
estratégias existentes e a criação de novas estratégias de incentivo ao AM. 
 

 

PREVENÇÃO DO DESMAME PRECOCE ATRAVÉS DA ANÁLISE DE FATORES DE RISCO  
 
Mariano, Grasielly J.S. 1,   Almeida, Aline 1,   Gobbi, Débora R. 1  
1) Centro Universitário São Camilo, São Paulo-Sp, Brasil 
 
Apesar de todos os esforços para promover o aleitamento materno, o desmame precoce 
ainda é uma realidade. Os programas voltam-se para o estímulo da prática, mas poucos 
consideram que a nutriz amamenta, muitas vezes, sem apoio familiar, sem supervisão 
profissional, em condições ambientais desfavoráveis, o que abre espaço para que as 
dificuldades e os fatores de risco conduzam a mãe a interromper a amamentação 
 
Neste cenário, o objetivo deste estudo é reconhecer os fatores de risco para o desmame 
precoce e, assim, instrumentalizar os profissionais de enfermagem para que estes 
possam intervir pela proteção do aleitamento natural. 
 
Através de revisão sistemática encontrou-se 26 artigos por meio das palavras-chave 
desmame e precoce, presente no título e resumo do trabalho, que tratassem da temática 
deste construto e que tenham sido publicados entre os anos de 1983 a 2008, indexados 
nas bases de dados Medline e Lilacs. 
 
Como resultado, a análise da amostra revelou 45 fatores de risco para o desmame 
precoce, onde se observa, por exemplo, que ingurgitamento mamário, fissuras e 
rachaduras, rejeição por parte do bebê, hipogalactia, auxílio profissional, dores, choro do 
bebê, ansiedade, estresse e sintomas depressivos, foram citados separadamente do fator 
“dificuldades no manejo da amamentação”, mas possuem limites muito próximos. 
Rachaduras e fissuras nos mamilos geram dor, desconforto, ansiedade e são umas das 
principais dificuldades a serem enfrentados pela nutriz, provavelmente em decorrência 
da aplicação inadequada da técnica da “pega” do mamilo, fator este que pode levar à 
introdução precoce de novos alimentos e culminar em desmame precoce. Cumpre notar 
a importância da influência social na decisão do prolongamento da amamentação, bem 
como o retorno ao trabalho após a licença maternidade. 
 
Conclui-se que os fatores que ameaçam o aleitamento materno são de cunho 
biopsicossocial e devem ser criteriosamente estudados e utilizados, pelo enfermeiro 
atuante junto a nutriz, como ferramenta de trabalho na construção da sistematização da 
assistência de enfermagem. Assim, é possível prestar um cuidado preventivo, integral e 
individualizado, baseado nas evidências oferecidas não apenas pelo binômio, mas 
também pelo ambiente no qual ele está arraigado. 
 
Declaramos a inexistência de conflitos de interesse entre as autoras. 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA ENFERMAGEM SOBRE AIDS E AMAMENTAÇÃO: O CUIDADO 
À MULHER A PARTIR DA DÉCADA DE 90  
 

Francisleine de Souza Pace 1,   Lucia Helena Garcia Penna 1  
1) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 
 
A feminilização da Aids permitiu um novo cenário na prática do cuidar de mulheres 
durante a amamentação. Controvérsias e dilemas surgem acerca do incentivo à 
amamentação e a inibição da lactação quando associado à transmissão vertical.  
 
Identificar e discutir correlações existentes das produções bibliográficas da BVS 
Enfermagem que abordem as temáticas amamentação e HIV a partir da década de 90; 
analisar as principais tendências conceituais, metodológicas e aplicabilidades práticas. 
 
Estudo bibliográfico na BVS Enfermagem. Descritores: Mulher, Aids e Aleitamento 
Materno. Destacadas dez produções analisadas pela técnica de Análise de Conteúdo de 
Bardin. 
 
Verificamos a predominância dos seguintes conteúdos: 1) A subjetividade de mulheres 
soropositivas sobre o Hiv e amamentação: Identificou atitudes, sentimentos e 
significados entre soropositivas e questões que envolvem a amamentação: culpa, medo, 
constrangimento, perda, dor, angústia, solidão e desespero; 2) Feminilização da Aids: 
Discutiu a vulnerabilidade da mulher e a construção social dos papéis desenvolvidos 
entre homens e mulheres (gênero), apontando a relação sexual desprotegida como a 
principal causa da infecção pelo Hiv em mulheres; 3) A problemática da transmissão 
vertical focalizando a saúde da criança: responsabilizando a mulher pelo aumento de 
contaminação de crianças, por não realizarem o pré-natal e por desconhecerem seu 
diagnóstico no momento do parto; 4) Políticas públicas no cotidiano das ações dos 
profissionais: Critica as Políticas de Saúde, sua construção, organização, e cumprimento 
da assistência, destacando o distanciamento entre teoria e realidade; 5) Controvérsias 
sobre o incentivo ao aleitamento materno e artificial diante das condições 
socioeconômicas: contradições existentes entre o amamentar e o não amamentar diante 
da soropositividade, levantando questões como os benefícios do aleitamento materno, a 
exposição das soropositivas ao marketing da amamentação e a dificuldade de mulheres e 
profissionais em lidar com esta lacuna existente. 
 
Observou-se escassez de estudos que relacionem a amamentação e o HIV; estudos 
críticos das políticas de incentivo a amamentação; maior capacitação profissional 
abordando a humanização e questões de gênero; e integralidade da mulher soropositiva.  
 
não há fontes de financiamento 

 

 

 

PROGRAMA AMAMENTAR - ESTRATÉGIA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO 
NO MUNICÍPIO DE ITANHAÉM  
 
Paula Vegas 1,   Iloma Odete Girrulat Boehn 1,   Gilmara Rodrigues 1  
1) Prefeitura Municipal de Itanhaém, Itanhaém, Brasil 
 
Introdução:Implementar as ações de promoção de Aleitamento Materno foi o 
investimento proposto para conquistar o título de Hospital Amigo da Criança,fortalecer a 
prática da amamentação e reduzir a mortalidade infantil no município. 
 
Objetivos:o objetivo deste programa é promover,incentivar e apoiar o aleitamento 
materno em toda a rede de serviços do município,visando o fortaleciamento desta 
prática,a conquista de Hospital Amigo da Criança e redução da mortalidade infantil. 
 
Métodos:Grupos de gestantes,abordando a gravidez,o parto e o pós-parto,incluindo o 
aleitamento materno;capacitação para vários setores da sociedade,Posto de Coleta de 
Leite Humano(visitas domiciliares para coleta e orientação)e parceria com creches. 
 
Resultados:A conquista do título Hospital Amigo da Criança,em 2002,as capacitações em 
Aconselhamento em Amamentação,a criação de um serviço de referência para 
amamentação(com Posto de Coleta de Leite Humano),as comemorações da Semana 
Mundial de Aleitamento Materno e ações intersetoriais são iniciativas que colaboraram 
para mudanças de práticas. A parceria com a Secretaria de Educação é recente no 
Programa e visa dar apoio à mãe que volta ao trabalho e já fez com que algumas creches 
mudassem suas estruturas (sala de amamentação e apoio para a continuidade da 
amamentação após a volta ao trabalho).Os dados do Posto de Coleta de Leite Humano 
vêm mostrando um crescente nas ações,a partir de 2009,quando iniciamos visitas 
domiciliares para coleta de leite materno e orientações de amamentação.Em 2005 
tivemos 207 doadoras, em 2006, 273 doadoras,em 2007, 368 doadoras, 
2008,249doadoras e 2009,408doadoras. Já com relação a litros de leite materno 
arrecadados, segue: 2006,17. 250 ml , 2007, 14445 ml, 2008,31.000ml, 
2009,203.959ml.Na pesquisa Amamunic nossos índices mostram que em 2001 a taxa de 
Aleitamento Materno Exclusivo em menores de 4 meses era de 39.5% ,em 2004 a taxa foi 
para 47.4% e em 2006 de vc54%.Também com relação a Aleitamento Materno Exclusivo 
em menores de seis meses,em 2001 a taxa era de 30.3%,em 2004 de 37.6% e 2006 de 
41.7%. Além disso, a mortalidade infantil também mostra queda: de 44,02/1000 nascidos 
vivos em 1990 para 16,19/1.000 nascidos vivos em 2.007  
 
Conclusão:O Programa Amamentar é uma parceria entre vários setores, sendo valorizado 
na medida em que conseguimos fortalecer as ações,mostrando resultados e garantindo 
que mãe e bebê sejam vitoriosos na amamentação e desfrutem de momentos únicos. 
 
Prefeitura Municipal de Itanhaém. 
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PROGRAMA DE PREPARO PARA A MATERNIDADE/ PATERNIDADE - GRUPO MAME  
 

Erika de Sá Vieira Abuchaim 1,   Beatriz Basile de Castro Kesselring 1  
1) Grupo Mame, São Paulo-SP, Brasil 
 
Formado por enfermeiras obstetras, psicóloga e psicanalista, o Grupo Mame atua voltado 
à atenção, à saúde e à assistência dos processos de maternidade/paternidade, práticas 
de amamentação e prevenção dos distúrbios psíquicos perinatais. 
 
O Grupo visa a instrumentalização da mulher/ do casal/ da família para que possam viver 
e enfrentar, de forma esclarecida e equilibrada, as experiências características desse 
período, principalmente no que se refere à amamentação 
 
O Programa, realizado nas Unidades do Grupo Mame situadas na cidade de São Paulo e 
ou domicílio das mulheres/ casal, acontece durante a gestação e pós-parto por meio de 
05 atendimentos com duração de 01 hora/cada. 
 
O acompanhamento das alterações e adaptações biopsíquicas experimentadas pela 
mulher no processo de gestação, parto e pós-parto, tendo como eixo norteador da 
assistência as percepções e os significados que a própria(o) mulher/casal atribui a toda 
essa vivência, mais especificamente à amamentação, o programa aborda os benefícios do 
aleitamento materno para a mulher, a criança e a família, passando pelos cuidados com a 
mama no pré-natal e práticas de amamentação. Após o nascimento, a continuidade dos 
atendimentos acontece ao redor dos dez primeiros dias de vida da criança possibilitando 
assim a identificação precoce de possíveis dificuldades e ou intercorrências 
experimentadas pela mulher e ou criança no estabelecimento, manejo e manutenção do 
aleitamento materno. O sucesso e a qualidade do Programa, ao longo de quatro anos de 
existência, é evidenciado por meio da redução dos índices de morbidade materna, no 
ciclo gravídico-puerperal e do número de partos cesárea (2007 – 10% PN; 2009 – 27% 
PN), além da queda significativa do número de atendimentos desnecessários em pronto-
atendimento infantil com relação aos cuidados básicos da criança e inseguranças 
materna, principalmente em relação ao aleitamento materno, que vem mantendo uma 
frequência de 85-90% entre a população atendida pela equipe do Grupo nos últimos dois 
anos. A baixa frequencia de Traumas Mamilares e Mastites entre as clientes também é 
interpretado como indicador de excelência na assistência. 
 
O enfoque preventivo adotado no Programa, o acompanhamento e o vínculo 
estabelecido entre as mulheres/familias e as profissionais do Grupo são a base para o 
sucesso na promoção, apoio e proteção da amamentação... da maternidade/paternidade 
saudável 
 
não se aplica. 

 

 

PROJETO "SAÚDE BUCAL VEM DO BERÇO"  
 
Alexandre Luiz Affonso Fonseca 1,   Adriana Felix 1,   Dayane Souza 1,   Elaine Maria Russo 
1,   José Heleno Antônio 1,   Luzia Shibata 1,   Sheyla Neves 1  
1) Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba, Itaquaquecetuba, Brasil 
 
Considerando-se que as mães decidem como alimentar seus bebês durante o período da 
gestação e que nesta fase encontram-se mais receptivas a informações relacionadas ao 
bebê, destaca-se o papel do dentista na orientação do aleitamento materno. 
 
Promover o acesso de gestantes ao atendimento odontológico e fornecer informações 
sobre questões que envolvam a saúde bucal dela e do bebê. Ressaltando os benefícios do 
aleitamento materno no estabelecimento de doenças, inclusive de doenças bucais. 
 
Serão formados grupos de 40 gestantes em 10 UBS de Itaquaquecetuba. Além do 
tratamento serão sensibilizadas pelo dentista na importância do aleitamento materno. 
Após o nascimento, os bebês serão acompanhados para verificação dos benefícios. 
 
Por se tratar de um programa experimental, o mesmo está em fase de implantação, 
desde 01/03/2010. Já foram formados os grupos com as gestantes nas UBS e as mesmas 
começaram a receber o atendimento odontológico além da abordagem educativa quanto 
a hábitos de higiene bucal. Nesse momento, começam a ser sensibilizadas sobre a 
importância do aleitamento materno. O dentista, passa a ser um ator importante nesse 
cenário de promoção de saúde, até porque deverá acompanhar esse bebê para 
verificação dos benefícios do aleitamento e orientar essas mães para evitar o 
estabelecimento de doenças de impacto em saúde pública como a cárie e má oclusão. 
 
Espera-se minimizar o aparecimeto de hábitos deletérios bem como estimular o 
aleitamento materno nos bebês além de evitar, com as orientações fornecidas, o 
estabelecimento de doenças ainda prevalentes como a cárie e má oclusão. 
 
Trinity (Produtos Odontológicos) Grupo Gema 
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PROJETO AMAMENTAÇÃO E MUNICÍPIOS (AMAMUNIC): PERFIL DOS MUNICÍPIOS 
PARTICIPANTES DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 1998 A 2008.  
 
Sonia Isoyama Venancio 1,   Sílvia Regina Dias Médici Saldiva 1,   Maria Mercedes Loureiro 
Escuder 1,   Ana Lúcia da Silva Castro 1,   Ana Gabriela Cepeda Gouveia 1,   Andréia Cardoso 
de Santana 1,   Juliana Cristina Correa Pinto 1  
1) Instituto de Saúde, São Paulo - SP, Brasil 
 
O aleitamento materno traz vantagens à saúde da criança e da mãe. A amamentação 
preenche as necessidades nutricionais da criança, proporciona imunoproteção 
prevenindo doenças infecciosas e protege contra a mortalidade infantil. 
 
Caracterizar os municípios segundo Departamentos Regionais de Saúde (DRS), porte 
populacional, número de participações e taxa de mortalidade infantil nos 10 anos de 
projeto AMAMUNIC (1998-2008). 
 
Um banco de dados foi construído no programa Excel contendo as seguintes 
informações: municípios participantes do projeto ano a ano, porte populacional, DRS e 
taxa de mortalidade infantil. 
 
Dos 645 municípios existentes no estado de São Paulo, 345 (53,5%) participaram da 
pesquisa, sendo que 170 (49,3%) participaram 1 vez e 175 (50,7%) 2 ou mais vezes. 
Destaca-se a maior participação dos municípios de Guarulhos (8), Santa Cruz do Rio Pardo 
(8), Tupã (8), Assis (7), Fernão (7), Brotas (6), Jundiaí (6) e Registro (6) nos 10 do Projeto 
AMAMUNIC. Das 17 regionais existentes, 6 tiveram menos de 50% dos municípios 
participantes no AMAMUNIC, sendo que Franca foi a com menor adesão de municípios 
(18,2%). Das 11 regionais restantes destacam-se Barretos (100%), Marília (82,3%) e 
Sorocaba (81,3%) com maior número de municípios participantes. Dos 345 municípios 
que já participaram do AMAMUNIC, 71% são de pequeno porte (população menor que 
50.000 habitantes). Considerando a taxa de mortalidade infantil (TMI) de 2008 do estado 
de São Paulo, 47% dos 645 municípios apresentaram TMI acima da média. Destes, 56% 
participaram do projeto AMAMUNIC e 48% participaram apenas uma vez da pesquisa. 
 
Verifica-se uma adesão expressiva dos municípios ao projeto AMAMUNIC e vários 
utilizam a estratégia para o monitoramento dos indicadores de amamentação. Porém, 
diversos municípios ainda não incorporaram essa ferramenta para a redução da MI.  
 
Não há conflito de interesses. 

 

 

 

 

 

PROJETO DE EXTENSÃO ATUAÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM NO BANCO DE 
LEITE HUMANO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MARINGÁ: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
Luciana Olga Bercini 1,   Sueli Mutsumi Tsukuda Ichisato 1,   Deise Serafim 1,   Christyna 
Beatriz Aparecida Genovez 2,   Francielle Renata Danielli Martins 1,   Hérika Faganello 
Gonzales 1,   Vanessa Midori Kurata 1,   Hellen Rosiane Saccon 1,   Marcela de Oliveira 
Demitto 1,   Ivi Ribeiro Back 1,   Talita Clemente Álvares Périco 1  
1) Universidade Estadual de Maringá, Maringá - PR, Brasil 
2) Banco de Leite Humano/HUM, Maringá - PR, Brasil 
 
A mulher, para obter sucesso no aleitamento materno, necessita, entre outros fatores, 
estar inserida em um ambiente favorável à amamentação, contar com o apoio da família 
e de um serviço ou profissional habilitado a auxiliá-la.  
 
Descrever a experiência do Projeto de Extensão Atuação do Acadêmico de Enfermagem 
no Banco de Leite Humano (BLH).  
 
Estudo tipo relato de experiência. Os dados foram coletados dos relatórios anuais de 
acompanhamento do projeto de extensão desde a sua criação, em 2006, até 2009.  
 
Nos quatro anos de funcionamento do projeto, participaram três docentes do 
Departamento de Enfermagem, a enfermeira do BLH, uma aluna de Pós-Graduação em 
Enfermagem e treze acadêmicas de enfermagem. As principais atividades desenvolvidas 
pelos participantes do projeto foram: participação no Curso de Manejo do Aleitamento 
Materno com carga horária de 25 horas; realização de palestras às puérperas internadas 
no Alojamento Conjunto e seus acompanhantes sobre o manejo do aleitamento materno, 
ensinando a ordenha manual e utilizando materiais ilustrativos, como: álbum seriado, 
mama cobaia, folders e cartilhas; realização de atendimentos individualizados às mães 
que procuraram ajuda da equipe do BLH, fornecendo orientações sobre a prática da 
amamentação, o manejo da lactação e a oferta do leite materno ordenhado pela técnica 
do copinho; participação na pasteurização do leite humano ordenhado; realização de 
procedimentos padronizados para o recebimento e liberação do leite materno das 
doadoras; execução de visitas domiciliares às nutrizes atendidas pelo BLH, com os 
objetivos de preencher da ficha de doadora de leite materno, de orientar quanto à coleta 
e conservação do leite humano ordenhado e de verificar as condições de habitação da 
doadora; participação em eventos na comunidade com montagem de Stand de 
Amamentação, com distribuição de folders; e participação em reuniões científicas, com 
discussão de artigos científicos sobre o assunto. 
 
Este projeto tem possibilitado às acadêmicas de enfermagem desenvolver, de forma mais 
aprofundada e contínua, uma série de atividades relacionadas ao manejo do aleitamento 
materno e às atividades de rotina de um BLH. 
 
O trabalho não possui fonte de financiamento. 
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PROJETO DE HUMANIZAÇÃO DO PARTO EM CAMPINA GRANDE - PB: RESULTADOS 
MATERNOS  
 

Melania Maria Ramos de Amorim 1,   Jânio do Nascimento Alves 2,   Fabiana de Oliveira 
Melo 3,   Ivelyne Radaci Santiago de Araújo 1,   Sabina Bastos Maia 1,   Emanuela dos 
Santos Barros 2,   Gabriela Jussara Correia de Medeiros 2,   Laís de Souza Reis 1,   Virgínia 
Costa de Moura 1,   Beatriz Cavalcanti Barros 1  
1) Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campina Grande - PB, Brasil 
2) Instituto de Saúde Elpídio de Almeida - ISEA, Campina Grande - PB, Brasil 
3) Faculdade de Ciências Médicas - FCM, Campina Grande - PB, Brasil 
 
Na assistência humanizada ao parto, as decisões passam a ser compartilhadas com a 
gestante e há melhoria no modelo de assistência, bem como um uso racional de 
medicamentos, evitando-se intervenções desnecessárias e a excessiva medicalização do 
parto. 
 
Descrever os resultados maternos obtidos em um projeto de Humanização da Assistência 
ao Parto em uma maternidade pública de Campina grande - PB. 
 
Estudo de intervenção, aberto. Incluíram-se parturientes que concordaram em participar 
da pesquisa, prestando-se assistência baseada em recomendações da OMS e do 
Ministério da Saúde. A análise estatística foi realizada no Epi-Info 3.5.1. 
 
A equipe, em plantões quinzenais, atendeu a 197 parturientes. A taxa de cesariana foi de 
8,1% e dentre os partos vaginais, 14,9% ocorreram em posição semi-sentada (mesa de 
parto ou cama) e 85,1% em posição vertical (banqueta ou cadeira de parto), incluindo 4 
(2,2%) partos pélvicos. Obteve-se sucesso em 92,3% das tentativas de parto vaginal em 
parturientes com cesárea anterior, 2 destas com duas cesáreas anteriores. Não foi 
realizada episiotomia em nenhuma parturiente; 50,8% não sofreram lacerações vaginais 
e 70,8% não necessitaram de sutura. Mais de 95% das parturientes demonstraram-se 
satisfeitas com a assistência prestada. 
 
Mesmo em lugares com poucos recursos, e sem utilização de tecnologias caras e 
complexas é possível adotar práticas humanizadas de assistência, com uma baixa taxa de 
cesáreas, nenhuma episiotomia e elevado grau de satisfação das mulheres envolvidas. 
 
Não houve financiamento ou conflito de interesses. 

 

 

 

 

 

PROJETO DE HUMANIZAÇÃO DO PARTO EM CAMPINA GRANDE - PB: RESULTADOS 
PERINATAIS  
 
Melania Maria Ramos de Amorim 1,   Jânio do Nascimento Alves 2,   Fabiana de Oliveira 
Melo 3,   Sabina Bastos Maia 1,   Ivelyne Radaci Santiago de Araújo 1,   Emanuela dos 
Santos Barros 2,   Gabriela Jussara Correia de Medeiros 2,   Beatriz Cavalcanti Barros 1,   
Virgínia Costa de Moura 1,   Laís de Souza Reis 1  
1) Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campina Grande - PB, Brasil 
2) Instituto de Saúde Elpídio de Almeida - ISEA, Campina Grande - PB, Brasil 
3) Faculdade de Ciências Médicas - FCM, Campina Grande - PB, Brasil 
 
O parto representa momento significativo para a criança, que abandona o aconchego do 
útero materno e recebe os primeiros estímulos do meio ambiente (DOMINGUES, 2004). 
Assim, a assistência humanizada ao parto inclui a humanização do cuidado neonatal. 
 
Descrever os resultados perinatais de um Projeto de Humanização da Assistência ao 
Parto desenvolvido em uma maternidade pública de Campina Grande - Paraíba, desde 
julho de 2007. 
 
Estudo de intervenção, aberto. O acompanhamento do trabalho de parto, parto e a 
assistência ao recém-nascido (RN) seguiu as recomendações da Organização Mundial de 
Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil. Os dados foram analisados no Epi-Info 3.5.1. 
 
A equipe atendeu 197 bebês (excluindo-se os natimortos e anencéfalos). Apenas 6,1% 
dos RN apresentaram escore de Apgar menor que sete no 1º minuto e nenhum no 5º 
minuto. Ligadura tardia do cordão foi realizada em 91,2% dos RN. Cerca de 91% dos 
bebês foram amamentados na sala de parto. Aspiração de vias aéreas foi procedida em 
22,3% dos RN, sendo 29 deles nascidos de parto vaginal (29/181 = 16,0% dos partos 
vaginais) e 16 de cesárea (100% dos casos). Em 3,6% dos recém-nascidos houve 
ventilação por máscara. Apenas 14 RN (7,1%) não foram prontamente admitidos, com 
suas genitoras, no alojamento conjunto. A evolução neonatal foi satisfatória, com um 
único caso de morte, por erro inato do metabolismo. 
 
A implementação de um protocolo de assistência neonatal humanizada em uma 
maternidade pública apresentou resultados preliminares favoráveis, destacando-se o 
sucesso das práticas menos invasivas preconizadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. 
 
Não houve financiamento ou conflito de interesses. 
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PROJETO MOMENTO SEU-PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR VOLTADO AS MÃES DE 
RECÉM NASCIDO DE ALTO RISCO.  
 

Regina Célia Guedes Barreto 1,   Viviane 1,   Patrícia Krause 1  
1) Hospital e Maternidade São Luiz - Anália Franco, São Paulo, Brasil 
 
Na gestação a mulher, sofre mudanças anatômicas e funcionais que transcorrem dentro 
da normalidade e ou evolui para o trabalho de parto prematuro, que tem como 
conseqüência o recém nascido (RN) prematuro. Com isto a mãe que enfrenta o período 
puerperal deverá se adaptar as rotinas do RN, o qual ficará por um período longo 
internado na UTI neonatal, necessitando do “amparo” das pessoas que a cercam. Os 
profissionais envolvidos com o binômio necessitam dar atenção para os prováveis 
sintomas que a mulher poderá apresentar como alterações emocionais (melancolia, 
euforia, tristeza) podendo levar a depressão pós- parto, cansaço físico devido a rotina 
diária principalmente após a alta hospitalar ou outros. A assistência individualizada ou em 
grupo poderá ser de grande valia para detectar possíveis necessidades, auxiliando 
principalmente nas alterações emocionais e proporcionando o acolhimento.  
 
O objetivo deste projeto é determinar as necessidades da puérpera, que acompanha o 
seu RN na UTI Neonatal e elaborar um plano de assistência multidisciplinar 
proporcionando o espaço de escuta e acolhimento.  
 
O estudo foi realizado em uma instituição privada da cidade de São Paulo, hospital geral 
com maternidade de 70 leitos e 23 leitos de UTI N (neonatal). Elaborado um programa 
multidisciplinar como projeto piloto denominado Momento Seu, que constou de ações 
educativas e de cuidados para as mães, foram elas: massagem terapêutica, trabalho 
corporal, orientações de amamentação/ambiente UTI N e atendimento terapêutico em 
grupo.  
 
Satisfação do cliente, diminuição dos conflitos familiares como também conflito mãe e 
equipe, prevenção da depressão pós-parto, maior adesão das mães para as atividades 
desenvolvidas com os RN na UTIN (método canguru, banho de balde, troca de fralda, 
etc), aumento do volume de leite por mãe-doadora, aumento do vínculo mãe-RN e 
equipe.  
 
Após resultados do projeto piloto, o programa foi instituído no Grupo de Apoio ao 
Aleitamento materno (GAAM), tornando-se rotina semanal da unidade, com a 
participação de profissionais como enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista. 
 
Instituição privada-HMSL-AF, local do estudo. 

 

 

 

PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO COM PUÉRPERAS DE UM 
HOSPITAL PRIVADO DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC FUNDAMENTADO NA TEORIA 
MADALEINE LEININGER.  
 

Alcimara Benedett 1,   Simone Coser 1,   Adriana Pimentel 1,   Nathalie Silva 1  
1) UNOCHAPECO, Chapeco, Brasil 
 
Iniciar bem a vida é fundamental, condições favoráveis para o estabelecimento da 
afetividade são proporcionadas pela amamentação precoce. A prática assistencial fez 
parte do trabalho de conclusão de curso para obtenção do titulo de enfermeira. 
 
Promover o aleitamento materno exclusivo com puérperas de um hospital privado do 
município de Chapecó SC fundamentado na teorista Madeleine Leininger.  
 
Participaram do estudo puérperas internadas na maternidade e a equipe de enfermagem 
dos turnos matutino e vespertino e profissionais de enfermagem. A sistematização da 
pratica foi em grupos e orientações individuais e reunioes de estudo científicos. 
 
A população atendida foi de 51 puérperas e seus familiares e 12 trabalhadores de 
enfermagem do setor. Ficou evidente através das falas das mulheres a necessidade do 
amparo no início do aleitamento materno. A insegurança de estar fazendo o movimento 
correto ou do ser filho estar sendo nutrido adequadamente. Outro aspecto que apareceu 
fortemente nas intervenções foi ação cultural a que estão expostas essas mulheres. Os 
mitos e crenças permeiam o ato do aleitamento materno. O profissional deve ter 
compreensão de que a amamentação é fortemente mediada pela cultura. Assim a deve-
se conhecer e respeitar as crenças das puérperas, transmitindo conhecimentos sem 
desrespeitar o senso comum.  
 
A primeira vivencia da mulher na amamentação e a bagagem cultural tem relevância na 
manutenção do aleitamento materno. Instrumentalizar os funcionários para o 
atendimento junto as mães, seu filho e família, se torna indispensável na rotina hospital. 
 
Não tem financiamento 
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PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NOS TERREIROS DE RELIGIÃO DE MATRIZ 
AFRICANA NA CIDADE DO RECIFE  
 
Miranete Trajano de Arruda 1,   Lúcia Maria Veras Trajano Santos 1,   Paulo Germano de 
Frias 1,   Ivanise Tibúrcio Cavalcanti da Silva 1,   Gerusa Guerra Victor Silva 1  
1) Prefeitura da Cidade do Recife, Recife-Pernambuco, Brasil 
 
A contribuição histórica da população negra na amamentação, sua importância na cidade 
e a existência da Política de Saúde da População Negra, determinaram o projeto das 
oficinas para ampliação de conhecimentos e incentivo à amamentação nos terreiros. 
 
Aumentar a prevalência do aleitamento na cidade; Promover ações educativas nos 
terreiros; Ampliar a Promoção e Apoio ao Aleitamento Materno; Fortalecer o PASSO 10 
nas maternidades municipais detentoras do título Iniciativa Hospital Amigo da Criança.  
 
Oficinas de 4h nos terreiros onde participantes relataram experiências e vivências; falou-
se na importância, vantagens, mitos e crenças da amamentação; simulou-se com boneca 
e peito-cobaia; houve apresentação de vídeo e entrega de material educativo.  
 
A iniciativa conjunta das Políticas de Saúde da Criança e da Saúde da População Negra 
para realização desta proposta envolvendo membros de Terreiros de Religião de Matriz 
Africana para promoção do Aleitamento Materno foi uma ação inovadora e exitosa. 
Através de exposição do conteúdo com linguagem acessível e apresentação de 
simulações de situações vividas pelo binômio mãe-bebê, através de alguns participantes, 
foi evidenciado o interesse no tema e o envolvimento dos que fazem a comunidade de 
Terreiros, bem como dos Grupos de Trabalho da Saúde da População Negra dos Distritos 
Sanitários que trabalham em parceria com este público alvo, demonstrando a 
importância da intersetorialidade nas Políticas Públicas de Saúde.  
 
Desdobramentos dessas oficinas contribuirão para maior aprofundamento do tema junto 
às comunidades de Terreiros, para a formação de novos Grupos de Apoio ao Aleitamento 
Materno, para a Estratégia de Saúde da Família e o Passo 10 da IHAC.  
 
Não há conflito de interesses. Recursos do Tesouro 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO: A ENFERMAGEM NA RÁDIO COMUNITÁRIA  
 

Stela Maris de Mello Padoin 1,   Samuel Spiegelberg Zuge 1,   Crhis Netto de Brum 1,   
Caroline Sissy Tronco 1  
1) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria - RS, Brasil 
 
trabalhar educação em saúde de forma democratizada e politizada requer a construção 
de novas práticas de ensino/aprendizagem, sendo o rádio uma estratégia e uma proposta 
inovadora para a re-significação do conhecimento. 
 
relatar as atividades relacionadas à promoção do aleitamento materno em uma rádio 
comunitária. 
 
trata-se de um relato de experiência, realizado em uma rádio comunitária localizada na 
região central do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da proposta intitulada “A hora 
do Aleitamento Materno”. 
 
Esta atividade foi desenvolvida em parceria com docentes e acadêmicos do Curso de 
Graduação em Enfermagem de uma instituição de ensino e uma Unidade de Estratégia de 
Saúde da Família. Os programas radiofônicos, com uma hora de duração, aconteceram 
semanalmente, durante os anos de 2008 e 2009, no qual abordavam assuntos 
relacionados à saúde da comunidade. Durante a programação foi abordado à temática 
aleitamento materno. Inúmeros métodos foram utilizados para apresentar a proposta, 
entre eles: rádio-novela, que tinha como personagens a mãe e seu bebê, a qual estava 
desesperada com o choro da criança, ficava se perguntando se realmente o seu leite era 
suficiente na alimentação de seu filho. Neste contexto, surgem dois personagens, um 
bruxo que tentava convencer a mãe que o leite bom era o artificial, e uma fada, que 
apresenta todas as vantagens de praticar o aleitamento materno. Outra programação foi 
denominada “tirando dúvidas”. Essa possibilitou a comunidade questionar, discutir e 
argumentar sobre a temática, por meio de ligações telefônicas. Esse momento de trocas 
permitia abordar não só os “mitos e verdades”, como também desmistificar crenças 
acerca da amamentação. 
 
a atividade proporcionou esclarecimentos acerca da amamentação, o que implicou na 
possibilidade de minimizar tabus e preconceitos ligados à temática. Acredita-se que o 
compartilhar saberes possivelmente subsidiou mudanças de atitude. 
 
Não conflito de interesses. 
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PROTEÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO: SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO 
(SPSP) VIOLA A NBCAL E LEI 11.265/2006  
 
Fabiana S. Muller 1,   Tereza Setsuko Toma 1,   Marina F. Rea 1,  Rosana De Divitiis 1  
1) IBFAN BRASIL, São Paulo, Brasil 
 
Conforme a Lei 11.265/06 Art. 8º, entidades associativas de pediatras quando 
beneficiadas por empresas relacionadas à alimentação infantil devem zelar para que as 
mesmas não façam promoção comercial de seus produtos nos eventos por elas 
patrocinados. 
 
Relatar infrações à Lei 11265/06 levantadas durante o 12º Congresso de Pediatria de São 
Paulo, que ocorreu de 27 a 30 de março de 2010. 
 
Participantes do evento relataram, fotografaram e coletaram material que comprova as 
infrações. 
 
De longa data, sabe-se que quase todas as entidades associativas de pediatras e 
nutricionistas sobrevivem à custa de patrocínio de empresas dos ramos alimentício e 
farmacêutico. Mais recentemente, também têm recebido patrocínio de empresas 
produtoras de mamadeiras e chupetas. Como conseqüência, os eventos organizados por 
essas associações tornaram-se uma importante feira para divulgação e promoção de 
produtos das empresas patrocinadoras. Exemplo desta realidade são as violações à 
Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 
Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) e Lei 11265/06 encontradas no 
congresso da SPSP. A pasta do evento continha a tradicional dupla da Nestlé, bloco de 
anotações e caneta, ambos com o logo da empresa. A NUK distribuiu amostra de chupeta 
para prematuros, mouse pad com o logo da empresa e folhetos promocionais aos 
participantes. Distribuição de brindes, tais como a caneta, o bloco de anotações e o 
mouse pad, e de amostra de chupetas são proibidos. É permitido que as empresas 
distribuam material técnico-científico a médicos e nutricionistas. No entanto, os 
materiais da NUK além de estarem disponíveis no estande para qualquer participante, 
caracterizam-se como promocionais. 
 
A SPSP, a NUK e a Nestlé infringiram  artigos da NBCAL e Lei 11265/06, apesar desta 
legislação estar em vigência desde 1988. Este fato mostra a necessidade de uma atuação 
mais rigorosa dos órgãos competentes.  
 
NÃO HÁ FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

 

 

 

 

PRÁTICA DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO PARA 
ADOLESCENTES  
 

Caroline Cândido Garcia Leal 1,   Flávia Azevedo Gomes 1,   Juliana Cristina dos Santos 
Monteiro 1,   Juliana Stefanello 1,   Ana Márcia Spanó Nakano 1  
1) Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto - SP, Brasil 
 
Os índices de desmame ainda são elevados no Brasil, sendo agravados quando a mãe é 
adolescente. Os profissionais da saúde, por meio de suas ações, podem influenciar o 
início e a manutenção da amamentação. 
 
Esta pesquisa apresenta como objetivo analisar as práticas dos enfermeiros que atuam na 
rede municipal de saúde do município de Ribeirão Preto (SP) sobre a promoção do 
aleitamento materno para adolescentes no ciclo gravídico-puerperal. 
 
Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, com 12 enfermeiras atuantes na rede de 
atenção básica de Ribeirão Preto - SP, por meio de entrevista semiestruturada e de 
observação de campo, após consentimento livre e esclarecido. 
 
Depreendemos três temas: 1) Trabalho centrado na técnica, no recomendado e no 
biológico; revelou que o trabalho do profissional é orientado pelo modelo biomédico, em 
que as ações de saúde concentram-se, essencialmente, na atenção às mamas, na técnica 
da amamentação, em protocolos do serviço de saúde, distanciando-se das necessidades 
mais amplas das adolescentes. A educação em aleitamento materno segue o modelo 
tradicional, com abordagem de temas preestabelecidos e utilização de materiais 
educativos. 2) Cotidiano do serviço de saúde na atenção à gestante e/ou mãe 
adolescente; mostrou que as enfermeiras contam com parcerias intra e 
extrainstitucionais, se mobilizam na busca de outros saberes para complementarem suas 
ações, porém a comunicação entre os trabalhadores ocorre por meio de agendamentos e 
encaminhamentos para outros profissionais. A preocupação da enfermeira, durante a 
puericultura, é com a avaliação e vacinação do recém-nascido. As orientações em 
aleitamento materno ocorrem durante o pré-natal e no momento do teste do pezinho. A 
atenção pré-natal revelou o acolhimento de forma sutil, com aproximações e 
distanciamentos da perspectiva da integralidade. 3) Relação profissional de saúde e 
gestante e/ou mãe adolescente; apontou que a enfermeira respeita a decisão da mulher 
sobre a amamentação, que ela está disposta a ouvir a adolescente, explicar e orientar 
mais as adolescentes acerca do aleitamento materno, porém sua prática está permeada 
por juízo de valores. 
 
Consideramos que são necessárias capacitação e educação permanentes em aleitamento 
materno, visando a um novo perfil de enfermeiros para a atenção integral das 
necessidades das adolescentes, no ciclo gravídico-puerperal. 
 
Fonte de financiamento: CAPES. 
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PRÁTICAS ALIMENTARES DE CRIANÇAS DE 0 A 18 MESES NO MUNICÍPIO DE PALMAS – 
TO UMA ANÁLISE NO SISVAN WEB 2009.  
 

Gizella Diniz Campos de Oliveira 1,   Fernanda Carneiro Marinho Nôleto 1,   Liana Barcelar 
Evangelista 2,   Edilma Fie Barbosa 3,   Micheline Veras de Moura Henriques 3  
1) SEMUS, Palmas - TO, Brasil 
2) SESAU, Palmas - TO, Brasil 
3) CEULP/ULBRA, Palmas - TO, Brasil 
 
 
De acordo com dados do SISVAN,2009 de Palmas,Tocantins,é investigado o padrão 
alimentar por meio de entrevistas com mães ou responsáveis que conhecem as práticas 
alimentares das crianças.Os questionários são aplicados pelos ACS da ESF durante visitas 
 
Identificar práticas alimentares de crianças de 0 a 18 meses no município de Palmas-TO, 
acompanhadas pelo SISVANweb em 2009 no município de Palmas, Tocantins. 
 
aplicação de formulários de consumo alimentar do SISVAN para mães acompanhadas 
pelo ESF–Estratégia de Saúde da Família.  
 
Entre as crianças menores de 6 meses de vida que foram avaliadas, 41,03% estavam sob 
aleitamento materno exclusivo, 89,74% estavam sob aleitamento materno, 35,90% sob 
alimentação complementar, 2,56% sob aleitamento materno predominante. As crianças 
entre 6 a 12 meses de idade o AME foi praticado em 45,16% até 6 meses, 6,45% com 
mais de 6 meses e 77,42% em aleitamento materno. As crianças de 12 e 18 meses 
mantém o aleitamento materno em 50,70% da amostra avaliada. O leite de formula no 
dia anterior ao atendimento, 35,48% não consumiu preparações a base de leite, 25,81%, 
consumiram até 2 preparações (copos/mamadeiras) e 38,71% mais que 2 preparações 
(copos/ mamadeiras).  
 
A existência de introdução de alimentos antes dos seis meses e aleitamento materno 
exclusivo após sei meses demonstram que práticas de alimentação complementar 
saudável devem constituir uma prioridade dos gestores de políticas públicas de saúde.  
 
MS-Ministério da Saúde; SEMUS/Palmas 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL EM MUNICÍPIOS PAULISTAS: APLICABILIDADE 
DOS NOVOS INDICADORES DA OMS  
 

Fernanda Ferreira Marcolino 1,   Tereza Setsuko Toma 2,   Tereza Cristina Oliveira e 
Oliveira 3,   Marina Ferreira Rea 2  
1) Faculdade de Saúde Pública – FSP/USP, São Paulo, Brasil 
2) Instituto de Saúde/SES-SP, São Paulo, Brasil 
3) UNICAMP, São Paulo, Brasil 
 
Com a evolução dos estudos científicos e mudanças nas recomendações de práticas de 
alimentação infantil, em 2008, novos indicadores foram lançados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para avaliar a alimentação das crianças menores de dois anos. 
 
Avaliar as práticas alimentares de crianças de zero a 17 meses assistidas pelo Programa 
Saúde da Família (PSF) em municípios paulistas semelhantes, analisando a aplicabilidade 
dos indicadores propostos.  
 
Entrevistou-se 783 cuidadores de todos os domicílios assistidos pelo PSF de Itapira e 
Peruíbe, utilizando questionário semi-estruturado. Para a análise da alimentação utilizou-
se “Indicadores para avaliação de práticas alimentares infantis” da OMS. 
 
Em relação à amamentação, o indicador aleitamento materno exclusivo entre menores 
de 6 meses foi de 29,0% e a amamentação continuada com um ano de idade, que inclui 
crianças entre 12 e 15 meses alcançou 53,8%, mostrando que, assim como em muitos 
outros locais, o aleitamento materno está aquém do recomendado. Quanto à introdução 
de sólidos e semi-sólidos, a freqüência foi de 97,3% entre as crianças de 6 a 8 meses. A 
diversidade mínima da dieta, avaliada por meio do consumo de 4 ou mais grupos 
alimentares, foi adequada em 98,5%.das crianças a partir de 6 meses de idade. Nesta 
mesma faixa etária, 89,6% das crianças amamentadas e 99,6% das não amamentadas 
alcançaram a freqüência mínima da dieta. Para o indicador resumido de dieta mínima 
aceitável, que se refere à proporção de crianças com diversidade e freqüência mínima, os 
seguintes indicadores foram encontrados, respectivamente, para as crianças 
amamentadas e as não amamentadas: 89,3% e 99,2%. Em contrapartida, o consumo de 
alimentos ricos em ferro ou fortificados com ferro esteve presente nas refeições de 
59,7% das crianças maiores de 6 meses. O consumo diário de frutas, legumes e verduras, 
carnes e ovos e o consumo habitual de salgadinhos/frituras e refrigerante foi encontrado 
em cerca de 50% das dietas de crianças entre 6 e 17 meses. 
 
Os Indicadores referentes à alimentação complementar alcançaram altas proporções. 
Entretanto, pode-se questionar se há um reflexo fidedigno da boa qualidade da dieta, já 
que há múltiplos aspectos que não são considerados na montagem dos indicadores. 
 
Financiado pelo CNPq (processo CNPq 402278/2005-4) 
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PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTOS  
 
Elis Regina Ferreira Carmanhães 1,   Macarena Urrestarazu Devincenzi 1  
1) Universidade Federal de São Paulo, Santos, Brasil 
 
A manutenção do aleitamento materno e introdução adequada da alimentação 
complementar, a partir dos seis meses de vida, é de suma importância para prevenir 
distúrbios nutricionais e garantir o crescimento e desenvolvimento infantis.  
 
Caracterizar a alimentação de crianças de seis meses a dois anos de idade, no município 
de Santos.  
 
A coleta de dados das 40 crianças foi feita em Unidades Básicas de Saúde do município de 
Santos. Foi aplicado questionário às mães/responsáveis, em sala de espera da consulta 
pediátrica, com questões sobre a alimentação infantil pregressa e atual. 
 
Quanto ao tempo de aleitamento materno, 22,7% das crianças o recebeu somente até 
um mês de idade e, até os seis meses, a porcentagem foi de 50%. Cerca de 50% das 
crianças já recebiam suco ou fruta e 23,1% recebiam papa salgada, antes dos quatro 
meses de idade. Quanto à freqüência atual do consumo de carne, 15% não consome 
nenhuma vez por semana e 72,5% recebe diariamente. Já com relação à freqüência do 
consumo do feijão, 5% não consome nenhuma vez por semana e 75% ingere diariamente. 
Com relação ao ovo, 40% não consome nenhuma vez por semana e 5% consome todos os 
dias da semana. Leite, arroz, feijão e carne foram os alimentos mais presentes nas 
refeições das crianças. O uso de suplemento de ferro ocorreu em menos de 20% das 
crianças. Em 62,5% dos casos, a alimentação oferecida à criança é preparada 
exclusivamente para ela e seus irmãos, e 37,5% das crianças já consome a refeição 
preparada para a família. A mãe foi a responsável pela alimentação infantil, em 82,4% 
dos casos. 
 
Verifica-se ocorrência da introdução de alimentação e desmame precoces, aumentando o 
risco de distúrbios nutricionais como anemia ferropriva. Há necessidade de intervenção 
educativa junto aos profissionais das UBS e mães, com base no guia alimentar. 
 
Trabalho de iniciação cientifica sem financiamento 

 

 

 

 

 

 

 

QUEIXA NA AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃES DE LACTENTES NASCIDOS COM 
BAIXO PESO ATENDIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA  
 

Maria Teresa Cera Sanches 1,   ; Gabriela dos Santos Buccini 1, Andrea Wander Bonamigo 2  
1) Instituto de Saúde/ SES-SP, São Paulo, Brasil 
2) Supervisão Técnica de Saúde de Pirituba/Perus , São Paulo, Brasil 
 
 
A presença de queixa na amamentação durante o acompanhamento logitudinal dos 
lactentes nascidos com baixo peso (LNBP) na atenção básica sugere que muitos 
obstáculos poderão surgir e interferir na prática do aleitamento materno exclusivo 
(AME).  
 
Identificar a prevalência de queixa na amamentação exclusiva entre mães de LNBP e 
descrever as principais queixas relatadas, durante o acompanhamento longitudinal, na 
atenção básica (AB) até a 3ªConsulta (3ªC) de jan/2007-2008 em SP.  
 
Est. descritivo 170 mães/LNBP. Incluíram-se LNBP: APGAR:5’>7; gemel.; sem imped/o 
amament. Variáveis: idade, escol/e e exp. anterior mãe, nº filhos, sexo, id gestac; 
modalid/e aleitamento, queixa e tipo desta na prática da amamentação, av. da mamada. 
 
A média de idade das mães foi 24 anos e escolaridade 8,3anos. 54% das mães eram 
primíparas. Das 46% que amamentaram outros filhos, 30% apresentaram dificuldade 
anterior na amamentação. Predominou-se LNBP meninas (54,7%); média de idade 
gestacional 36s e peso 2.165g. Quanto à alimentação em AME observou-se: 58,5% na 
1ªC, 43,4% na 2ªC e 33,3% na 3ªC, em Aleitamento Misto: 26,8% na 1ªC, 34,9% na 2ªC e 
38,9% na 3ªC. Dentre essas, 65,5% apresentaram queixas na prática da amamentação por 
ocasião da 1ªC, 59% na 2ªC e 43% na 3ªC, apesar da maioria ter sido submetido à 
avaliação da mamada no seguimento ambulatorial, totalizando 74% na 1ªC, 60% na 2ª C e 
56% na 3ªC. As queixas mais predominantes durante o seguimento ambulatorial foram: 
leite fraco (60% na 1ªC, 71% na 2ªC, 66% na 3ªC); choro do bebê (31%, 40%, 27%); 
comportamento agitado do bebê (30%, 36%, 35%); traumas ou fissuras mamilares (38%, 
11%, 11%); problemas de pega/sucção (30%, 18%, 14%) e bebê sonolento (27%, 10%, 
9%). 
 
Os profissionais de saúde da AB devem conhecer as queixas mais frequentes das mães e 
saber acolhê-las, compreendendo que podem estar mascarando processos mais 
complexos que poderão levar ao desmame precoce, especialmente em populações de 
risco. 
 
Apoio da FAPESP. Não houve conflito de interesses 
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REDE CRESCER -INTEGRANDO AÇÕES PARA FORTALECER O ESTADO DO PARÁ  
 

Maria Selma Alves Da Silva 1,   Maria Silvia Martins Comarú Leal 1,   Ana Cristina Alvares 
Guzzo 1,   Amira Consuelo De Melo Figueiras 2,   Luisa Margareth Araújo Carneiro 1,   
Regina Hilda Ferreira Brito 1,   Mylenna Rodrigues Lucena Silva 1  
1) Secretaria De Saúde Do Estado Do Pará, Belém-Pa, Brasil 
2) Sociedade Paraense De Pediatria, Belém-Pa, Brasil 
 
 
Assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da criança é dever do poder 
público, da família, da comunidade e da sociedade em geral. A REDE CRESCER através do 
fortalecimento da família integra ações para promover a saúde da criança. 
 
Incorporar à rede de serviços dos sistemas municipais a atenção integral e integrada ao 
desenvolvimento da criança de 0-6 anos. Promover o fortalecimento das competências 
familiares. Contribuir para a redução da mortalidade infantil e da desnutrição 
 
Capacitação teórico-prática das equipes das unidades de saúde, utilizando a ferramenta 
da problematização e construção coletiva do conhecimento. Elaboração do plano 
operativo de cooperação de cada município.  
 
Foram capacitados cerca de 1.200 profissionais das secretarias municipais de saúde, 
educação, assistência social e os atores sociais, dentre eles os conselhos tutelares, 
pastoral da criança e poder municipal. Municípios capacitados: Belém, Abaetetuba, Água 
Azul do Norte, Alenquer, Altamira, Anajás, Ananindeua, Anapú, Banach, Barcarena, 
Benevides, Bom Jesus do Tocantins, Bragança, Breves, Cachoeira do Arari, Cachoeira do 
Piriá, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Chaves, Conceição 
do Araguaia, Cumaru do Norte, Curionópolis, Curuá, Dom Eliseu, Faro, Floresta do 
Araguaia, Gurupá, Igarapé-Miri, Irituia, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Marabá, Marituba, 
Mojú, Monte Alegre, Muaná, Ourilândia do Norte, Paragominas, Parauapebas, Ponta de 
Pedras, Prainha, Salinópolis, Salvaterra, Santa Barbara, Santa Cruz do Arari, Santa Izabel 
do Pará, Santa Luzia do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Santarém, 
São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, 
São Sebastião da Boa Vista, Soure, Terra Alta, Trairão, Tucuruí, Uruará, Xinguara. Total de 
65 municípios.  
 
O método construtivista deixa uma consciência de cooperação e compromisso pessoal 
com a sociedade. O cadastro de profissionais possibilita a criação de uma rede de 
informações e troca de experiências benéficas à melhoria da qualidade dos serviços. 
 
SEM FINANCIAMENTO EXTERNO 

 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INCENTIVO E ORIENTAÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO 
NUM AMBIENTE DE TRABALHO  
 
Stella Maria Siqueira Martins 1  
1) TRT 15ª Região, Campinas-SP, Brasil 
 
 
Relato de experiência de 15 anos de incentivo e orientação ao aleitamento materno, no 
próprio local de trabalho da mãe ou do pai, realçando a importância das redes sociais de 
apoio à amamentação. 
 
Trata-se do relato de um trabalho que vem sendo desenvolvido no Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas/SP, desde 1995, com foco na proteção, 
incentivo e apoio ao aleitamento materno, entre os servidores e juízes do próprio  
 
Este trabalho teve início com o atendimento individual a gestantes pela pediatra, com o 
objetivo principal de orientar e esclarecer dúvidas e inquietações relativas ao nascimento 
do bebê e cuidados posteriores, realçando o aleitamento materno como pa 
 
Desde 1996 foram realizados 25 Grupos de Gestantes, com uma média de 7 a 8 
encontros semanais, no total. Após o encerramento da sequência de encontros, procura-
se manter um contato com a gestante, no sentido de que permaneça um vínculo com a 
equipe, dando continuidade ao apoio ora iniciado. Este vínculo tem-se mantido inclusive 
após o nascimento do bebê, quando, na maior parte das vezes, como opção da família, é 
feito o acompanhamento longitudinal dessa criança no atendimento de Puericultura, 
oferecido pela mesma equipe, mantendo o foco na questão da amamentação. Esse 
acompanhamento tem facilitado o retorno da mãe ao trabalho após o término da licença, 
pois mãe e bebê já vêm sendo preparados e acolhidos, para que esse momento se dê 
com segurança e tranquilidade. O apoio à mãe no retorno ao trabalho foi contemplado 
em Março de 2010 com a criação do Espaço de Apoio à Amamentação, dentro do 
Ambulatório da Secretaria de Saúde do Tribunal, com o objetivo de auxiliar a mãe no 
procedimento de ordenha do leite materno durante a jornada de trabalho, num local 
adequado, acolhedor, especialmente preparado para isso, de acordo com as 
recomendações da ANVISA. 
 
É perfeitamente possível estabelecer um clima de real apoio ao aleitamento materno em 
diversas situações, sendo aqui retratado o próprio local de trabalho, um dos importantes 
círculos de apoio à mulher nessa fase tão especial. 
 
Sem financiamento:relato de experiência, sem custo 

 

 

 



160 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS DO HRC SOBRE A AMAMENTAÇÃO VISANDO APOIAR, 
PROMOVER E INCENTIVAR O ALEITAMENTO MATERNO  
 

Daniel Egydio Caldevilla 1,   Rosa Teixeira Rodrigues 1,   Tânia Guilherme Souza 1,   Rita 
Angela Fracasso Maresca 1,   Mariza Silva Ramos Loesch 1,   Cláudia Lundgren Ferreira 
Valério 1  
1) Hospital Regional De Cotia Seconci , Cotia, Brasil 
 
 
O leite materno é universalmente aceito como o melhor alimento para os RNs de risco e 
normais, por oferecer vantagens econômicas, imunológicas, nutricionais, 
endocrinológicas e emocionais promovendo saúde e vinculo mãe / bebê. 
 
Promover e manter o aleitamento materno, incentivando e apoiando as puérperas 
durante internação e pós alta com esclarecimento de dúvidas, acolhimento de 
dificuldades e desmistificação de tabus.  
 
Amamentação na 1ª meia hora de vida, visita diária no AC, encontros de profissionais, 
puérperas e RN, pré alta; Alta supervisionada: binômio liberado antes de 48 hs de 
internação retorna 48 hs depois da alta; Estimulo à ordenha para RNs da UTIN/UCIN. 
 
Integração de várias categorias profissionais (médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, 
nutricionista e psicólogo) que disponibilizam conhecimentos e habilidades para 
elaboração e viabilização de práticas assistenciais individuais e coletivas com foco no 
aleitamento materno exclusivo. Garantia de suporte à mãe no enfrentamento das 
dificuldades e tabus relacionados ao aleitamento materno, com atuação da equipe 
multiprofissional em diferentes momentos e locais durante a internação e retorno. 
Criação do “ambulatório do umbigo” para que o binômio mãe-filho receba 
acompanhamento e orientações em relação ao aleitamento, ganho de peso do RN, e 
outras questões que a mãe possa trazer e com isso ter segurança para prosseguir com 
aleitamento exclusivo. Amamentação na primeira meia hora de vida, desde que o RN 
tenha condições físicas. Suporte para a pega adequada e precoce que contribua para a 
diminuição do risco de fissuras e infecções propiciando condições mais favoráveis para a 
continuidade do aleitamento exclusivo. Acompanhamento e estimulo das mães para 
coleta de leite materno ordenhado cru à doação para seu próprio RN, internado na UTI. 
Captação de mães doadoras de leite materno realizada por enfermeiro do banco de leite, 
garantindo oferta de leite materno a todos os RNs internados.  
 
A amamentação bem sucedida requer apoio familiar, confiança da mãe e um bebê capaz 
de mamar eficazmente; cuidados de uma equipe capaz de atuar de forma motivadora, 
esclarecedora e que acredite de fato no poder do aleitamento materno. 
 
Não se aplica. 

 

 

RELAÇÃO ENTRE ALEITAMENTO MATERNO E INTERNAÇÕES POR DOENÇAS DIARRÉICAS NAS 
CRIANÇAS COM MENOS DE UM ANO DE VIDA.  
 

Cristiano Siqueira Boccolini 2,   Patricia de Moraes Mello Boccolini 1  
1) Escola Nacional de Saúde Pública - Fiocruz, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
2) SMSDC/Prefeitura do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
 
A morbimortalidade por doenças diarréicas ainda é um importante problema de saúde pública, 
sendo responsável por cerca de 4 milhões de mortes por ano nos países em desenvolvimento. 
O aleitamento materno traz muitos benefícios para as mães e seus bebês, incluindo a 
diminuição da incidência de doenças diarréicas e da mortalidade infantil, o que contribui para 
alcançar as metas dos Objetivos do Milênio. 
 
Tendo em vista as diferenças nos padrões de aleitamento e de doenças diarréicas existentes 
entre as capitais, e a importância da redução da morbimortalidade por causas evitáveis, torna-
se fundamental o estudo da relação entre aleitamento materno e internações por doenças 
diarréicas em crianças com menos de um ano de vida nas capitais brasileiras e Distrito Federal. 
Espera-se, assim, identificar e mensurar o impacto que as políticas de saúde pública de 
aleitamento materno implantadas possam ter sobre a população infantil. 
 
Trata-se de estudo epidemiológico analítico ecológico, cuja população estudada foi a de 
crianças menores de um ano residentes nas capitais brasileiras Distrito Federal no ano de 2008. 
Os dados utilizados foram secundários e oriundos do DATASUS e da II Pesquisa de Prevalência 
de Aleitamento Materno nas capitais Brasileiras e Distrito Federal. Foi incluído no estudo o 
total da população de crianças menores de um ano residentes em cada capital e Distrito 
Federal em 2008 obtida do DATASUS e agregadas por município. Foi definido como desfecho 
os casos de internações hospitalares por doenças diarréicas e gastroenterites infecciosas de 
origem presumível em 2008, registradas no Sistema de Informações Hospitalares de acordo 
com a CID-10, em crianças com menos de um ano de vida (por local de residência). O menor 
nível de agregação dessa variável foi individual, sem a identificação do sujeito. A capital do 
Acre (Rio Branco) não foi incluída por não possuir informações sobre o desfecho. Por decisão 
dos autores, as taxas de internação por doença diarréica foram padronizadas por 100 crianças 
residentes com menos de um ano de vida. Foram consideradas como variáveis explicativas, 
agregadas por município: Proporção de casas com rede geral de água canalizada em pelo 
menos um domicílio; proporção de casas com rede geral de esgoto ou pluvial em pelo menos 
um cômodo; proporção de pessoas alfabetizadas. As informações referentes ao aleitamento 
materno entre crianças com menos de um ano de vida foram obtidas a partir da publicação da 
II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, 
realizada em 2008, tendo os municípios como menor nível de agregação. Foram utilizadas as 
médias pontuais da prevalência de aleitamento materno exclusivo e da prevalência de 
aleitamento materno em crianças com nove a doze meses incompletos de vida em cada 
cidade. Inicialmente foi realizada análise univariada correlacionando o desfecho com cada uma 
das variáveis explicativas, mantendo para a modelagem estatística aquelas que obtiveram um 
p-valor inferior à 0,20 (teste de Wald). Em seguida foi estimado o modelo estatístico, com 
Intervalo de Confiança (IC) de 95%, assumindo-se a distribuição Poisson e a função de ligação 
Binomial Negativa. Foi utilizado o tamanho da população (offset) para se obter as estimativas 
das razões de taxas. Foram testadas todas as possíveis interações entre as variáveis,  
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permanecendo no modelo final as interações estatísticamente significantes e que melhoraram 
o ajuste do modelo (verificado por análise de deviance). Para avaliar a qualidade do ajuste do 
modelo foi utilizado o teste "goodnes of fit", com distribuição Qui-quadrado, sob a hipótese 
nula de que o modelo está bem ajustado (ao nível de 5%). Foi utilizado para a análise 
estatística o programa R-Project (versão 2.9.2). 
 
Foram consideradas para o estudo 598235 crianças com menos de um ano de vida residentes 
em 25 capitais brasileiras e Distrito federal em 2008. Os casos de internação por diarréia 
possuem distribuição aparentemente Poisson (figura 1), com média de internações de 149,65 
casos por capital estudada (variância de 26903,75). A taxa média de internações por diarréia 
entre as crianças com menos de um ano de vida foi de 1,4 internações por 100 crianças, sendo 
em média 30% maior entre os meninos que entre as meninas dessa faixa etária (p-valor<0,05). 
Tanto o aleitamento materno exclusivo (Razão de Taxas = 0,759; IC95% = 0,612-0,942), quanto 
o aleitamento materno em crianças com nove a doze meses incompletos de vida (Razão de 
Taxas = 0,719; IC95% = 0,519-0,995), podem reduzir as taxas de internação por doenças 
diarreicas na população estudada. A função de ligação Binomial Negativa teve bom ajuste dos 
dados, o que foi observado tanto na qualidade do ajuste dos resíduos, quanto no teste de 
ajuste do modelo. Houve interação estatisticamente significativa entre as variáveis aleitamento 
materno exclusivo e do aleitamento materno em crianças com nove a doze meses incompletos 
de vida: quanto maiores as diferenças entre essas proporções há um discreto, mas 
significativo, aumento nas taxas de internação por doenças diarréicas (Razão de Taxas = 1.006; 
IC95% = 1.001-1.011). Todas as variáveis explicativas foram significativas e contempladas no 
modelo (proporção de pessoas alfabetizadas - Razão de Taxas = 0.875; IC95% = 0.780-0.983; e 
proporção de rede geral de água - Razão de Taxas = 0.968; IC95%= 0.943-0.993), com excessão 
da proporção de esgotamento sanitário cuja inclusão no modelo não permitiu sua 
convergência. O aumento de um ponto percentual na proporção de crianças em aleitamento 
materno exclusivo e do aleitamento materno em crianças com nove a doze meses incompletos 
de vida, reduz em cerca de 20% a taxa de interação por diarréias esperada, ajustando por 
proporção de domicílios com rede geral de água e proporção de pessoas alfabetizadas nas 
cidades. Em relação as variáveis explicativas, ambas apresentam correlação negativa e 
estatisticamente significativa com o desfecho. O modelo apresentou bom ajuste e resíduos 
adequados.  
 
Tanto a proporção de crianças em aleitamento materno exclusivo quanto a proporção de 
crianças amamentadas entre os nove e doze meses observadas nos municípios estão 
relacionados a menores taxas de internação por doenças diarreicas em hospitais financiados 
pelo SUS, o que mais uma vez evidencia o papel dessa prática para a redução da mortalidade 
infantil e para se alcançar os Objetivos do Milênio. A redução das internações por doenças 
diarréicas associada ao aleitamento materno foi encontrada em outros estudos observacionais, 
e os mecanismos relacionados à essa redução podem ser devido ao fato do leite humano ser 
fonte de diversos compostos imunológicos, incluindo anticorpos, citocinas e células 
imunológicas, cuja composição se modifica durante todo o período de aleitamento materno 
para atender as necessidades das crianças, e de prebióticos, que promovem a colonização 
intestinal das crianças por mesobactérias e protegem o sistema digestório de infecções por 
bactérias patógenas. Um outro achado desse estudo foi a diferença nos padrões de internação 
entre meninos e meninas: a taxa de interação na população masculina foi 30% maior que entre 
a população feminina, padrão semelhante ao encontrado em outro estudo3. Essa diferença 
pode estar relacionada aos padrões de aleitamento materno exclusivo e aleitamento materno:  

 

uma recente pesquisa verificou que o aleitamento materno é mais prevalente entre as 
meninas, o que pode proporcionar maior proteção para elas. Os estudos ecológicos 
apresentam a vantagem de avaliar o efeito médio de uma intervenção ou exposição sobre 
determinado desfecho na população estudada e devem ser interpretados de forma diferente 
dos encontrados em estudos individuais desde que sejam levados em consideração os 
potenciais erros e confundimentos existentes. Uma limitação do estudo é o fato de não poder 
distinguir as reinternações, o que pode gerar viés nas estimativas. Em 1996, no Estado do Rio 
de Janeiro, foi constatado que do total de internações por doenças diarréicas infecciosas em 
menores de um ano registradas no Sistema de Informação Hospitalar, 3,9% eram de 
reinternações. O Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde é comumente 
utilizado em publicações acadêmicas coerentes e consistentes com os conhecimentos vigentes 
devendo-se,contudo, levar em contas os pontos negativos, como a cobertura parcial das 
interações ocorridas (cerca de 75%) e a possibilidade de fraudes no sistema. Enfim, esse estudo 
procurou demonstrar o quanto as diferenças dos padrões de aleitamento materno entre as 
capitais podem inflenciar nos padrões de internação hospitalar por doenças diarréicas das 
crianças com menos de um ano de vida, podendo-se extrapolar que o recente aumento da 
prevalência de aleitamento materno no Brasil pode ter resultado em vidas salvas, aumento da 
expectativa de vida da população e redução dos gastos em saúde pública no Sistema Único de 
Saúde.  
 
O estudo não possui nenhuma fonte de financiamento direta, e não existem conflitos de 
interesse dos autores com a pesquisa relatada. 
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RELAÇÃO ENTRE ANSIEDADE MATERNA E HÁBITOS DE SUCÇÃO ORAL EM BEBÊS.  
 
Ludmila da Silva Tavares Costa 1,   Karina Camilo Carrascoza 1,   Rosana de Fátima 
Possobon 1,   Antonio Bento Alves de Moraes 1  
1) Faculdade de Odontologia de Piracicaba FOP-Unicamp, Piracicaba-SP, Brasil 
 
 
 
Pesquisas comprovam haver associação entre desmame precoce e uso de chupeta e 
mamadeira. A ansiedade da mãe parece influenciar tanto sua decisão em relação ao uso 
de chupeta e mamadeira quanto diminuir o tempo de lactação. 
 
Investigar a associação entre sintomas de ansiedade de 120 mães do Grupo de Incentivo 
ao Aleitamento Materno Exclusivo (GIAME) desenvolvido pelo Cepae-FOP-Unicamp e a 
presença de hábitos de sucção oral nos primeiros 6 meses de vida da criança. 
 
O Beck Anxiety Inventory (BAI) foi aplicado na mãe no 30º e 180º dia pós-parto para 
avaliar sintomas de ansiedade. Foram definidas três categorias de variação de ansiedade 
entre a 1ª e 2ª aplicação do BAI: ‘decrescente’, ‘constante’ e ‘crescente’. 
 
Os resultados mostraram que, aos 6 meses, 23% das crianças usavam chupeta e 36%, 
mamadeira e que a maioria das crianças que usava chupeta (62%) iniciou a sucção no 1º 
mês de vida. Neste período, o aparecimento das cólicas, os problemas de mama e a 
sensação de falta de leite foram citados como motivos para o aumento dos sintomas de 
ansiedade da mãe.. Ofereceram chupeta ao bebê 39% das mães que demonstraram 
aumento dos sintomas de ansiedade (‘crescente’), 22% das mães que permaneceram na 
mesma fase (‘constante’) e 21% das mães que reduziram seus sintomas de ansiedade 
(‘decrescente’). Estes dados revelam a influência da ansiedade materna sobre o uso de 
chupeta, evidenciando a importância do monitoramento das condições emocionais da 
mãe de modo que a intervenção precoce evite a introdução de chupeta. Em relação à 
introdução da mamadeira, houve 2 períodos predominantes de início de utilização: o 1º 
(37%) e o 5º mês (23%) de vida da criança, o que parece estar relacionado com o retorno 
da mãe ao trabalho. Ofereceram mamadeira aos bebês, 55,6% das mães que exerciam 
atividades profissionais e 24% das mães que permaneciam em casa. 
 
Os dados revelaram a influência da ansiedade materna, principalmente sobre o uso de 
chupeta, e a importância do monitoramento, pelo profissional de saúde, das condições 
emocionais da mãe, de modo a prevenir a introdução de hábitos de sucção. 
 
Não há financiamento, nem conflito de interesses. 

 

 

 

 

RELAÇÃO ENTRE ESTADO NUTRICIONAL, INGESTÃO ENERGÉTICA E A CALORIA DO LEITE 
HUMANO DE DOADORAS DE LEITE DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.  
 
Marília Salvador Bertolini 1,   Livia Maria Moreira Barbosa 1,   Jaqueline Silva Müller de 
Oliveira 2,   Alexandra Magna Rodrigues 1  
1) Universidade de Taubaté, Taubaté-SP, Brasil 
2) Usp, São Paulo-SP, Brasil 
 
 
O leite de nutrizes é adequado para o desenvolvimento ponderal de seus lactantes até o 
sexto mês de vida, independente do seu estado nutricional.  
 
Relacionar a ingestão energética e o estado nutricional com a caloria do leite HUMANO 
de doadoras do banco de leite do município de Taubaté. 
 
Avaliou-se 50 nutrizes. Para a avaliação energética aplicou-se 2 recordatórios 24h. A 
avaliação antropométrica pré-gestacional e atual foi realizada segundo o IMC e a análise 
do valor calórico do leite pasteurizado foi realizada pelo Banco de Leite.  
 
O IMC pré-gravídico das nutrizes apresentou mediana de 24,15Kg/m2 (IC 95%=23,56-
25,46), com predomínio de eutrofia (58%) e o IMC atual apresentou mediana de 
25,44Kg/m2 (IC 95%=25,11-27,15), com 52% das nutrizes avaliadas acima do peso. A 
ingestão mediana de energia foi de 2384,24Kcal (IC 95%=2264,43-2695,43) e a caloria do 
leite humano pasteurizado obteve uma mediana de 580,45Kcal (IC 95%=577,87-637,25). 
Não houve relação entre a ingestão energética e caloria do leite humano (r=0,161; 
p=0,707), bem como entre a caloria do leite humano e o IMC pré-gravídico (r =0,138; 
p=0,263) e entre a caloria do leite humano e IMC atual (r=0,54; p=0,338). 
 
Conclui-se que independente do estado nutricional materno e da ingestão energética, o 
leite humano apresenta caloria suficiente para atender as necessidades do recém-
nascido. 
 
O trabalho foi financiado pelo próprio autor. 
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RESISTÊNCIA AO ATO DE AMAMENTAR EM MÃES DE CRIANÇAS DE 0 A 6 MESES DE IDADE  
 

Carina de Cássia Ferrer 1,   Marcelly Cavalcante Bortolete Melo 1,   Talita Ribeiro Leite 1,   
Miriam Aparecida Abreu Cavalcante 1  
1) Universidade Paulista, Sorocaba, Brasil 
 
Sabe-se que muitos fatores podem influenciar na amamentação por esse motivo é relevante 
conhecer as principais dificuldades e facilitadores que interferem nesta prática, e assim, 
proporcionar assistência de qualidade à mãe e ao filho. O ato de amamentar não é uma prática 
fácil e exige uma integração da mãe ao seu novo papel. Para amamentar a aspiração é algo 
primordial, quanto mais informações a respeito da importância desta prática mais a mulher, a 
família e a sociedade atuarão nesta prática. Observa-se que os índices de amamentação estão 
aquém do preconizado, surgindo alguns questionamentos que nos levam a refletir onde está o 
erro: Nas políticas públicas? O querer e o poder amamentar? Ou simplesmente a negação em 
fazê-lo? Pressupõe-se que as mães resistem em amamentar por rejeição ao bebê e rejeição ao 
ato de amamentar, por falta de apoio familiar, por serem mães adolescentes, mães primíparas 
e por despreparo da equipe de saúde.  
 
verificar se há a resistência ao ato de amamentar em mães de crianças de 0 a 6 meses de idade 
que desmamaram precocemente seus filhos, ou seja, antes dos seis meses de idade; verificar 
os motivos da resistência ao ato de amamentar; identificar uma possível rejeição ao bebê ou 
rejeição à amamentação por parte das mães e identificar os motivos do desmame precoce.  
 
Para o presente estudo foi escolhido o método quanti-qualitativo de abordagem exploratória, 
com coleta de dados através de um questionário semi – estruturado, com 28 questões 
fechadas e entrevista com cinco questões abertas. A amostra da pesquisa foiselecionada 
através de pesquisa no cadastro informatizado do centro de saúde em questão e consistiu em 
identificar mães que desmamaram precocemente seus filhos. 2.ª Etapa: A partir da coleta dos 
dados da primeira etapa, foram marcados os encontros com as mães que desmamaram antes 
dos 6 meses de idade para aplicação do questionário. 3.ª Etapa: A aplicação da entrevista com 
as questões abertas marca a ultima etapa do trabalho. Para realização desta etapa foram 
selecionadas as seis mães da amostra.  
 
Na abordagem quantitativa, as razões referidas pelas mães para a interrupção da 
amamentação são as mais diversas: 83% referiram pouco leite, 49% nervosismo, 33% mama 
empedrada, rachadura no bico do peito, leite fraco, peito cheio e dolorido e 17% leite vazando, 
dificuldade para dormir, depressão, tristeza e cansaço. Verificou-se que os resultados em 
relação a pouco leite e leite fraco são decorrentes de conceitos inadequados sobre o leite e 
aleitamento maternos. Constatou-se no presente estudo que 100% das entrevistadas foram 
admitidas em hospital que apresentava alojamento conjunto, sendo que não houve 
significância para o prolongamento da amamentação nestas mães, visto que as mesmas 
desmamaram precocemente seus filhos. Após a alta hospitalar, 83% das mães ofereceram o 
seio, 17% ordenharam o próprio leite, e 17% introduziu chá na alimentação do recém nascido. 
Quando as mães foram questionadas sobre seus sentimentos durante o ato de amamentar, 
antes da ocorrência do desmame, 67% das mães relataram que sentiam alegria, 49% relataram 
prazer, 17% realização pessoal, enquanto 17% referiram desconforto, 17% vergonha. A rejeição 
ao bebê foi um dos motivos relatados por uma das mães, confirmando um dos pressupostos do  

 

presente estudo. A partir da entrevista surgiram três categorias: Motivos que levaram ao 
desmame precoce; Entendimentos sobre amamentação; e Sentimentos em relação a 
amamentação. As análises revelaram que os fatores que levaram ao desmame estão 
relacionados a dificuldades e rejeição ao bebê e à amamentação por parte das mães. Através 
das falas das depoentes na subcategoria entendimento sobre amamentação, pôde-se verificar 
um conhecimento ligado as teorias biomédicas, mídia e sociedade. Percebe que na 
subcategoria sentimentos existem ambigüidades, pois ao mesmo tempo em que referem 
dificuldades para amamentar como, por exemplo, a dor e sentimento de rejeição referem 
também, amor, carinho felicidade e proximidade. Porém cabe ressaltar que a mulher tem o 
direito de escolher se quer ou não amamentar seu filho. O presente estudo encontrou rejeição 
à amamentação por parte da mãe e rejeição ao bebê. Descobriu – se também os motivos para 
o desmame precoce nesta população dentre eles a resistência ao ato de amamentar. As mães 
que participaram deste estudo relataram suas experiências em relação a amamentação, as 
dificuldades enfrentadas as suas dúvidas e sentimentos no processo de desmame de seus 
filhos. Através de seus relatos foi possível perceber a influencia da sociedade, da família, mídia 
e profissionais da saúde no processo de amamentação e desmame. A vivência individual das 
mulheres apresentou-se determinante para continuação da amamentação ou o desmame 
precoce. Se for levado em consideração que todas as mães do presente estudo têm 
conhecimento de que o aleitamento materno é bom para a saúde do bebê, como explicar o 
fato de que o desmame precoce ocorreu nestas mulheres? O conhecimento dos benefícios e 
sentimentos positivos em relação à amamentação, como pode ser observado, não é suficiente 
para garantir o aleitamento exclusivo até o sexto mês, conforme preconizado pela OMS.  
 
O aleitamento materno é um ato que apresenta real importância no desenvolvimento e 
crescimento da criança, por isso, é papel dos profissionais da saúde, sensibilizar as gestantes 
sobre as vantagens desta prática tanto para mãe quanto para o bebê. Cabe ressaltar, que a 
mulher é dotada de sentimentos e livre para tomar suas decisões, e o profissional deve ter 
discernimento ao atender a essa mulher e entender que ela está em uma fase nova, repleta de 
dúvidas e ambigüidades e que não deve ser vista apenas como a nutriz: Aquela que deve 
amamentar seu filho, mas a mãe que necessita de apoio em todos os aspectos. A atuação do 
profissional de enfermagem é de primordial importância no processo de amamentação. Deve-
se enfatizar a necessidade de comunicação, ou seja, ouvir com empatia o que a mulher tem 
para dizer, quais as suas verdadeiras dúvidas e questionamentos, assim esse profissional torna-
se capaz para contribuir para o sucesso da amamentação. Portanto, sugere-se a 
implementação de ações educativas durante o pré-natal que contemplem não somente a 
amamentação, como também temáticas relacionadas á saúde materno-infantil, sentimentos, 
dúvidas sobre o aleitamento e também a organização de grupos de apoio na própria unidade 
de saúde bem como estruturar uma equipe que realize auxílio às mães nas suas residências. 
Encontrou-se no presente estudo, os motivos para o desmame precoce, dentre esses motivos a 
rejeição ao bebê e a rejeição ao ato de amamentar por parte das mães.  
 
Não existem fontes de financiamento e não há conflito de interesses. 
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RESULTADOS DE UM PROTOCOLO DE PROTEÇÃO DE PERINEAL PARA ASSISTÊNCIA AO 
PARTO  
 

Melania Maria Ramos de Amorim 1,   Jânio do Nascimento Alves 2,   Ivelyne Radaci 
Santiago de Araújo 1,   Sabina Bastos Maia 1,   Fabiana de Oliveira Melo 3,   Emanuela dos 
Santos Barros 2,   Gabriela Jussara Correia de Medeiros 2,   Beatriz Cavalcanti Barros 1,   
Virgínia Costa de Moura 1,   Laís de Souza Reis 1  
1) Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campina Grande - PB, Brasil 
2) Instituto de Saúde Elpídio de Almeida - ISEA, Campina Grande - PB, Brasil 
3) Faculdade de Ciências Médicas - FCM, Campina Grande - PB, Brasil 
 
 
O parto vaginal pode trazer algum grau de lesão ao trato genital, quer pelas lacerações 
espontâneas quer pela episiotomia. Dependendo da extensão dessas lacerações, podem 
acarretar morbidade materna em curto e longo prazo. 
 
Determinar os resultados de um protocolo de proteção perineal para assistência ao parto 
e definir fatores associados a lacerações. 
 
Estudo de intervenção, aberto, incluindo 181 mulheres. O protocolo incluía parto vertical, 
a não-realização de episiotomia e uso de técnicas de proteção perineal (massagem e 
compressas mornas). Os resultados foram analisados no Epi-Info 3.5.1. 
 
Nnbn/ ;//ão foi realizada nenhuma episiotomia. Cerca de 85% dos partos foram 
asb°sistidos em posição vertical. Houve nove fórceps (4,6%). A taxa de lacerações foi de 
aproximadamente 49,2%. A taxa de lacerações em primíparas foi de 51,2% e em não-
primíparas de 35,3%. Do total de partos, em 92 não houve lacerações, 30,3% tiveram 
laceração de primeiro grau e 18,8% de segundo grau. Houve necessidade de sutura em 
29,2% dos casos; em primíparas, em 36,6%. Os principais fatores associados com 
laceração requerendo sutura foram primiparidade (RR=2,39; IC 95%=1,11-5,13) e parto 
instrumental (RR=4,77; IC 95%= 1,05-21,66). Não houve associação significativa de 
presença de lacerações com idade materna, IG, peso do concepto e macrossomia fetal. 
 
Com um protocolo de proteção perineal, sem episiotomia, é possível obter resultados 
perineais satisfatórios com uma taxa de sutura em torno de 30%. A primiparidade e o 
parto instrumental são os principais fatores associados a necessidade de sutura. 
 
Não houve financiamento ou conflito de interesses. 

 

 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS NAS CONSULTAS DE RETORNO AO BINÔMIO MÃE FILHO 
REALIZADAS POR ENFERMEIRAS RESIDENTES DA OBSTETRÍCIA: ESTUDO EM 
AMBULATÓRIO DE ALEITAMENTO MATERNO  
 

Monize Secomandi Mestriner 1,   Josiane Leite Bizarri 1,   Maria Paula Bannwart Amgarten 
1,   Aparecida Sílvia Mellin 1,   Maria Aparecida Gamper 1  
1) Pontifíca Universidade Católica de Campinas, Campinas - SP, Brasil 
 

 
Estudos e registros de experiências práticas demonstram que ações educativas, com 
estratégias simplificadas, mas constantes, linguagem uniforme dos profissionais, 
seguimento assistencial às nutrizes favorecem o aleitamento materno.  
 
Avaliar resultados das consultas de retorno agendadas pelas enfermeiras residentes em 
Ambulatório de Aleitamento Materno; identificar motivos de agendamentos de retornos; 
avaliar a adesão aos retornos; avaliar resultados de tais consultas. 
 
Estudo descritivo e exploratório de natureza quantitativa e qualitativa com uso de dados 
secundários contidos em impressos utilizados para a consulta de enfermagem com 
enfoque no aleitamento materno, desde fevereiro de 2006 até fevereiro de 2009. 
 
Foram realizadas 1267 consultas, deste total em 177 delas (13,97%) foi necessário o 
agendamento para reavaliação, sendo que 87 (49,15%) dos binômios com problemas 
identificados retornaram para nova avaliação. Os problemas identificados somaram 352, 
sendo 129 (36,65%) relativos a baixo ganho ponderal, 73 (20,74%) a intercorrências 
mamárias, 75 (21,31%) ao déficit de conhecimento, três (0,85%) devido à mastite e 72 
(20,45%) classificados como outros tais como: icterícia, o uso de bicos artificiais, 
utilização de bomba para ordenha, pomada, casca de banana e caso em que a mãe não 
estava presente na consulta. Dos 186 binômios que compareceram ao retorno, 151 
(81,18%) tiveram o problema solucionado ou melhorado e 35 (18,82%) mantidos ou 
piorados.  
 
Diante do exposto, foi possível perceber que as práticas de aleitamento e os problemas 
com ele são comuns, e os resultados positivos das intervenções educativas de 
enfermeiras residentes prevaleceram no caso deste estudo. 
 
Não houve fontes de financiamento. 
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ROTULAGEM E PROMOÇÃO COMERCIAL DOS PRODUTOS ABRANGIDOS PELA NORMA 
BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE 
PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS, MAMADEIRAS E PROTETORES DE MAMILO EM 
UMA REDE DE SUPERMERCADOS NA CIDADE DE TERESINA-PI.  
 

Layana Rodrigues Chagas 1,   Lucélia Oliveira Paula 1,   Carmen Viana Ramos 1  
1) Faculdade NOVAFAPI, Teresina, PI 
 
 
A NBCAL regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de 
primeira infância e de produtos de puericultura correlatos, cujo objetivo é a proteção da 
prática do aleitamento materno 
 
Analisar o cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de alimentos para 
lactentes e crianças de primeira infância Bicos, Chupetas, Mamadeiras e Protetores de 
Mamilo (NBCAL), numa rede de supermercados em Teresina 
 
Analisou-se 36 rótulos de produtos em 28 lojas utilizando-se formulários elaborados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os dados foram analisados com base no 
disposto nas resoluções 221 e 222/ 2002 (ANVISA) e Lei Federal N° 11.474 (2007)  
 
Foram observadas inconformidades nos rótulos dos produtos relacionadas a: presença de 
ilustrações não conformes, formatação da frase de advertência obrigatória; instruções de 
preparo e manuseio; administrações em mamadeiras; falso conceito de vantagem ou 
segurança; ausência de embalagem. Quanto à promoção comercial a inconformidade 
mais encontrada foi a utilização de estratégias de promoção para os alimentos para 
lactentes, bicos, chupetas e mamadeiras e em relação à ausência das frases de 
advertência do Ministério da Saúde. Os resultados revelaram que apesar da legislação ser 
bastante rigorosa, as indústrias e supermercados ainda não se adequaram totalmente a 
NBCAL. 
 
Verificou-se a necessidade de aumentar a fiscalização da rotulagem e da promoção 
comercial contribuindo para o aumento dos índices de aleitamento materno. 
 
Não houve financiamento 

 

 

 

 

 

 

SALA DE COLETA DE LEITE HUMANO  
 

Dra Tereza Cristina M. Semer 1  
1) Prefeirura Municipal de Guarujá, Guarujá, Brasil 
 
 
O programa de aleitamento materno da cidade do Guarujá inaugurou em agosto de 
2007,dentro de UBS, uma sala de coleta de leite humano para doação que está vinculada 
ao banco de leite regional da baixada santista localizado no Hospital Guilherme Álvaro 
 
Embora a cidade do Guarujá tenha 82% das suas crianças recebendo leite materno até 1 
ano de vida,observa-se a necessidade se de trabalhar a cultura da doação de leite 
humano para fornecer matéria prima ao banco de leite humano regional  
 
Uma sala de coleta de leite dentro de UBS, próxima a comunidade e atrelada ao 
programa de aleitamento propicia a doação de leite humano. As mães inscritas no 
programa podem fazer a doação e receber orientação da coleta domiciliar na consulta do 
bebê 
 
Um programa de promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno bem 
estruturado, com encaminhamento adequado das mães, do hospital para a UBS que 
conta com uma sala de coleta de leite humano, facilita a disseminação da cultura de 
doação. A primeira consulta do bebê no programa de aleitamento materno, na unidade 
básica de saúde mais próxima da sua casa, ocorre durante a 1ª semana de vida, o que 
incentiva o aleitamento materno, facilita a coleta para doação de colostro, estreita o 
vínculo da mãe com a equipe técnica da UBS e promove a educação em saúde. Um posto 
de coleta dentro de unidade básica de saúde próxima a comunidade favorece a adesão 
de mães doadoras de leite humano. Observou-se que uma mãe doadora de leite humano 
fica mais feliz com sua condição de nutriz e se sente importante e participativa, pois está 
ajudando a salvar bebês, principalmente prematuros, que necessitem receber leite 
humano pasteurizado. Em aproximadamente dois anos de funcionamento, uma única 
UBS com posto de coleta forneceu ao BLH aproximadamente 87 litros de leite com 250 
doadoras cadastradas. Sentimos que para obter um melhor resultado há a necessidade 
de se criar uma rede que facilite a retirada do leite que a mãe coleta em seu domicílio e 
de se investir na cultura da doação.  
 
Ter posto de coleta em várias UBS vinculadas a um BLH oferece como vantagens: baixo 
custo das instalações físicas, utilização de recursos humanos da própria unidade, 
devidamente treinados e facilitar o acesso das doadoras da comunidade. 
 
Material para montagem da sala veio da Prefeitura 
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SALA DE ESPERA: ESPAÇO EDUCATIVO PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO 
ALEITAMENTO MATERNO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE  
 

Viviane de Paula do Carmo 1,   Aida Victoria Garcia Montrone 1,   Márcia Regina Cangiani 
Fabbro 1  
1) Universidade Federal de São Carlos, São Carlos SP, Brasil 
 
 
O papel da Atenção Básica à Saúde é fundamental na assistência às mulheres em 
processo de amamentar. Sabe-se que a sala de espera é um espaço onde ocorrem 
processos educativos, sendo um momento para aprender e ensinar sobre a prática de 
amamentar.  
 
Descrever ações educativas em sala de espera com mulheres gestantes, mães e familiares 
para a promoção, proteção e apoio a amamentação na Atenção Básica à Saúde do 
Município de São Carlos-SP. 
 
Estudo qualitativo descritivo realizado de maio a junho de 2009, com mulheres e 
familiares que esperavam consulta pré-natal. Foi utilizada a roda de conversa partindo de 
questões disparadoras. Os diálogos foram registrados em diário de campo e poster 
 
Foram realizados sete encontros com a participação de 27 mulheres (22 gestantes, 01 
puérpera, 02 mães, 02 avós) e 01 pai de adolescente gestante. Tendo como base o 
princípio de considerar o saber popular, o que implica necessariamente o respeito ao 
contexto cultural em que os processos educativos ocorrem, o ponto de partida destes 
encontros foi os saberes de experiência que, no compartilhamento com novos saberes, 
foram ampliando as visões de mundo das e dos envolvidos neste processo. Os temas 
discutidos foram: preparo das mamas durante a gestação, enfatizando a não necessidade 
de realizar exercícios para a protrusão dos mamilos; influência da alimentação da mãe 
nas cólicas dos bebês; a questão do “leite fraco”; vantagens e desvantagens do parto 
normal e da cesárea; limiar da dor no trabalho de parto; posições para amamentar; 
cuidados com o bebê; e cuidados com o cordão umbilical. As rodas de conversa na sala de 
espera permitiram uma participação ativa das/os participantes e o compartilhamento de 
saberes e experiências. Tais ações puderam ampliar seus conhecimentos sobre a prática 
de amamentar, mostrando-se uma estratégia importante para a promoção e apoio ao 
aleitamento materno.  
 
Considerando que aprendemos e ensinamos no diálogo entre as pessoas, a sala de espera 
se constituiu em um espaço educativo que auxiliou mulheres e famílias no processo de 
amamentação, nos cuidados com a criança e com a própria mulher que amamenta.  
 
ProGrad- UFSCar Não há conflito de interesse 

 

 

SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO (SMAM): ALCANCE DA PARCERIA 
SENAC SÃO PAULO E IBFAN BRASIL DE 2006 A 2009  
 
Tereza Setsuko Toma 1,   Rosana De Divitiis 2,   Jorge Carlos da Silveira Duarte 3,   Márcia 
Ferreira Gomes 3  
1) Instituto de Saúde, São Paulo - SP, Brasil 
2) IBFAN Brasil, Jundiaí - SP, Brasil 
3) Senac São Paulo, São Paulo - SP, Brasil 
 
 
Em 1992 inicia-se a SMAM, uma campanha para mobilização social em torno do 
aleitamento materno conduzida internacionalmente pela WABA – World Alliance for 
Breastfeeding Action. IBFAN Brasil e Senac São Paulo têm participado ativamente deste 
movimento 
 
Relatar o alcance da parceria estabelecida entre IBFAN Brasil e Senac São Paulo, com 
apoio do Santander Universidades e Instituto de Saúde, sobre as ações realizadas durante 
a SMAM de 2006 a 2009. 
 
O Senac São Paulo mantém uma página eletrônica por meio da qual pessoas de todo o 
país podem solicitar materiais para realizar ações durante a SMAM. Analisaram-se os 
formulários online preenchidos de 2006 a 2009 (pedido de materiais e resultados). 
 
Os temas da SMAM 2006, 2007, 2008 e 2009 foram, respectivamente, Código, 
Amamentação na primeira hora, Apoio à mulher e Amamentação em emergências. A 
partir de 2007, IBFAN Brasil (Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar) e 
Senac São Paulo (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) produziram anualmente 
um conjunto de materiais (DVD, folheto para ação, calendário, apresentação em slides, 
cartilha para mães); em 2009 produziu-se também um manual sobre situações de 
emergência. No mês de junho de cada um desses anos realizou-se, na sede do Senac São 
Paulo, um seminário para divulgação do tema da SMAM com apresentação dos materiais 
produzidos . Posteriormente, esses materiais podiam ser baixados da página 
www.sp.senac.br/amamentacao ou solicitados para serem enviados por correio sem 
custo para o solicitante. Neste período 127.500 pessoas foram beneficiadas com 
palestras ou seminários. A estimativa foi de 1.920.000 pessoas beneficiadas 
indiretamente com as informações transmitidas nos eventos e materiais distribuídos. 
Uma avaliação realizada por meio do site, em 2008, mostrou que 130 instituições de 
metade dos estados brasileiros haviam recebido materiais. Estas instituições incluíam 
hospitais, unidades básicas de saúde, universidades, associações profissionais e grupos de 
mães. Os materiais foram utilizados em grupos de gestantes, atividades com alunos de 
nutrição, enfermagem e obstetrícia, médicos, agentes comunitários de saúde e mães. 
 
A parceria mostrou-se efetiva em atender uma diversidade de instituições e pessoas de 
várias partes do Brasil. A divulgação, embora tenha sido feita basicamente em eventos e 
pela internet, apresentou um grande alcance. 
Santander Universidades. Sem conflito de interesse 
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SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO: GINCANA ENTRE SERVIÇOS DE SAÚDE 
NO MUNICÍPIO DE ITANHAÉM COMO FORMA DE COMEMORAÇÃO  
 

Paula Vegas 1,   Iloma Odete Girrulat Boehn 1,   Gilmara Rodrigues 1  
1) Prefeitura Municipal de Itanhaém, S>P>, Brasil 
 
 
Como forma de comemorar a Semana Mundial de Aleitamento Materno e difundir o 
tema amamentação,realizamos uma gincana entre serviços de Saúde e Educação.O 
serviço que conseguir maior pontuação nas tarefas designadas recebe Troféu Itinerante e 
prêmio. 
 
Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar a experiência com a gincana de 
Aleitamento Materno durante as comemorações da Semana Mundial de Aleitamento 
Materno.  
 
Realizamos capacitações e as tarefas propostas são realizadas pela Unidade e creche de 
abrangêbcia de território com objetivo de obter maior pontuação em coleta de leite 
materno,vidros para Posto de Coleta,roupas de bebês,painel sobre AM(votaçãojuri) 
 
Resultados: Os resultados mais significativos deste trabalho, somados a toda estrutura do 
Programa Amamentar do município, podem ser observados conforme o descrito a seguir: 
em 2006 arrecadamos 132.560Kg de roupas de bebês e em 2009, 378.890Kg; com relação 
ao número de doadoras de leite humano, observa-se a evolução do número de 83 
doadoras em 2003 para 300 doadoras em 2009. Quanto à arrecadação de vidros, em 
2007 conseguimos 402 unidades de potes de vidro para o Posto de Coleta de Leite 
Humano e em 2008, 713 unidades de potes de vidros. Na pesquisa Amamunic nossos 
índices vem melhorando: em 2001 a taxa de Aleitamento Materno Exclusivo em menores 
de 4 meses era de 39.5% ,em 2004 a taxa foi para 47.4% e em 2006 para 54%.Também 
em relação ao Aleitamento Materno Exclusivo em menores de seis meses,a taxa em 2001 
foi de 30.3%, em 2004 foi de 37.6% e 2006 foi de 41.7%. Além disso, qualitativamente, 
percebemos o quanto o assunto Aleitamento Materno vem ganhando espaço entre a 
sociedade, órgãos governamentais e não governamentais  
 
Esta forma peculiar e lúdica de comemorar a Semana Mundial de Aleitamento envolve 
vários segmentos da sociedade que refletem e realizam ações conjuntas de aleitamento 
materno.O tema contagia a todos e,então,estas propostas formam elo permanente. 
 
Prefeitura Itanhaém e comerciantes locais. 

 

 

 

 

SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DOS PROJETOS DE APOIO À AMAMENTAÇÃO DA UFTM 
(SIAMA)  
 
Heloise Baldan Otero Rodrigues 1,   Aparecida Oliveira Paiva Guimarães 1,   Lauana 
Aparecida Teodoro Jacinto 1,   Virgínia Resende Silva Weffort 1,   Luciano Borges Santiago 1  
1) UFTM, Uberaba, Brasil 
 
 
O aleitamento materno (AM) precisa de várias frentes de trabalho, interligadas de forma 
integrada, para que os esforços possam resultar verdadeiramente em melhoria dos 
índices.  
 
O programa SIAMA foi criado para integrar seis projetos de extensão de apoio ao AM da 
UFTM: DD-AMA, GAMA ambulatório, sala de coleta de leite humano, GAMA nas creches; 
PAP-creche com incentivo ao AM, projeto promoção do AM no alojamento conjunto. 
 
Vinte alunos pertencentes à LAM (liga de aleitamento materno) atuarão nos projetos sob 
a coordenação de dois professores com experiência em AM. Relatórios mensais serão 
discutidos e os resultados avaliados pelos coordenadores. 
 
Espera-se que o SIAMA possa, através da coordenação destes seis projetos, melhorar os 
índices de AM que já são obtidos pelos mesmos projetos de forma isolada. Os resultados 
poderão ser multiplicados a partir do momento que haja uma integração de atividades, o 
que beneficiará todas as comunidades integrantes. Já é percebido um aumento do 
interesse pelo AM entre os discentes, a geração de conhecimento para alunos que 
participam do programa, a melhora da assistência para lactantes/bebês/familiares, além 
do aumento da realização de trabalhos científicos neste tema. 
 
O SIAMA é hoje uma grande promessa de melhoria de resultados dos seis projetos que 
apóiam o AM, através de uma coordenação responsável de docentes experientes e 
discentes entusiasmados em aumentar os índices de AM em nossa região.  
 
CTBC,financiamento 2010 pelo PROEXT,sem conflitos 
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SIGNIFICADO DA NÃO-AMAMENTAÇÃO PARA MULHERES PORTADORAS DE HIV 
POSITIVO  
 

Iza Neves de Araújo Nascimento 3,   Iara Medeiros de Araújo 1,   Maria Clara Pereira 
Santana 1,   Ana Maria Alves Nunes 1,   Sousa Soares de Araújo 1,   Luziana Ramalho 
Ribeiro 2  
1) Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, João Pessoa - PB, Brasil 
2) Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança, João Pessoa - PB, Brasil 
3) Centro Universitário de João Pessoa - UNIPE, João Pessoa - PB, Brasil 
 
 
É crescente o número no mundo, de infecção pelo vírus do HIV entre as mulheres em 
idade reprodutiva, tendo como um dos enfrentamentos a transmissão vertical desse 
vírus, podendo ocorrer na gestação, trabalho de parto, no parto e na amamentação. 
 
apresentar de forma concisa as evidencias recentes do significado da não- amamentação 
para mulheres portadoras de HIV positivo. 
 
Foi realizada uma revisão bibliográfica incluindo normas técnicas, artigos selecionados a 
partir da base de dados Lilacs e Medline. Os descritores usados foram: HIV, transmissão 
vertical e não amamentação. 
 
o dilema da não-amamentação é muitas vezes penosa, punitiva e emocionalmente 
desgastantes.O procedimento de interromper a lactação através de enfaixamento( 
método não farmacológicos) além dos transtornos físicos como febres, ingurgitamento 
mamário, dores nas mamas traz consigo sentimento de poda,limitação e 
constrangimento perante à sociedade fazendo com que as mesmas criem desculpas para 
justificar a não-amamentação.Os autores acrescentam em seus estudos que o motivo 
para não amamentar seu filho traz consigo o sentimento de proteção também,e esta uma 
forma encontrada por elas de ter uma chance de ser perdoada e aceita pela sociedade, 
pois de uma certa forma ela fez de tudo para poupar seu filho da infecção. 
 
É preciso que os profissionais da saúde estejam sensibilizados e atentos à realidade 
vivenciada pela mulher , observando as sensações de frustração e culpa por não atingir o 
ideal da amamentação para o seu filho. 
 
Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba. 

 

 

 

 

 

SOU CAXIAS NA PROMOÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, INDO EM DIREÇÃO 
A UMA VIDA SAUÁVEL  
 

Fatima Maria Trigo Da Paz 1,   Denise Ribeiro Dos Santos Souza 1  
1) Secretaria Municipal De Duque De Caxias , Rio De Janeiro - Rj, Brasil 
 
 
O aleitamento materno tem sido uma prática amplamente incentivada em todo o 
mundo, mas está longe de alcançar os parâmetros estabelecidos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) para o aleitamento materno exclusivo e sua aderência até seis 
meses.  
 
Em cima desta análise realizou-se uma sensibilização aos profissionais da saúde para 
motivá-los a realizarem a capacitação no curso de manejo do aleitamento materno. 
 
Promoveu-se dois cursos de sensibilização, um aos profissionais da saúde de uma 
maternidade e outro para profissionais de unidades básicas nos meses de setembro e 
outubro de 2009. 
 
A sensibilização utilizou o conteúdo dos manuais de treinamento do manejo do 
aleitamento materno dos cursos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e do curso 
da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) respectivamente para os 
profissionais da maternidade e das unidades básicas de saúde do Município de Duque de 
Caxias no Rio de Janeiro. Durante a troca de saberes emergiram resgates de vivências e 
experiências em aleitamento materno por parte dos profissionais, verbalizado que com 
um conteúdo correto no manejo do aleitamento materno vários problemas poderiam ter 
sido evitados, colocando que não desejariam ver situações similares com a clientela pelo 
fato dos próprios profissionais de saúde desconhecerem as informações corretas para 
auxiliá-los a amamentar com orientações e ajuda de relevância. Detectou-se ainda, o 
desconhecimento das políticas em aleitamento materno delineados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a UNICEF quanto aos “10 Passos para o Sucesso do 
Aleitamento Materno”, e os objetivos da iniciativa global que visa oferecer a todos os 
bebês o melhor começo de vida possível ao criar um ambiente de atendimento à saúde 
que tenha como norma o apoio ao aleitamento materno e melhorar, através da 
alimentação ótima condições nutricionais de crescimento e desenvolvimento e para a 
saúde das crianças.  
 
Ao final do encontro os profissionais demonstraram-se motivados para realizar os cursos 
oficiais de capacitação a fim de embasarem as ações de promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno nas unidades onde desenvolvem suas ações de saúde. 
 
Não houve financiamento 
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TEMPO DE ALEITAMENTO MATERNO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PROGRAMA 
PRÁ-NENÊ DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE  
 

Fabiana Viegas Raimundo 1,   Ana Lúcia Menna Barreto 1,   Anelise Breier 2,   Nilson 
Maestri Carvalho 1  
1) Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre- RS, Brasil 
2) Prefeitura Municipal de Porto Alegre/SMS/CGVS, Porto Alegre - RS, Brasil 
 
 
O Programa Prá-Nenê (PPN), do município de Porto Alegre, promove ações de vigilância 
da saúde das crianças no primeiro ano de vida, através de acompanhamento, com 
registro de dados como tempo de aleitamento materno e fatores associados.  
 
O objetivo deste estudo foi descrever o perfil do aleitamento materno de crianças 
inscritas no Programa de Vigilância em Saúde: Prá-Nenê do Município de Porto Alegre/RS 
do ano de 2007. 
 
Estudo transversal a partir de dados provenientes de um banco de dados do PPN do ano 
de 2007, fornecido pela Coordenadora Geral de Vigilância em Saúde. Cada criança 
participante do PPN possui uma ficha contendo dados do acompanhamento. 
 
Do total de crianças inscritas no PPN (n=10991), 41% (n=4528) recebeu o 
acompanhamento mínimo preconizado, ou seja, realizaram no mínimo 4 consultas no 
primeiro semestre e 3 consultas no segundo semestre de vida, uma vez que são 
recomendadas um total de 12 consultas no período de acompanhamento do programa. A 
mediana de AME das crianças inscritas no PPN foi de 90(60 -150) dias e a de AM foi de 
120 (60-210) dias. A prevalência de AME aos seis meses foi de 21% (IC95%:22-20) e de 
AM aos 12 meses foi de 18% (IC95%:16-21). A mediana de AME das crianças 
acompanhadas (mínimo sete consultas) no PPN foi de 120(60 -172) dias, de AM foi de 
150 (90-365) dias e a prevalência de AME aos seis meses foi de 25% (IC95%:22-28) e de 
AM aos 12 meses foi de 25%(IC95%:22-28). Ao comparar os dados de crianças 
acompanhadas no PPN com os da II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas 
Capitais Brasileiras e Distrito Federal (PNPAM), a prevalência de AME aos seis meses foi 
menor (25%) que a encontrada na PNPAM (38%), porém a mediana de 120 dias é maior 
que a mediana encontrada no PNPAM (51,84 dias). Inúmeros fatores influenciam a 
decisão de amamentar, dificultando a avaliação do impacto de programas de promoção 
do aleitamento materno. Para que o aleitamento materno tenha êxito, é decisiva a 
participação da equipe de saúde durante o pré-natal e após o parto e o apoio da família e 
da comunidade.  
 
Crianças do PPN possuem prevalências abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde 
e Organização Mundial da Saúde, além de dificuldades de adesão, porém este programa 
é um modelo a ser seguido, pois integra vigilância, prevenção e assistência. 
Não há conflitos de interesse. 

 

TENDÊNCIA E DETERMINANTES DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO (AME) EM 
CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES NO MUNICÍPIO DE BAURU - SP  
 

Giuliana Micheloto Parizoto 1,   Maria Antonieta de Barros Leite Carvalhaes 2,   Maria 
Nereida Panichi 3  
1) Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis - SC, Brasil 
2) Universidade Estadual Paulista - UNESP, Botucatu - SP, Brasil 
3) Banco de Leite Humano de Bauru, Bauru - SP, Brasil 
 
 
O AME nos primeiros 6 meses constitui prática indispensável para a saúde da criança. 
Apesar do seu crescimento, a interrupção precoce continua sendo um problema de saúde 
pública, apontando a necessidade de um constante monitoramento e novas pesquisas 
 
Estudar a tendência e os determinantes do aleitamento materno exclusivo no município 
de Bauru (SP) no período de 1999-2003-2006. 
 
Foram comparados 3 inquéritos transversais do projeto AMAMUNIC. As diferenças de 
prevalência (em %) foram submetidas a teste estatístico. Também foram pesquisados 
fatores associados à interrupção do AME em 2006, mediante análise uni e multivariada. 
 
Detectou-se aumento da prevalência de AME em menores de 6 meses nos três anos 
estudados: no período 1999-2003, acréscimo de 9,1 pontos percentuais; no período 
2003-2006, aumento de 6,6 pontos percentuais, alcançando taxa de crescimento anual 
de 2,3 pontos percentuais no primeiro período e de 2,2 pontos percentuais no segundo. 
No primeiro mês de vida, a taxa de AME que era de cerca de 20% em 1999 passou a 
quase 50% em 2006. A freqüência de aleitamento materno exclusivo em crianças 
menores de seis meses era de 8,5% em 1999 e alcançou 24% em 2006. Observou-se 
associação inversa significativa entre AME e uso de chupeta, hábito observado em 54,0% 
das crianças (razão de prevalência = 2,03; intervalo de confiança de 95% 1,44-2,84). 
 
A prevalência de AME em menores de 6 meses no município de Bauru passou de 8,5% em 
1999 para 24,2% em 2006, aumento de 184,7%. O uso de chupeta foi o único fator 
associado com maior chance de interrupção do AME. 
 
Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. 
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TESTE RÁPIDO ANTI-HIV E AMAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA EM HOSPITAIS 
AMIGOS DA CRIANÇA (HAC) E NÃO CREDENCIADOS (ñHAC)  
 

Tania Maria Brasil Esteves 1,   Maria Inês Couto de Oliveira 2,   Sonia Duarte Bittencourt 3  
1) FIOCRUZ/IPEC, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 
2) UFF/MEB, Niterói/RJ, Brasil 
3) FIOCRUZ/ENSP, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 
 
 
A IHAC preconiza a amamentação ao nascimento. O teste rápido anti-HIV deve ser 
oferecido às mães que não dispõe de sorologia do último trimestre. No caso de sorologia 
positiva, esta recomendação é contra-indicada, pelo risco de transmissão vertical. 
 
Conhecer a prevalência de realização do teste rápido anti-HIV em HAC e ñHAC e verificar 
se a submissão a este teste interfere na amamentação na primeira hora de vida entre 
mães soronegativas 
 
Estudo transversal realizado em amostra representativa de 687 mulheres soronegativas 
internadas em hospitais do SUS com mais de mil partos/ano no Rio de Janeiro/RJ, sendo 7 
HAC e 8 ñHAC. As entrevistas foram realizadas no 2º semestre de 2009. 
 
: Nos HAC 48,1% das mães afirmaram ter realizado o teste rápido anti-HIV, 23,5% 
desconheciam se haviam sido submetidas a este teste e 28,4% não haviam feito o teste. 
Nos ñHAC 63,3% haviam feito o teste, 21,6% não souberam informar e 14,8% não haviam 
feito o teste. Amamentaram na 1ª hora de vida, nos HAC, 73,1% das mães não 
submetidas ao teste rápido, contra apenas 45,4% nos ñHAC. Entre as mães que 
receberam o resultado deste teste antes do parto, 53,3% nos HAC e 48,8% nos ñHAC 
amamentaram na 1ª hora, enquanto entre as mães que receberam este resultado após o 
parto 55,8% nos HAC e apenas 12,7% nos ñHAC amamentaram ao nascer(p<0,001).  
 
A transversalidade entre as políticas de prevenção e controle da transmissão da AIDS e de 
promoção, proteção e apoio à amamentação deve ser aprimorada no âmbito dos HAC e 
ñHAC, em benefício da saúde da mulher e da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSIÇÃO ALIMENTAR EM RECÉM-NASCIDOS COM DISPLASIA BRONCOPULMONAR E 
ALEITAMENTO MATERNO  
 

Daiana Evangelista 1,   Andressa Oliveira 1  
1) Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio De Janeiro - Rj, Brasil 
 
 
O tratamento de pacientes com displasia brocopulmonar (DBP) envolve medicamentos 
específicos, assistência respiratória e nutrição adequadas. A nutrição deve ser valorizada, 
pois apresentam um trabalho respiratório aumentado e maior gasto energético. 
 
Verificar o tempo de transição da sonda para a via oral plena nos lactentes com DBP, 
descrever as intercorrências observadas durante os períodos de alimentação e o índice 
de aleitamento materno na alta.  
 
Revisão de prontuários de 18 lactentes nascidos entre agosto de 2002 a junho de 2005 e 
que tiveram diagnóstico de DBP pelos neonatologistas. Para comparação foram 
selecionados 18 lactentes com idade gestacional entre 29 e 32 semanas sem 
complicações. 
 
Média e desvio padrão do tempo de transição alimentar do grupo com DBP: 18,22 dias e 
14,79 e do grupo controle: 6,50 dias e 3,68, com p=0,002. Nos broncodisplásicos foram 
comuns intercorrências respiratórias, dificuldades de coordenação 
sucçãoXrespiraçãoXdeglutição e no padrão oral, além de sinais de retraimento e 
rebaixamento do estado de consciência durante a alimentação. Apesar disso, 10 lactentes 
(52,63%) tiveram alta em aleitamento materno exclusivo e 3 (15,78%) em aleitamento 
misto. 
 
Pacientes com DBP precisaram de um período maior de treino de VO (18 dias), além de 
serem passíveis de intercorrências durante a alimentação. No entanto, constata-se que é 
possível o aleitamento materno exclusivo. 
 
Declaro não haver conflitos de interesses. 
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UM OLHAR ETNOGRÁFICO SOBRE A PRÁTICA DA AMAMENTAÇÃO ENTRE OS “MBYÁ-
GUARANI”.  
 
Ana Carolina Lima Cirino 1  
1) Escola de Saúde Pública, Porto Alegre - RS, Brasil 
 
 
Estudos transversais revelam, em diversas populações indígenas, tendências de perda da 
prática do aleitamento materno. Por outro lado, a questão "etnia e amamentação" 
permanece pouco explorada na literatura. 
 
Elucidar as possíveis causas apontadas pelo cenário desfavorável à prática da 
amamentação entre os “Mbyá-Guarani” sob o olhar da etnografia. 
 
Revisão sistemática de estudos antropológicos publicados na base de dados “Scielo”, 
“Lilacs” e no buscador “Google”. 
 
O leite materno, além de regente da alimentação da criança indígena durante a primeira 
infância, também integra a terapêutica tradicional Guarani, baseada no regime ou 
interdições alimentares, e no uso de leite materno, gordura e cinzas de animais ou 
plantas, preparados como chás e ungüentos. Por questões cosmológicas, ter filhos é uma 
dádiva para os “Mbyá-Guarani”; a mulher indígena mal acaba de amamentar um filho e já 
engravida novamente. Desta forma, sempre, ou quase sempre, haverá, no núcleo de 
produção e consumo, alguma mulher que necessite de maiores cuidados alimentares, 
pois, durante a menarca, a menstruação, a gravidez e a amamentação, as possibilidades 
alimentares das mulheres são restringidas, sem, porém, qualquer prejuízo ao ato de 
amamentar. É sabido que, após 500 anos de contato com os não indígenas, o “modus 
vivendis” deste grupo sofreu alterações. Os “Mbyá-Guarani” consideram o choque 
cultural com a sociedade envolvente o principal fator de adoecimento. A questão 
fundiária é, a partir da visão do próprio grupo, tomada como um dos pilares para a 
promoção de sua saúde: “Hoje a terra está nua, tiraram a roupa dela, não tem árvores. 
Isso traz doenças”; “Muita doença vem da comida. Quando a gente come o milho e as 
coisas da terra, não vem doença”. Apesar de a amamentação ser considerada regra entre 
os “Mbya-Guarani”, uma terra infértil e “com males” não traz colheita e alimento 
suficiente para o grupo e, assim, as relações de comensalidade são prejudicas. 
 
A aceleração do desmame precoce é fruto do cenário histórico de imposição 
paradigmática de práticas biomédicas, da ausência de um diálogo inter-étnico e 
assimétrico e, principalmente, do precário acesso à terra por parte desses povos. 
 
Não há financiamento/conflitos de interesse. 

 

 

 

 

USO DE BICOS ARTIFICIAIS EM CRIANÇAS MENORES DE 12 MESES NO MUNICÍPIO DE 
MARÍLIA.  
 

Sandra Mendonça Oliveira Domingues 1,   Luciana Tavares Sebastião 2,   Luciana Pessoa 
Fiório 2,   Mariana Ramalho Cruz 2  
1) BLH Marília, Marília - SP, Brasil 
2) FFC Unesp Marília, Marília - SP, Brasil 
 
 
O uso de bicos artificiais é um dos fatores que levam ao desmame precoce. Os 
movimentos da musculatura orofacial na sucção da mamadeira e na ordenha guardam 
diferenças importantes. A introdução de bicos artificiais favorece a confusão de bicos. 
 
O objetivo deste estudo foi analisar a introdução de bicos artificiais (mamadeira e 
chupeta) em crianças de zero a 12 meses de idade. 
 
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado o questionário proposto no Projeto 
AMAMUNIC, aplicado durante a I Fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Poliomielite, realizada em 2008. 
 
Embora tenha sido utilizado o referido questionário, não foi feita a análise pelo banco de 
dados do Projeto. Foram analisados 661 questionários, sendo 481 referentes a bebês de 
zero a seis meses e 330, a bebês de sete a 12 meses. A análise dos questionários 
respondidos por mães ou responsáveis de bebês de zero a seis meses mostrou que em 
45% dos casos havia ocorrido a introdução da chupeta, enquanto que 56% dos 
informantes relataram o uso de mamadeira. No tocante aos questionários respondidos 
por responsáveis por bebês de sete a 12 meses, a introdução de chupeta foi relatada por 
51% dos respondentes. O uso de mamadeira nesta faixa etária foi apontado por 66% dos 
informantes. Os dados mostram a necessidade da realização de ações educativas com 
mães e demais familiares de bebês em fase de aleitamento materno visando a 
disseminação de informações sobre os prejuízos da introdução de bicos artificiais neste 
processo. 
 
Salientamos a necessidade de disseminar informações sobre os prejuízos decorrentes do 
uso de bicos artificais e delineamento de estratégias de apoio às mães visando o 
enfrentamento das dificuldades que as levam a decidirem pela introdução dos bicos. 
 
NADA CONSTA 
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USO DE BICOS ARTIFICIAIS EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO RESIDENTES EM 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.  
 

Ana Lúcia da Silva Castro 1,   Andréia Cardoso de Santana 1,   Ana Gabriela Cepeda 
Gouveia 1,   Juliana Cristina Correa Pinto 1,   Sílvia Regina Dias Médici Saldiva 1,   Maria 
Mercedes Loureiro Escuder 1,   Sonia Isoyama Venancio 1  
1) Instituto de Saúde, São Paulo - SP, Brasil 
 
 
O uso de chupetas e mamadeiras por lactentes é considerado um dos principais fatores 
de interrupção do aleitamento materno exclusivo, além de ser prejudicial para o 
desenvolvimento de órgãos fonoarticulatórios. 
 
Estudar a prevalência do uso de mamadeira e chupeta em crianças menores de um ano 
em municípios do Estado de São Paulo. 
 
Analisaram-se informações de 31.349 crianças menores de um ano residentes em 78 
municípios paulistas que realizaram o projeto AMAMUNIC em 2008. O uso de chupeta e 
mamadeira em cada município foi comparado com a prevalência média do Estado. 
 
No conjunto dos 78 municípios, a prevalência média para o uso de chupetas em crianças 
menores de um ano foi de 46,6%, variando de 21,7% em Peruíbe a 78,6% em Lavrinhas. 
Na maioria dos municípios (56%) essa prevalência foi superior à media do Estado. Em 
relação ao uso de mamadeira, a prevalência média foi de 60,1%, variando de 20,6% em 
Peruíbe a 76,3% em Rio das Pedras. Também nesse caso a maioria dos municípios 
apresentaram prevalências superiores à média do Estado (58%). A prevalência média de 
uso de chupeta no Estado foi superior à média do Brasil (46,6% versus 42,6%) e também 
de mamadeira (60,1% versus 58,4%).  
 
Observou-se alta prevalência de uso de bicos artificiais no Estado de São Paulo, com 
predomínio do uso de mamadeiras em relação a chupetas. Na maioria dos municípios as 
prevalências do uso de bicos foram superiores à média do Estado. 
 
Não há conflito de interesses. 

 

 

 

 

 

 

USO DE CHUPETA COMO FATOR CONTRIBUINTE PARA O DESMAME PRECOCE  
 

Elaine Aparecida De Almeida 1,   •Antonieta Keiko Kakuda Shimo 1  
1) Universidade De Campinas, Campinas - Sp, Brasil 
 
 
O fio condutor deste artigo é a chupeta na vida da criança, sendo esta regida por vários 
fatores. Silenciar o choro foi o benefício mais atribuído pelas mães17. Necessita-se buscar 
junto às mães O esclarecimento de seus malefícios.  
 
Com o objetivo de analisar a relação entre o uso de chupetas e o desmame precoce foi 
realizada esta pesquisa, com amostragem populacional de binômios agregados sob forma 
de alojamento conjunto precoce. 
 
Estudo longitudinal prospectivo, com visitas ao nascer, dois, quatro e seis meses, 
obtendo estimativas da associação do uso da chupeta com desmame precoce. Coleta de 
dados: outubro/2002 a junho/2004. Projeto de pesquisa aprovado pela UNICAMP. 
 
Estudo com 199 binômios submetidos a alojamento conjunto, onde 89,63% tiveram 
aleitamento materno exclusivo e 13,07% foram complementados com leite artificial sob 
prescrição médica até o momento da alta hospitalar. Aos dois meses os índices são bem 
menores 52,75% se encontram em aleitamento exclusivo, aos quatro meses 37,76% e 
apenas 22,22% na visita final da pesquisa que aconteceu no sexto mês de vida. Se 
analisado apenas o aleitamento materno os índices são um pouco melhores, 
representando, é claro, um crescimento enquanto o aleitamento materno exclusivo 
decresce. Quanto ao desmame, a ocorrência maior acontece aos 2 meses de vida, 
quando representou 10,43% das crianças; aos quatro meses 8,39% e na última visita 
7,14%. Um dado significante encontrado na pesquisa foi o uso da chupeta, que parece 
mesmo merecer atenção especial, pois segundo os resultados apresentados: aos dois 
meses 35,6% faziam uso dela; aos quatro meses 30,8% e aos seis meses de vida 27,2%, o 
que sugere ser a chupeta, uma prática comum em nosso meio. Na análise estatística da 
associação entre o uso da chupeta e o desmame precoce aos dois meses, enquanto das 
146 crianças amamentadas somente 45 usavam chupetas, das 14 crianças desmamadas, 
12 chupavam; aos quatros meses, das 131 amamentadas, 35 usavam chupetas, das 12 
desmamadas, 9 chupavam; enquanto aos seis meses de vida das 117 crianças 
amamentadas, 28 chupavam chupetas e no total de 8 crianças desmamadas, 6 faziam uso 
da chupeta. 
 
O estudo sugere associação entre desmame precoce e uso da chupeta, ofertando 
subsídios para novas discussões acerca do tema, gerando inquietações, que possam 
contribuir para novas pesquisas, garantido o sucesso para futuras gerações na 
amamentação. 
 
Não foi financiado por nenhuma instituição. 



173 

 

 

USO DE COMPLEMENTOS EM RECÉM NASCIDOS DE HOSPITAIS COM MAIS DE MIL 
PARTOS DO SUS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2009  
 

Fernanda de Oliveira Lopes 1,   Maria Inês Couto de Oliveira 1  
1) Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil 
 
 
A “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” (OMS/UNICEF) preconiza Dez Passos para o 
Sucesso da Amamentação, entre eles o Passo 6: “não dar a recém-nascidos nenhum 
outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser que haja uma indicação 
médica”. 
 
Analisar o uso de complementos em recém nascidos (RN) de Hospitais Amigos da Criança 
(HAC) e de hospitais não credenciados do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município do 
Rio de Janeiro 
 
Foram estudados os hospitais com mais de 1000 partos/ano, sendo 7 HAC e 8 não 
credenciados. Estudo transversal realizado no segundo semestre de 2009 através de 
entrevistas com amostra representativa de 687 mães internadas em alojamento 
conjunto. 
 
Eram adolescentes 26% das mães, 32% apresentaram ensino fundamental incompleto e 
75% eram de cor não branca. Grande parte das mães tinha companheiro (87%) e vivia 
com ele (75%). Cerca de metade delas (49%) trabalhavam fora, 23% tinham carteira 
assinada e apenas 29% ganhavam acima de 1 salário mínimo. Os HAC concentraram 51% 
das mães. Receberam complemento 68% dos bebês nascidos em hospitais não 
credenciados e 32% daqueles nascidos em HAC. Perguntadas por que o bebê tinha 
recebido outro leite, as alegações mais freqüentes foram a não disponibilidade do 
resultado do teste rápido anti-HIV (32%) e problemas com o bebê (16%). Este leite foi 
fornecido no copinho para 93% das crianças e na mamadeira para 6%, sendo que o uso 
da mamadeira ocorreu apenas em hospitais que não possuíam o título de HAC. Quando 
perguntadas como estava sendo amamentar, 80% das mães internadas em HAC 
responderam que estava sendo bom/gostoso, contra 65% nos hospitais não 
credenciados. Reportaram dificuldades com a amamentação 7% das mães internadas em 
HAC e 17% daquelas entrevistadas em hospitais não credenciados. 
 
É necessário que a IHAC se expanda e se fortaleça para que o conjunto das mães receba o 
apoio necessário ao estabelecimento de um processo de amamentação exclusiva bem 
sucedida e prazerosa. 
 
CNPq,Edital 57/2008 

 

 

 

VITAMINA A NO LEITE MATERNO DE MULHERES SUPLEMENTADAS E NÃO-
SUPLEMENTADAS  
 
Thalia Manfrin Martins Deminice 1,   Ivan Savioli Ferraz 1,   Carlos Eduardo Martinelli 
Júnior 1,   Luiz Antônio Del Ciampo 1,   Rubens Garcia Ricco 1,   Júlio César Daneluzzi 1,   
Alceu Afonso Jordão Júnior 2,   Hélio Vannucchi 2  
1) Depto. de Puericultura e Pediatria - FMRP - USP, Ribeirão Preto-SP, Brasil 
2) Depto. de Clínica Médica - FMRP - USP, Ribeirão Preto-SP, Brasil 
 
 
Introdução: A concentração de vitamina A no leite materno pode ser utilizada como um 
indicador de deficiência de vitamina A (DVA), sendo recomendada pela OMS para 
monitorar o impacto de programas de intervenção.  
 
Objetivo: Verificar as concentrações de vitamina A e a prevalência de DVA no leite 
materno em mulheres suplementadas e não-suplementadas com a vitamina.  
 
Métodos: 33 puérperas receberam 200.000 UI de vitamina A 20-30 dias após o parto e 33 
receberam cápsulas idênticas com óleo de soja. Amostras de leite materno foram 
colhidas antes e 2 meses após a intervenção. O retinol foi analisado por HPLC.  
 
Resultados: Concluíram a pesquisa 61 mães, sendo que 75,4% continuaram em 
aleitamento materno exclusivo. No grupo placebo, a concentração média de retinol no 
leite materno antes da suplementação foi de 1,98 ± 0,78 µmol/l e após a suplementação 
de 1,34 ± 0,89 µmol/l, com diferença estatisticamente significante entre os dois 
momentos (p=0,003); DVA (retinol ≤ 1,05 µmol/l) foi observada em 7,4% das amostras de 
leite antes e em 55,6% das amostras de leite após a suplementação (p=0,0003). No grupo 
suplementado, a concentração média de retinol no leite materno antes da 
suplementação foi de 1,75 ± 0,80 µmol/l e após a suplementação de 1,56 ± 0,57 µmol/l 
(p=0,15); DVA foi encontrada em 22,6% das amostras de leite antes e em 16,1% das 
amostras de leite após a suplementação (p=0,74). Ao compararmos os dois grupos ao 
final do estudo, verificamos diferença estatisticamente significante na prevalência de 
DVA (55,6% e 16,1%; p=0,002) e nas médias de retinol (1,34 ± 0,89 µmol/l e 1,56 ± 0,57 
µmol/l; p=0,0003).  
 
Conclusão: Elevada prevalência de DVA foi encontrada e a suplementação materna com 
200.000 UI de vitamina A mostrou impacto positivo nas concentrações de vitamina A do 
leite materno. 
 
Financiamento: CAPES. Sem conflito de interesse. 
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VIVÊNCIAS DE AMAMENTAÇÃO DA CRIANÇA PORTUGUESA EM IDADE ESCOLAR  
 

Dulce Maria Pereira Garcia Galvão 1,   Isília Aparecida da Silva 2  
1) Escola Superior de Enfermagem de Coimbra , Coimbra, Portugal 
2) Escola de Enfermagem da Universidade de S. Paulo, São Paulo, Brasil 
 
 
Verificando a inexistência de estudos centrados na criança portuguesa e o que ela sabe, 
pensa, tem vivenciado sobre amamentação desenvolveu-se um estudo descritivo e 
transversal.  
 
Estudar e analisar as vivências de amamentação de crianças que frequentavam o 3º e 4º 
ano de escolaridade, em estabelecimentos de ensino público.  
 
Aplicou-se um questionário, na sala de aula, entre Dezembro/2008 e Abril/2009,junto de 
1078 crianças do primeiro ciclo do ensino básico da área educativa de Coimbra.  
 
Maioritariamente residentes em aldeias, (73,1%), com ligeiro predomínio de rapazes, 
(53,7%), embora 85,2% soubessem ter sido amamentadas apenas 50,9% soube por 
quanto tempo. 34,6% viram a mãe amamentar, 31,8% estavam ao pé quando 
amamentava e 39,8% referiram que o pai por vezes estava ao pé quando amamentava. 
Usaram chupeta 83,0% das crianças e 67,9% dos irmãos. Vêem familiares/amigas a 
amamentar 61,0% mas 61,8% não vêem mulheres da comunidade. Quando contactam 
com os serviços de saúde 66,7% vêem imagens alusivas à amamentação mas 94,3% não 
vêem na escola. Vêem mais frequentemente as mães a alimentar os filhos “Pela mama e 
biberão” (37,4%). Na escola (48,4%) e em casa (54,4%) falaram-lhes sobre amamentação, 
sobretudo os professores (87,9%) e mães (61,1%). A enfermeira foi mencionada 30 vezes. 
As bonecas têm mamadeira (71,5%), chupeta (70,5%) e não dão mama (72,0%). Não 
falam com os colegas sobre as mães amamentarem (59,2%), quando brincam ou vêem as 
irmãs/amigas a brincarem com bonecas fingem dar de mamar (47,4%) mas, destas, 59,1% 
fazem-no pela mamadeira. Os livros (59,3%) e os desenhos animados (62,5%) não têm 
figuras de senhoras a amamentarem. Gostariam de amamentar ou que a mulher 
amamentasse (78,9%), mas apenas 55,8% não teria vergonha de amamentar ou que a 
mulher amamentasse em público. Embora 88,3% considerem que o leite materno é o 
melhor para o bebé, têm presentes falsos conceitos e desconhecimento sobre as 
vantagens da amamentação. Sabiam o que era amamentar 70,4%.  
 
É necessário desenvolver estratégias de intervenção com as famílias, escolas e 
profissionais de saúde visando sensibilizar para a importância de incutirem nas crianças 
valores e práticas de aleitamento materno e que os profissionais de sa 
 
Estudo sem financiamento e livre de conflitos. 
 

 

 

VIVÊNCIAS NO AMBULATÓRIO DE ALEITAMENTO MATERNO: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE GRADUANDAS EM ENFERMAGEM  
 
Carolina Garcia Bonotto 1,   Gabriela Costa Cardillo 1,   Maria Aparecida Gamper 1,   Maria 
Paula Bannwart Amgarten 1,   Mariele Santana da Silva 1,   Rafaela Reiche André 1,   Tânia 
Framieli Calixto 1  
1) Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas - SP, Brasil 
 
 
Apesar das barreiras culturais e sociais que envolvem o aleitamento materno, ele vem se 
fortalecendo. A divulgação acerca de seus benefícios e importância, juntamente com a 
consulta de enfermagem estruturada estão se mostrando aliados nesta prática. 
 
Relatar a experiência vivenciada na consulta de enfermagem no Ambulatório de 
Aleitamento Materno de um hospital de ensino, visando demonstrar sua importância 
dentro da prática da Enfermagem e benefícios proporcionados ao binômio mãe-filho. 
 
Relato de experiência vivenciado nas aulas de práticas clínicas das disciplinas Cuidado da 
Saúde da Mulher: Ciclo Grávido Puerperal A e B, do curso de graduação da Faculdade de 
Enfermagem da PUC-Campinas, nos anos de 2008 e 2009. 
 
Durante dois semestres realizamos semanalmente a consulta de enfermagem ao binômio 
mãe-filho, com enfoque no aleitamento materno exclusivo. Sob a supervisão efetiva das 
docentes e monitoras da disciplina, as puérperas eram encaminhadas após alta 
hospitalar, quando o bebê apresentava entre 7 a 10 dias de vida. Verificamos o ganho 
ponderal, assim iniciando a consulta de enfermagem, a qual tem um enfoque educativo 
importante para a manutenção da amamentação. Incentivamos a presença do 
acompanhante (pai ou familiar), pois há uma interação diferenciada, na qual a puérpera 
expressa suas dúvidas e inseguranças. A consulta é conduzida através de um instrumento 
previamente testado e validado realizado pelas docentes. Após a coleta de dados, exame 
físico das mamas e monitorização da mamada, realizamos o levantamento de problemas, 
diagnóstico de enfermagem e as intervenções cabíveis. Na maioria das vezes, apenas 
reforçamos os conhecimentos adquiridos durante a internação hospitalar; como 
orientações acerca dos cuidados com as mamas, o bebê, as roupas, o manejo clínico da 
amamentação com demonstrações sobre ordenha manual e posições para 
amamentação, a importância do vínculo com a Unidade Básica de Saúde, o registro do 
bebê, entre outras. Após sanar as dúvidas e o bebê ter apresentado o peso adequado 
(mínimo 25g/dia), o binômio é liberado. Caso contrário, é marcado retorno em uma 
semana. 
 
A possibilidade de realizar essa atividade prática nos oportunizou durante a graduação o 
reconhecimento da importância e responsabilidade da consulta de enfermagem frente ao 
desafio de apoiar a amamentação após a alta hospitalar. 
 
Não há conflito de interesses. 
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COMISSÃO ORGANIZADORA DO XI ENAM – I ENACS 

PRESIDENTE DO ENAM TEREZA SETSUKO TOMA 

Médica pediatra, especialista em lactação humana pelo Wellstart International (San Diego, EUA), doutora em 
saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Instituto de 
Saúde/SES-SP, avaliadora da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, conselheira da IBFAN América Latina e 
Caribe, diretora financeira da IBFAN Brasil (setembro de 2006 a junho de 2010). Tutora da Estratégia Nacional 
de Promoção da Alimentação Complementar Saudável. 

VICE-PRESIDENTE HELENA X. LOURENÇO  

Mediadora da Rede Social de Amamentação de Santos e Região. Graduada em Turismo pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestranda em Gestão de Negócios pela UNISANTOS (2007/2009). 
Coordenadora da Área Social do SENAC-SANTOS com experiência em Projetos voltados para a Cultura da Paz e 
da Não Violência. Vice-Presidente da ONG Abrasoffa e Presidente do Congresso Mundial da Paz nas 
Américas/2009.  

COORDENADORA DE FINANÇAS ROSANA M.P.F. DE DIVITIIS 

Cientista social pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Atualmente é presidente da IBFAN Brasil, 
avaliadora da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, tutora da Rede Amamenta Brasil e da Estratégia Nacional 
de Promoção da Alimentação Complementar Saudável. 
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COMISSÃO CIENTÍFICA 

 
PRESIDENTE - MARINA FERREIRA REA 
Médica sanitarista, mestre e doutora em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em lactação humana pelo 
Wellstart International (San Diego, EUA),pesquisadora do Instituto de Saúde/SES-SP, conselheira da IBFAN América Latina e Caribe, membro do 
Comitê Nacional de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde e do Departamento de Aleitamento Materno da SPSP. Responsável pelas ações de 
aleitamento materno na OMS (Genebra) de 1989 a 1992. 
 
VICE-PRESIDENTE  - MARIA LÚCIA MÜHLBAUER  
Médica, representante do grupo de mães Amigas do Peito (Niterói, RJ).  

 

PARECERISTAS: 

ALINE CORRÊA SUDO - Mestranda em Saúde Coletiva pela UFF (2010). Especialista em Educação e Reeducação Psicomotora pela UERJ (2000). 
Graduada em Fonoaudiologia pela UFRJ (1999). Atualmente, servidora da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, atua em Hospital Amigo da Criança 
(lotada na Maternidade Leila Diniz). Comprometida com a promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno, possui grande experiência na área, 
tendo adquirido em 2006 o título de IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant). Coordena atualmente o grupo do Rio de Janeiro da 
Rede IBFAN. Trabalha em parceria com o PAISMCA (Programa de atenção integral à saúde da mulher, criança e adolescente) da Secretaria de Estado 
de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. É avaliadora da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM). Possui interesse nos temas 
relacionados à gestação, parto, puerpério e desenvolvimento infantil na perspectiva da Saúde Coletiva.  

FABIANA S. MULLER -  Graduação em Enfermagem (1996) e mestrado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (2008). Membro da IBFAN 
Brasil. Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Amamentação. Tutora da Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação 
Complementar Saudável. 
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