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públicos, representantes de grupos de mães, agentes comunitários de saúde e estudantes.
Os esforços realizados em prol do aleitamento materno, não só pelo Ministério da Saúde,
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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 também a prática de uma alimentação complementar saudável.
Por isso, este também é o III 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 XIII Encontro - “Qualidade de Vida:
amamentação e alimentação complementar em redes - uma visão a partir da Amazônia.” traduziu nosso desejo de reunir pessoas interessadas na construção e no fortalecimento de uma
atuação em rede em prol do aleitamento materno, da alimentação complementar saudável
e da humanização da assistência às mulheres e crianças brasileiras. Agradecemos a todos os

Mensagem

palestrantes e participantes por compartilharem suas ideias, experiências e conhecimentos,

XIII ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO - ENAM E III ENCONTRO

Unidos, Guatemala, Índia, Malásia, México e Porto Rico). Agradecemos também a todas as

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL – ENACS

pessoas que colaboraram para a construção deste Encontro. E, finalmente, agradecemos

É com muita alegria que a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN Brasil)
realiza o XIII 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), Belém (PA, 2008), Santos (SP, 2010)
e Fortaleza (CE, 2012). 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,

inclusive convidados estrangeiros de 9 países (Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Estados

a todas as organizações e empresas que apoiaram nosso evento.

Ivone Amazonas Marques Abolnik
Pesidente do XIII ENAM e III ENACS
Marina Ferreira Rea
Presidente da Comissão Científica do XIII ENAM e III ENACS
Rosana M. P. F de Divitiis
Presidente da IBFAN Brasil

tem sido um espaço importante de troca entre profissionais de saúde, pesquisadores, gestores
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356 resumos entre relatos de experiências nos serviços de saúde, comunidades ou grupos de mães, projetos de intervenção, pesquisas e extensão e trabalhos de final de curso (TCC), cursos de especialização, dissertação de mestrado, doutorado e outras pesquisas científicas foram submetidos ao XIII ENAM – III ENACS.
Cada um dos resumos foi enviado para avaliação de um parecerista, sem revelação dos nomes dos autores.
36 resumos foram selecionados para apresentação oral.
313 resumos foram selecionados para apresentação na forma de pôster.
Os resumos dos trabalhos selecionados são apresentados a seguir, por seus eixos e respectivos códigos.
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RESUMO DA PROGRAMAÇÃO
26 de novembro de 2014 - Quarta-feira (STUDIO 5 CENTRO DE CONVENÇÕES)
Sala/
Horário
Capacidade

TUCUNARÉ (Plenária)
1500

08h00 - 09h15

Abertura Oficial

09h15 - 10h15

Conferência de Abertura: A política nacional de atenção integral à saúde da criança e o aleitamento materno

Sala/
Horário

TUCUNARÉ
(Plenária)

TAMBAQUI
(Salão Nobre)

CURIMATÃ
(Auditório)

TUCUMÃ
(Sala 2 e 3)

AÇAÍ
(Sala 5 e 6)

Capacidade

1500

400

100

140

140

10h15 - 10h30

X

X

X

X

X

Oficina 1:
Mesa-redonda 3:
NBCAL e Lei
Mesa-redonda 4:
Aleitamento materno e
11.265/06 Trabalho
Mesa-redonda 2:
Mesa-redonda 1:
O aleitamento materno
Articulação em redes
alimentação
Conjunto
Manejo do
e a segurança
para o apoio à
complementar nas
Governamental
aleitamento materno
(ANVISA/CGSCAM) e
alimentar e nutricional comunidades indígenas
amamentação
e ribeirinhas
Não Governamental
11h15 - 12h30
(IBFAN)

PAVILHÃO MATRINXAN
Visita aos expositores e artigos
regionais, café com prosa, lançamento
de livros, exposição de fotografias e
vídeos.

10h30 - 11h15

12h30 - 13h30

INTERVALO PARA ALMOÇO
PAVILHÃO MATRINXAN

13h30 - 14h30

ENAMzinho/ENACSquinho
Exposição dos trabalhos desenvolvidos na rede de ensino público do Amazonas
Rodas de Conversa com as mães (“Amigas do Peito”)

10h15 - 11h15
Supervisão de Pôsteres - Equipe 1

X

Sala/
Horário
Capacidade

TUCUNARÉ (Plenária)
1500
Conferência 2: O início da vida e as desigualdades em nutrição: como, porque e quando os problemas começam

14h30 - 15h15
Sala/
Horário

TUCUNARÉ
(Plenária)

TAMBAQUI
(Salão Nobre)

CURIMATÃ
(Auditório)

TUCUMÃ
(Sala 2 e 3)

AÇAÍ
(Sala 5 e 6)

Capacidade

1500

400

100

140

140

X

Apresentação
Especial 1

Comunicações
Coordenadas 1

Comunicações
Coordenadas 2

Comunicações
Coordenadas 3

15h15 - 16h15

Mesa-redonda 5:
Aleitamento materno Mesa-redonda 6:
Mesa-redonda 7:
e infecção materna
WBTi - Pesquisa
Alimentação saudável
16h30 - 18h30
(HIV?), drogas
Tendência Mundial
na Rede Básica
lícitas e ilícitas,
da Amamentação
outras situações

Sala/
Horário
Capacidade
19h30 - 22h30

Visita aos expositores e artigos regionais,
café com prosa, lançamento de livros,
exposição de fotografias e vídeos.
Supervisão de Pôsteres - Equipe 2

INTERVALO

16h15 - 16h30

18h30 - 19h30

PAVILHÃO MATRINXAN

Encontro da Rede
BLH

Encontro dos
Avaliadores da
IHAC

Encontro de Tutores
EAAB

Mesa-redonda 8:
Contribuição dos
estudos de coorte
brasileiros para a
construção do
conhecimento em
aleitamento materno

Oficina 2:
As diferentes formas
de promoção:
Semana mundial de
amamentação, dia da
doadora de BLH, e
outras campanhas na
mídia, prêmio Bibi
Vogel - proposta de
ação

Encontro de Tutores
da MTA

Encontro do
Departamento
Aleitamento Materno
da SBP

SALA 1
60
Assembleia Geral IBFAN Brasil

MAPATI (Sala 4)
80

Reunião Técnica - SESAI/DSEI

Reunião Consultores Lactação - IBLCE

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO
27 de novembro de 2014 - Quinta-feira (STUDIO 5 CENTRO DE CONVENÇÕES)
Sala/
Horário
Capacidade

TUCUNARÉ (Plenária)

MAPATI (Sala 4)

1500

80

Conferência 3: Fatores de proteção do aleitamento materno a curto e longo prazo

08h30 - 09h15
Sala/
Horário

TUCUNARÉ
(Plenária)

TAMBAQUI
(Salão Nobre)

CURIMATÃ
(Auditório)

TUCUMÃ
(Sala 2 e 3)

AÇAÍ
(Sala 5 e 6)

Capacidade

1500

400

100

140

140

09h15 - 10h15

10h15 - 10h30

X

Comunicações
Coordenadas 4

Comunicações
Coordenadas 5

Comunicações
Coordenadas 6

INTERVALO

Mesa-redonda 12:
Consultores em
lactação: uma
especialidade
emergente

Oficina 3:
Nascer em casa:
parteiras tradicionais,
urbanas e doulas.
Manejo da
amamentação no parto
domiciliar e
interculturalidade

INTERVALO PARA ALMOÇO
PAVILHÃO MATRINXAN

13h30 - 14h30

X

Roda de Conversa 2:
"Mãe com mãe: tá de
Visita aos expositores e
bem, mamar faz bem!
artigos regionais, café
E se não der, o que é
com prosa, lançamento
que tem? ... " Como
de livros, exposição de
Roda de Conversa 1:
unir e acolher
fotografias e vídeos.
A
EAAB
adaptada
à
saúde
mulheres que pensam
Supervisão de Pôsteres indígena/SESAI/DSEI –
diferente em suas
Equipe 3
escolhas. O papel da Reunião dos representantes
da
SESAI/DSEI
escolha informada

INTERVALO

Mesa-redonda 9:
Mesa-redonda 10:
Mesa-redonda 11:
IHAC e os Cuidados
Alimentação da
Atenção ao recémAmigos da Mulher:
10h30 - 12h30
criança brasileira e em nascido de risco, método
evidências
especial das regiões
canguru e aleitamento
científicas e
Norte-Nordeste
materno
políticas

12h30 - 13h30

PAVILHÃO
MATRINXAN

ENAMzinho/ENACSquinho
Exposição dos trabalhos desenvolvidos na rede de ensino público do Amazonas

X

Sala/
Horário
Capacidade

TUCUNARÉ (Plenária)
1500
Conferência 4: A política nacional de alimentação e nutrição e a alimentação complementar saudável

14h30 - 15h15
Sala/
Horário

TUCUNARÉ
(Plenária)

TAMBAQUI
(Salão Nobre)

CURIMATÃ
(Auditório)

TUCUMÃ
(Sala 2 e 3)

AÇAÍ
(Sala 5 e 6)

MAPATI

Capacidade

1500

400

100

140

140

80

15h15 - 16h15

X

Taller sobre Mujer,
Trabajo y Lactancia en
AmLatina
(Oficina sobre Mulher,
Trabalho e
Amamentação na
América Latina)

Comunicações
Coordenadas 7

Comunicações
Coordenadas 8

Sala/
Horário
Capacidade
18h30 - 19h00

Roda de Conversa 3: Visita aos expositores e
Educação em
artigos regionais, café
aleitamento: desde a com prosa, lançamento
origem nas escolas
de livros, exposição de
infantis, pré-escolas,
fotografias e vídeos.
creches... aos blogs Supervisão de Pôsteres Equipe 4
de mães etc

X

16h15 - 16h30

16h30 - 18h30

Comunicações
Coordenadas 9

PAVILHÃO MATRINXAN

Mesa-redonda 13:
Bancos de leite
humano –
Estratégia de
segurança
alimentar na
atenção neonatal

Mesa-redonda 14:
A Ética e o conflito de
interesses

Mesa-redonda 15:
Mesa-redonda 16:
Educação e
Estratégia Intersetorial
comunicação em
de Prevenção e
aleitamento materno e
Controle da Obesidade
alimentação
com o foco na criança
complementar saudável:
pequena - aleitamento
experiências no ensino,
materno e alimentação
nos meios tradicionais e
complementar
virtuais e na comunidade

Oficina 4:
Fotografia - Mulheres
que se tornam mães,
bebês que mamam,
pais e família

Reunião Técnica SESAI/DSEI

X

TUCUNARÉ (Plenária)
1500
Apresentação
Histórico do PNIAM com todos os atores decisivos, papel do UNICEF, da OPAS, do INAN, dos Grupos de Mães - MINA, do MS/S. Criança e Nutrição, outros e a IBFAN.

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO
28 de novembro de 2014 - Sexta-feira (STUDIO 5 CENTRO DE CONVENÇÕES)
Sala/
Horário

TUCUNARÉ
(Plenária)

TAMBAQUI
(Salão Nobre)

CURIMATÃ
(Auditório)

TUCUMÃ
(Sala 2 e 3)

AÇAÍ
(Sala 5 e 6)

Capacidade

1500

400

100

140

140

Mesa-redonda 18:
Políticas de
humanização do
parto e da
amamentação

Mesa-redonda 19:
Aleitamento materno
em situação de
emergências

Mesa-redonda 20:
Alimentos regionais das
populações ribeirinhas

Continuação
Oficina 4:
Fotografia - Mulheres que se
tornam mães, bebês que
mamam, pais e família

Mesa-redonda 17:
Aleitamento materno
08h00 - 10h00
e proteção da mulher
trabalhadora

PAVILHÃO MATRINXAN
10h00 - 10h15
Visita aos expositores e artigos regionais, café com prosa, lançamento de livros, exposição de fotografias e vídeos
Sala/
Horário
Capacidade

TUCUNARÉ (Pelnária)
1500

10h15 - 11h30

Conferência 5: O papel da IBFAN nas resoluções e decisões das Nações Unidas sobre
alimentação infantil e da criança pequena: de como conseguimos recomendar
6 MESES DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO a outras decisões

11h30 - 13h30

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
Premiação aos melhores pôsteres e comunicações coordenadas.
Festa-Show de Boi Garantido e Caprichoso
Comemoração 30 ANOS DE IBFAN BRASIL
Apresentação da proposta da cidade sede do XIV ENAM e IV ENACS

CONFERÊNCIAS
Conferência de Abertura: A política nacional de atenção integral à saúde da criança e
o aleitamento materno
Paulo Vicente Bonilha de Almeida
O Brasil tem apresentado significativa melhoria dos indicadores de seus indicadores de
saúde da criança, tendo cumprido o Objetivo do Desenvolvimento do Milênio numero 4,
de redução da mortalidade na infância (<5 anos) já em 2012, com 3 anos de antecedência
e com uma das maiores taxas de redução do mundo. Este êxito foi conquistado graças a
uma série de políticas publicas do SUS e intersetoriais. Entre elas se destaca o conjunto de
ações da Política Nacional de Aleitamento Materno. A recente aprovação pelo Conselho
Nacional de Saúde da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Criança, onde
se destaca o Eixo Estratégico do Aleitamento Materno e Alimentação complementar
saudável, pode vir a contribuir ainda mais para a continuidade da melhoria dos
indicadores de saúde da criança no Brasil, não mais apenas no sentido da sobrevivência
infantil e do crescimento físico saudável, mas sim de um pleno desenvolvimento na
primeira infância em particular, de cada brasileirinha e brasileirinho, condição essencial
para o desenvolvimento nacional.
Conferência 2: O início da vida e as desigualdades em nutrição: como, porque e quando
os problemas começam
Rafael Perez-Escamilla
Preventing obesity in early childhood and eliminating existing ethnic/racial disparities
in its prevalence has been identified as a strong public health priority for curbing the
epidemic in the USA. This is because childhood obesity tracks into adulthood and recent
research shows that obesity may be very difficult to reverse if children are obese by 5
years of age. Childhood obesity is in large part the result of the cyclical transmission
of the obesity risk from mother to offspring through epigenetic mechanisms. Evidence
from the USA indicates that low income children are more likely than their wealthier

counterparts to be obese by 2 years of age. This is explained by the higher likelihood
that low income children have to be exposed to risk factors for early childhood obesity
across the life course including maternal pre-pregnancy obesity, depression during
pregnancy, lack of exclusive breastfeeding, introduction of semi-solid foods earlier than
recommended, excessive weight gain during infancy, excessive consumption of sugar
sweetened beverages and junk food by 3 years of age and having a TV in the bedroom by
4 years of age. These findings have major implications for research and policy agendas
seeking to curve the childhood obesity epidemic in Brazil and other countries in the
Latin America and Caribbean region.
Conferência 3: Fatores de proteção do aleitamento materno a curto e longo prazo
Bernardo Lessa Horta
Com o objetivo de revisar as evidências a respeito das consequências a longo e curto
prazo da amamentação, foi realizada uma revisão sistemática e meta-análise. No que
diz respeito aos efeitos a curto prazo, observamos que a amamentação reduziu a
morbidade e a mortalidade por diarreia e por infecção respiratória. Esta associação foi
observada tanto nos países de alta como nos de baixa renda. Em relação aos efeitos a
longo prazo, observamos que a amamentação reduz em 34% o risco de diabetes tipo
2, mas tendo em vista que apenas 2 estudos foram considerados como sendo de alta
qualidade, mais estudos sobre este tema são necessários. A revisão também observou
que a amamentação reduziu em 12% o risco de sobrepeso/obesidade e que está
associada a melhor performance em testes de inteligência na infância e adolescência.
Conferência 4: A política nacional de alimentação e nutrição e a alimentação
complementar saudável
Patrícia Constante Jaime
Práticas alimentares inadequadas nos primeiros anos de vida estão intimamente
relacionadas à morbimortalidade de crianças, representada por doenças infecciosas,
afecções respiratórias, cárie dental, desnutrição, excesso de peso e carências específicas
9

de micronutrientes como as de ferro, zinco e vitamina A. Atualmente, no Brasil, 50%

Conferência 5: O papel da IBFAN nas resoluções e decisões das Nações Unidas sobre

das crianças menores de dois anos apresentam anemia por deficiência de ferro e 20%

alimentação do lactente e da criança pequena: Como conseguimos recomendar 6

apresentam hipovitaminose A. Nessa perspectiva, a Política Nacional de Alimentação

MESES DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO a outras decisões

e Nutrição, tem por propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e

Annelies Allain

saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas
e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos

Durante muitos anos houve controvérsia sobre o período recomendado de aleitamento

agravos relacionados à alimentação e nutrição. Diversas ações são fomentadas em prol

materno exclusivo. A indústria dizia que eram 4 meses, enquanto os defensores do

da saúde e nutrição das crianças brasileiras que acontecem em nível local e em nível

AM diziam 6 meses mínimo. A Resolução 54.2 (1999) da AMS, chamada “Resolução

nacional. A Vigilância Alimentar e Nutricional realizada nas Unidades Básicas de Saúde e

brasileira”, pós fim a essa controvérsia, colocando 6 meses como recomendação mundial

por meio dos inquéritos nacionais fornecem informações sobre as condições de saúde

de saúde pública. Isto modificou em certa forma a Código Internacional que diz que

e nutrição das crianças e direcionam as políticas públicas. Para promover a alimentação

a alimentação complementaria deveria começar “a partir dos 4 a 6 meses”. O Código

saudável, a Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação

já tinha 20 anos e essa expressão vinha duma definição ainda mais antiga do Codex

Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde – Estratégia Amamenta e Alimenta

Alimentarius. Para modificar textos e recomendações oficiais é necessário apresentar

Brasil tem como objetivo qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da

estudos científicos, mas no caso da alimentação infantil as influencias comercias tem

alimentação complementar saudável para crianças menores de dois (2) anos de idade;

ainda mais peso que os estudos. A IBFAN enfrentou diversas táticas da indústria para

aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde para a promoção

influenciar o debate. A indústria iria perder vendas e teria que ajustar as etiquetas dos

do aleitamento materno e da alimentação complementar como atividade de rotina das

produtos e a publicidade. As companhias se adaptaram à mudança e se fizeram campeãs

Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para prevenir as deficiências nutricionais, que tanto

do “AME por 6 meses”, mas de maneira a não mencionar o aleitamento mais além dessa

impactam no desenvolvimento infantil, o Programa Nacional de Suplementação de

idade. A IBFAN lutou duro e os brasileiros estiveram sempre no frente da batalha.

Ferro, Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, Estratégia de Fortificação da
Alimentação Infantil com Micronutrientes (vitaminas e minerais) são fomentados pelo
governo federal. Para superar a desnutrição que acontece em municípios de extrema
vulnerabilidade, o Ministério da Saúde (MS) apoia os municípios por meio da Agenda de
Atenção Nutricional a Desnutrição Infantil. Por fim, para prevenir e controla a obesidade
o MS, em conjunto com outros ministérios, desenvolveu a Estratégia Intersetorial de
Prevenção e Controle da Obesidade.
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Mesas Redondas
Mesa-redonda 1: Manejo do aleitamento materno
Posicionamento para amamentar: um novo enfoque
Elsa Regina J. Giugliani
Laid-backbreastfeeding (sem tradução ainda para o português) é um “novo” jeito de
amamentar, mais natural e descontraído. Introduzido por uma enfermeira inglesa
na década passada, tem como diferencial a sua abordagem neurocomportamental,
que facilita a liberação de comportamentos instintivos na mãe e na criança, e,
consequentemente, favorece a amamentação. Trata-se de um conjunto de posições em
que a mãe assume uma postura semideitada, relaxada, com ombros, cabeça e pescoço
bem apoiados; o bebê fica em cima da mãe, em posição longitudinal ou oblíqua, não
havendo necessidade de apoiá-lo, mantendo-se fixado à mãe pela força da gravidade
e livre da pressão das costas. Assim, o bebê tem muito mais autonomia e utiliza os
seus reflexos inatos para se locomover, acomodar-se e, frequentemente, pegar sozinho
a mama. Isso faz com que o laidbackbreastfeeding seja, na realidade, muito mais que
simplesmente uma posição para amamentar.
Aleitamento em situações especiais
Keiko Miyasaki Teruya
Qual o significado de um diferente em nossa vida? Qual significado da amamentação
nesse contexto? A amamentação é fundamental para a sobrevivência de todos os
bebês, porém, oferecer apoio é mais importante que simplesmente incentivar a
amamentação. Mães precisam de incentivo, apoio e encorajamento constantes de
pessoas qualificadas para estabelecer e manter a amamentação exclusiva. Construir
com a mãe a compreensão do caso. Evitar que a primeira opção seja a suspensão da
amamentação. Por que leite materno a lactentes com necessidades especiais. Por
que leite materno em situações especiais? Porque é a melhor fonte de nutrientes; é
espécie-específica; é uma substância viva de alta complexidade biológica contendo mais

de 250 fatores bioativos de proteção comprovados (IgA secretora, IgG, IgE, IgD, IgM,
lisozima, lactoferrina, lactoperoxidase, C´3, C´4, interferon, substâncias antioxidantes,
quinonas, citoquinas, oligossacarídeos, etc.). Amamentação em situações especiais:
Recém nascidos e lactentes prematuros; Gemelares; Portadores de mal formações
orofaciais com diferentes variedades anatômicas (fissura labial,fissura palatina, fissura
lábio palatina); portadores de cardiopatias; pneumopatias; neuropatias, sindrômicos;
com erros inatos do metabolismo; etc.
Hiperprodução X Muito Leite: Como manejar?
Vilneide Maria Santos Braga Diégues Serva
Tanto a baixa produção como a hiperprodução de leite humano são problemas da
mama puerperal frequentes. Embora haja um grande número de artigos que se referem
à baixa produção de leite, a hiperprodução, por sua vez, carece de estudos, havendo
inclusive subdiagnóstico ou até ausência total do diagnóstico. O próprio conceito de
hiperprodução láctea se aplica a três questões totalmente díspares: hiperprodução
durante a lactação, produção láctea numa mulher não lactante ou em homens, também
denominado galactorreia e manutenção da lactação além de um período esperado. Os
Mecanismos de hiperprodução de leite humano ligados ao Fator Inibidor da Produção
Láctea e a inter-relação entre células secretoras epiteliais com a membrana basal, a qual
estão ligadas, serão discutidas. Por fim, serão debatidas as várias formas de tratamento
propostas pela literatura.
Mesa-redonda 2: O aleitamento materno e a segurança alimentar e
nutricional
O impacto da insegurança alimentar sobre saúde, nutrição e bem estar de crianças
pequenas
Rafael Perez-Escamilla
Evidencia generada principalmente en los Estados Unidos indica que la inseguridad
alimentaria en el hogar afecta el desarrollo social, emocional, y cognitivo de los niños
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pequeños. Esta evidencia sugiere que parte de la explicación de este hallazgo radica en la

de agrotóxicos em 88% das amostras de sangue e urina dos professores de escolas,

fuerte asociación que tiene la inseguridad alimentaria con un mayor riesgo de depresión

sendo que os níveis de resíduos nos professores que moravam e atuavam na zona rural

en las madres de los niños. La relación entre la inseguridad alimentaria y la duración de

foi o dobro dos professores que moravam e atuavam na zona urbana; e) contaminação

la lactancia materna no se ha estudiado a profundidad. Sin embargo, estudios llevados a

do leite materno com resíduos de agrotóxicos (DDE, Endosulfan, Deltametrina e DDT),

cabo en Ghana y Kenia sugieren que la inseguridad alimentaria se asocia con la percepción

sendo que 100% das amostras estavam contaminadas com DDE (derivado do DDT) de

de las madres de no tener leche de suficiente calidad para amamantar exclusivamente

62 mães que pariram e amamentavam em Lucas do Rio Verde em 2010; essa amostra

por 6 meses. Se sabe poco sobre si hay un efecto protector de la lactancia materna

representou 20% do total das mães que pariram e amamentavam; f) as incidências de

en el bienestar de niños viviendo en hogares con inseguridad alimentaria. Un estudio

acidentes de trabalho, intoxicações, cânceres, más-formações e agravos respiratórios

llevado a cabo recientemente en México sugiere que la lactancia materna protege el

aumentaram entre 40% a 102% nos últimos 10 anos, com nível 50% acima da incidência

crecimiento de los bebés viviendo en hogares con inseguridad alimentaria. En conclusión,

estadual. No estado, as maiores incidências estão nas regiões mais produtoras.

la inseguridad alimentaria es un factor de riesgo para el desarrollo y bienestar de los
niños. Se necesitan estudios prospectivos para comprender mejor la interacción entre la

Mesa-redonda 3: Aleitamento materno e alimentação complementar

inseguridad alimentaria, la lactancia materna y el desarrollo de los niños.

nas comunidades indígenas e ribeirinhas
Violação ao direito a alimentação saudável das crianças indígenas

Contaminação ambiental e o aleitamento materno: O caso “Lucas do Rio Verde”

Cristina Albuquerque

Wanderlei Pignati
O Brasil é uma das nações que mais reduziu as mortes de suas crianças menores de 1
Dentre os vários impactos da agropecuária, os de maior relevância para a saúde e

ano. Apesar dos avanços, o Brasil enfrenta o desafio de reduzir as mortes de crianças

ambiente são as contaminações químicas dos alimentos e as intoxicações agudas

indígenas. A média dos indicadores nacionais não refletem as altas taxas de mortalidade

e crônicas relacionadas aos agrotóxicos. No processo agroquímico dependente, os

infantil (menores de 1 ano) e na infância (menores de 5 anos) entre a população

agricultores com o objetivo de pulverizar as “pragas” da lavoura (insetos, fungos ou ervas

indígena. Em 2011, a taxa de mortalidade infantil entre os indígenas foi de 41,9 por mil

daninhas), contaminam a lavoura, o produto agrícola, o ambiente, os trabalhadores e

nascidos vivos. Isso quer dizer que uma criança indígena tem três vezes mais chances de

a população consumidora. Durante os anos de 2007 a 2012 se realizou em Lucas do

morrer antes de completar 1 ano de idade, quando comparamos os indicadores com as

Rio Verde, pesquisas da UFMT e FIOCRUZ, onde se avaliaram componentes ambientais,

médias nacionais. Ao contrário dos dados nacionais, bebês indígenas morrem, em geral,

humano e animal. Os dados demonstraram: a) exposição ambiental/ocupacional/

após os 27 dias de vida (59,2%). A desnutrição de crianças indígenas está associada a

alimentar de 136 litros de agrotóxicos por habitante; b) as pulverizações de agrotóxicos

muitas mortes infantis, e relacionada a situações bastante complexas considerando a

por avião e trator eram realizadas a menos de 10 metros de fontes de água potável,

diversidades dos aspectos culturais e socioeconômicos em cada etnia.

córregos, de criação de animais e de residências; c) contaminação com vários tipos de
agrotóxicos em 83% dos 12 poços de água potável (escolas e cidade) e contaminação com

De desigualdades e soberania alimentar: alimentação e nutrição de crianças indígenas

agrotóxicos de 56% das amostras de chuva (pátio das escolas) e de 25% das amostras de

no Brasil

ar (pátios das escolas) monitoradas por 02 anos; d) presença de resíduos de vários tipos

Altamiro Vianna e Vilhena de Carvalho
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Diversos estudos demonstram que diferentes etnias indígenas apresentam índices

acompanhamento da caderneta da criança e discussões sobre a promoção de ambiente

nutricionais que evidenciam déficits nutricionais importantes, especialmente quando

saudáveis para o crescimento e o desenvolvimento das crianças atendidas pelo projeto.

comparados com a população não indígena da mesma faixa etária. São diversos os

Nesta etapa são abordadas, também, questões referentes à primeira infância e a

determinantes sociais que agem nestes grupos, devendo ser identificadas as causas

importância da sustentabilidade ambiental em vários níveis. Objetivo geral: Trabalhar o

específicas para cada etnia, mas podendo ser destacadas o saneamento inadequado,

desenvolvimento integral das crianças nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, por

a falta de terras produtivas, a falta de alimentos, o consumo de bebidas alcoólicas, a

meio de visitação domiciliar.

diminuição de caça e pesca e a introdução de alimentos não tradicionais de baixo valor
calórico e nutricional. São importantes as ações no sentido de valorizar a alimentação

Mesa-redonda 4: Articulação em redes para o apoio à amamentação

tradicional com alimentos produzidos na comunidade, o reforço ao aleitamento materno

Construção da Rede Saúde Manauara

e a melhora da assistência a população indígena.

Nayara de Oliveira Maksoud

Ações de saúde para crianças ribeirinhas na primeira infância

A Rede Saúde Manaura é uma construção compartilhada entre município de Manaus,

Rhamilly Amud Karan

Estado do Amazonas e Fundações de Saúde, tendo como produto novos processos
de trabalho, planejada com base nos determinantes e condicionantes sociais e perfil

O projeto Primeira Infância Ribeirinha trabalha com a prevenção, a educação e a

epidemiológico da população. Surgindo com novos conceitos, como os de território

promoção do desenvolvimento integral da criança, com vistas a elevação do bem estar

de saúde, gestão compartilhada de redes e linhas de cuidado, englobando desde as

e do potencial de aprendizagem das mesmas. Por meio do estímulo ao cognitivo, sócio

iniciativas singulares de auto-cuidado até as atividades ofertadas de forma organizada

afetivo, motor e linguagem, no período de 0 a 6 anos de vida da criança, o cuidador

pelas redes de saúde, tendo a Atenção primária como protagonista na ordenação

é orientado às práticas de atenção a primeira infância com o objetivo de estimular a

e coordenação do sistema. Ao tempo em que todas as estratégias desenvolvidas são

amamentação e alimentação complementar saudável. Compõem também os objetivos

embasadas pelas melhores evidências científicas.

do PIR, aumentar a prevalência da amamentação de forma exclusiva até os seis meses
de idade e complementada até os dois anos ou mais para a diminuição de crianças

Rede Cegonha e sua articulação com o aleitamento materno

que recebem alimentos precocemente; o aumento da prevalência de consumo de

Francisca Sonja Ale Girão Farias

frutas, verduras e legumes diariamente, principalmente antes dos dois anos de idade;
e a melhora no perfil nutricional, com a diminuição de deficiências nutricionais. O PIR

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de

tem como principio apoiar o Agente Comunitário de Saúde – ACS a incorporar em sua

saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas

prática conteúdos que ajudem na promoção desenvolvimento infantil das crianças,

de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado

por meio de visitação domiciliar, da educação permanente em saúde e, como base, a

(Ministério da Saúde, 2010). A partir do lançamento da RAS foi instituída em 2011, no

metodologia crítico-reflexiva, desenvolvida por meio de atividades teóricas e práticas.

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS a Rede Cegonha que consiste numa rede de

No modelo de visitação as famílias recebem orientação sobre alimentação saudável, os

cuidados que assegura à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção

instrumento de vigilância do desenvolvimento infantil, o que inclui informações sobre o

humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao
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nascimento seguro, ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. A infância é um

da EAAB o índice de AME até o sexto mês aumentou nos anos de 2011 a 2013 com os

período em que se desenvolve grande parte das potencialidades humanas. As ações de

respectivos índices: 48,51%; 53,14% e 54,05%.

alimentação e nutrição na Rede Cegonha nos primeiros anos de vida, inclui a prática do
aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e a introdução de alimentos de

Mesa-redonda 5: Aleitamento materno e infecção materna (HIV?),

qualidade em tempo oportuno, resultando em inúmeros benefícios para a saúde das

drogas lícitas e ilícitas, outras situações

crianças. Investir em ações de saúde e nutrição na infância é investir em capital humano

HIV e hepatites na amamentação

e na alimentação saudável. Estima-se que ações de promoção do aleitamento materno

Maria José Guardia Mattar

e da alimentação complementar saudável sejam capazes de diminuir, respectivamente,
em até 13% e 6% a ocorrência de mortes em crianças menores de 5 anos em todo

A nutriz exposta à doenças infecciosa pode transformar o LH como veículo de agentes

o mundo. As práticas alimentares inadequadas nos primeiros anos de vida estão

infecciosos. Sempre que nos depararmos com esta situação, antes de considerar o LH

intimamente relacionadas à morbidade e mortalidade de crianças, representada por

como transmissor do agente infectante, se faz necessário avaliar se é possível: - afastar

doenças infecciosas, afecções respiratórias, cárie dental, desnutrição, excesso de peso e

outras vias de transmissão, a contaminação do lactente por via digestiva, através da

carências específicas de micronutrientes como ferro, zinco e vitamina A. A Rede Cegonha

ingestão do agente anti-infeccioso e sua passagem através do TGI?, o risco infecciosos

veio intensificar a atenção à saúde da mulher e da criança e no fortalecimento do vínculo

do lactente supera às vantagens nutricionais, anti-infecciosas, psicológicas do AM. Em

mamãe bebê contribuindo para o aumento do estímulo ao aleitamento materno e com

algumas doenças infecciosas maternas o LM pode funcionar como possível fonte de

isto reduzir os índices de mortalidade infantil.

infecção para o lactente. HEPATITE B: A via de transmissão do vírus da Hep B de mãe
para filho é a exposição ao sangue materno durante o trabalho de parto e parto. O uso

Aleitamento materno e alimentação complementar saudável em redes em Manaus:

de vacina e imunoglobulina específica anti-hepatite B protege o RN e elimina o risco

uma experiência exitosa

de transmissão por esta via. HEPATITE C: A transmissão do HCV pelo LM é possível,

Ivone Amazonas Marques Abolnik

mas a ainda não foi documentada a infecção em lactentes por esta via. As mães HCV+
devem ser orientadas sobre o risco, principalmente nos casos de trauma mamilares,

Percebe-se uma melhoria significativa da situação do aleitamento materno com a

mas o AM não está contraindicado, com exceção se houver co-infecção com o HIV. HIV:

implantação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, com aumento mais

o vírus é excretado é excretado livre e no interior de células do leite de mães infectadas

expressivo do Aleitamento Materno Exclusivo quando comparado a Alimentação

(sintomáticas ou não) por um período de 18 meses após o parto transmissão viral através

Complementar Saudável - ACS. Apesar dos avanços que vêm refletindo ao longo de três

do LM poderá ocorrer em qualquer fase durante todo o período da AM, mas o mais

décadas nos resultados da Política Nacional de Aleitamento Materno, criada em 1981,

importante é nas primeiras semanas. A infecção pelo HIV é uma das poucas situações em

estamos distantes do cumprimento das metas propostas pela Organização Mundial de

que há a contraindicação do AM. O governo brasileiro, junto com o programa DST/AIDS,

Saúde e Ministério da Saúde, de amamentação até o final do segundo ano de vida ou

subsidia desde 1989 uma fórmula artificial para alimentar os filhos de mães soropositivas

mais e aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida. Além disso, verificou-se

no primeiro ano de vida. A OMS/UNICEF recomendam que a suspensão completa do

a necessidade de promover hábitos saudáveis de alimentação no primeiro ano de vida

aleitamento materno é eficaz na prevenção da transmissão vertical do HIV, mas esta

para a redução da mortalidade infantil. No município de Manaus com a implantação

intervenção tem significativa morbidade associada a diarréia, se a fórmula é preparada
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sem água limpa. Se a amamentação é iniciada, duas intervenções: aleitamento materno

Mesa-redonda 6: WBTi - Pesquisa Tendência Mundial da Amamentação

exclusivo durante os primeiros meses de vida; anti-retroviral estendida profilaxia para o

Resultados do WBTi em países latino-americanos

bebê são eficazes na prevenção da transmissão.

Vilma Judith Chavez de Pop

Drogas na lactação

Tomando como base la Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante y niño

Luciano Borges Santiago

pequeño, IBFAN ASIA diseño un instrumento que permitiera medir el grado de
avance en la Implementación de la misma por ellos los países de AMERICA LATINA y

O uso de medicamentos/drogas durante a lactação é muito frequente. O desmame

el CARIBE recibimos la capacitación en Costa Rica, y realizamos la evaluación según

ocasionado pela falta de informações de grande parte das medicações é algo real em

los 15 indicadores de medición. Los resultados de esta medición fueron utilizados

nosso meio. O grande número de profissionais da saúde sem a capacitação necessária

para acciones de abogacía en los países y además integro a diferentes actores de

para orientar adequadamente as lactantes é preocupante. Desta forma são apresentadas

equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios y de diversas organizaciones nacionales

fontes científicas que abordam a utilização de forma segura de medicamentos durante

gubernamentales y no gubernamentales para proponer planes de acción para minimizar

a lactação e também casos clínicos deste assunto, visando contribuir para uma ampla

las brechas detectadas. La recomendación es realizarla cada dos años o tres para

discussão de situações nas quais não temos respostas definitivas, onde o exercício do

determinar si los países avanzan en el cumplimiento de las metas operacionales y

bom senso será de grande importância para traçarmos caminhos seguros para a lactante

objetivos de la estrategia.

e seu bebê.
Resultados do WBTi no Brasil em 2014
Hipoglicemia no recém-nascido e amamentação

Fabiana Swain Müller

Maria Beatriz Reinert do Nascimento
A OMS e o UNICEF desenvolveram em conjunto a Estratégia Global para a Alimentação
A hipoglicemia é uma das ameaças que os recém-nascidos enfrentam durante a transição

de Lactentes e Crianças de Primeira Infância (EG) em 2002 visando reafirmar as

para a vida extra-uterina. O aleitamento materno exclusivo, precoce e freqüente, atende

quatro metas da Declaração de Innocenti de 1995 e outros novos objetivos. Baseia-

às necessidades de neonatos saudáveis. Exames de glicemia capilar e suplementação

se num enfoque de direitos humanos e apresenta um plano amplo e abrangente com

de rotina destes bebês não são necessários, e podem prejudicar o estabelecimento da

múltiplas ações interligadas para proteger, promover e apoiar o aleitamento materno

amamentação. As causas de hipoglicemia neonatal podem ser agrupadas em relacionadas

exclusivo até os 6 meses, seguido da amamentação concomitante a uma alimentação

à falta de substrato (prematuridade ou pequeno para a idade gestacional), e ao excesso

complementar adequada e apropriada a partir de alimentos locais, dos 6 meses até

de insulina (diabetes materno ou grande para a idade gestacional). A hipoglicemia

2 anos ou mais. Para monitorar os efeitos das ações e levantar as lacunas de atuação

sintomática pode trazer resultados adversos ao desenvolvimento neurológico. Neonatos

desenvolveu-se uma metodologia de pesquisa denominada WBTi (World Breast feeding

de risco devem ser rastreados, e se necessário, tratados com suplementação ou glicose

Trends Iniciative) - Iniciativa Mundial Sobre Tendências em Aleitamento. Em resposta a

endovenosa, se houver sinais clínicos ou os limites mínimos de glicemia, sugeridos na

essa Iniciativa, realizou-se no Brasil, no período de março a setembro de 2014 a pesquisa

literatura, sejam atingidos.

sendo os resultados apresentados por meio de 15 indicadores que apresentam os
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dados numéricos específicos sobre a prática alimentar de lactentes e crianças pequenas

utilizando estimados, insumos e información local.

e o estado das diferentes ações em prol do aleitamento materno, realizadas no Brasil,
segundo os objetivos da Estratégia Global.

Mesa-redonda 7: Alimentação saudável na Rede Básica
Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil

WBTi em Ouro Preto, MG

Amanda Souza Moura e Renata Guimarães Mendonça de Santana

Cleia Costa Barbosa
Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação
O Comitê Interinstitucional de Aleitamento Materno de Ouro Preto/MG – CIAM criou

Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde (SUS) - Estratégia Amamenta e

um Grupo de Trabalho (GT) para realizar a Pesquisa WBTi - Iniciativa Mundial sobre

Alimenta Brasil, instituída pela Portaria nº 1.920, de 5 de setembro de 2013, resultou da

Tendências do Aleitamento Materno, que ocorreu em dois momentos (outubro/dez 2013

integração das ações da Rede Amamenta Brasil e da Estratégia Nacional de Promoção

e dez/2013 a março 2014) junto à pessoas/instituições, com elaboração de relatório

da Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), que foram lançadas em 2008 e

apresentado à IBFAN, CIAM, SMS e SES/MG. Essas pesquisas responderam as seguintes

2009, respectivamente, com a finalidade de promover reflexão da prática da atenção à

perguntas: onde estamos em relação a promoção, proteção e apoio ao Aleitamento?

saúde de crianças de 0 a 2 anos de idade e capacitação dos profissionais de saúde, por

Onde queremos chegar? Como queremos fazer? Orientou-nos, fornecendo novas

meio de atividades participativas, incentivando a troca de experiências e a construção

diretrizes para elaboração de estratégias para continuarmos a fazer jus ao IV Premio Bibi

do conhecimento a partir da realidade local. Tendo como princípio a educação

Vogel do Ministério da Saúde que o nosso município recebeu em 2013.

permanente em saúde e como base a metodologia crítico-reflexiva, a estratégia busca
criar espaços para o desenvolvimento de um processo de educação, formação e de

WBTi e os custos de sua implementação: o novo WBCi

práticas em saúde compartilhado coletivamente, de forma a potencializar a qualidade

Marta Trejos Montero

do cuidado. A Estratégia tem como base legal políticas e programas que norteiam as
ações na saúde, como a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a Política Nacional

El nuevo programa de IBFAN, la WBCi – Iniciativa Mundial de Cálculo de Costos de la

de Promoção da Saúde (PNPS), a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e

Lactancia Materna - es una respuesta a la evaluación realizada en más de 100 países,

a Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno, reforçando

sobre la implementación de todos los indicadores de la Estrategia Mundial para la

o compromisso do Ministério da Saúde com a valorização da formação dos recursos

Alimentación del Lactante y Niño Pequeño de OMS/UNICEF. Este estudio reveló que

humanos na Atenção Básica. E tem como objetivos qualificar as ações de promoção do

los gobiernos definen sus políticas y programas sin acompañarles de adecuados

aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores

presupuestos, lo que hace que muchas veces no avancen e incluso fracasen; mostró

de dois (2) anos de idade; e aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de

además que los gobiernos y donantes no están invierten lo suficiente para mejorar las

saúde para a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar como

prácticas de lactancia materna y para garantizar el derecho de las mujeres, madres, niños

atividade de rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Assim, iremos apresentar a

y niñas a una sana alimentación. La WBCi es una herramienta de planificación financiera,

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil ao publico presente, considerando os objetivos

flexible, fácil de usar, y que los países pueden adecuar a sus necesidades específicas.

da estratégia, seu formato para implantação e implementação e o atual balanço.

Fácilmente puede generar planes financieros anuales y estimar cálculos multi-anuales
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Impacto dos 10 passos da alimentação complementar

Contribuição dos estudos de coorte brasileiros para a construção do conhecimento em

Paula Dal Bó Campagnolo

aleitamento materno
Os estudos de coorte brasileiros tem produzido importantes evidências sobre os efeitos

Serão apresentados e discutidos resultados referentes a 2 pesquisas que avaliaram o

benéficos do aleitamento materno, tanto no que diz respeito aos efeitos a curto como a

impacto da Implementação dos “Dez Passos da Alimentação Saudável para Crianças

longo prazo. No tocante aos efeitos a longo prazo da amamentação, na coorte de 1982

menores de 2 anos” em diferentes desfechos relacionados às condições de saúde e

dos nascidos em Pelotas, se observou que aqueles indivíduos que foram amamentados

nutrição no primeiro ano de vida e durante a infância. As intervenções foram realizadas

por 12 meses ou mais apresentaram melhor desempenho no teste de QI (3 pontos;

por meio de visitas domiciliares na cidade de São Leopoldo e por meio das unidades

95% intervalo de confiança: 1,7; 4,3) maior escolaridade (0,6 anos; 95% intervalo de

básicas de saúde na cidade de Porto Alegre. Foram avaliados aspectos referentes ao

confiança: 0,2; 1,0) e maior renda individual aos 30 anos (285 reais; 95% intervalo de

aleitamento materno, sintomas de morbidade respiratória, cárie, qualidade da dieta e

confiança: 93; 477), em comparação com aqueles amamentados por menos de 1 mês.

fatores de risco cardiovascular.
Coorte de Feira de Santana, BA
Impacto e implementação da Rede Amamenta Brasil

Graciete Oliveira Vieira

Sonia Isoyama Venâncio
A coorte de Feira de Santana foi iniciada no ano de 2004 com o objetivo de contribuir
O MS apoiou a realização de duas pesquisas voltadas à avaliação da Rede Amamenta Brasil

na construção do conhecimento científico na área de aleitamento materno, nutrição e

(RAB). A primeira objetivou avaliar sua implantação, para compreender os mecanismos

saúde da criança. É composta por dois grandes projetos: Incidência e fatores de risco

envolvidos após a adesão inicial dos estados e municípios e identificar aspectos que

para a mastite e Efeitos do desmame sobre o hábito alimentar e o crescimento infantil.

pudessem contribuir para o seu fortalecimento. Algumas recomendações do estudo

Deram entrada na coorte, nas primeiras 72 horas após o parto, 1344 díade mãe e filho

foram: necessidade de maior articulação entre as várias áreas do MS, pactuação quanto

atendidas em todas as maternidades do município, seguidas em visitas domiciliares

ao financiamento para implantação da RAB nos estados e municípios, fortalecimento

mensais, nos primeiros seis meses, além de coletas de dados aos 9, 12, 18, 24, 30, 72 e

do papel dos tutores e incentivo à capacitação das equipes no processo de implantação

96 meses de idade da criança. Os principais produtos dessa coorte que disseminaram

da Rede. O objetivo da segunda pesquisa foi avaliar o impacto da RAB. Verificou-se que

o conhecimento do aleitamento materno e nutrição infantil foram: 29 sub-projetos, 13

as UBS cujo escore apontou cumprimento dos critérios de certificação na RAB tiveram

orientações de bolsistas de Iniciação Cientifica, 13 dissertações de Mestrado, 3 teses de

prevalência de AME 1,5 vezes maior quando comparadas às UBS que não cumpriam

Doutorado, 103 trabalhos apresentados em Congressos e artigos publicados no idioma

nenhum critério.

português e inglês.

Mesa-redonda 8: Contribuição dos estudos de coorte brasileiros para

Coortes de Porto Alegre

a construção do conhecimento em aleitamento materno

Elsa Regina J. Giugliani

Coortes de Pelotas, RS
Bernardo Lessa Horta

Foi realizado um balanço do que se produziu em termos de conhecimento com as cinco
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coortes de duplas mães/bebês selecionadas na maternidade do Hospital de Clínicas

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC): determinantes do aleitamento materno

de Porto Alegre, com o intuito dese estudar vários aspectos do aleitamento materno,

na 1ª hora de vida

sobretudo o impacto de algumas intervenções. A primeira coorte foi iniciada em 1987

Maria Inês Couto de Oliveira

e a última em 2006, envolvendo, ao todo, mais de mil crianças e mães que foram
acompanhas por 6 meses a 7 anos, dependendo da coorte. Essas coortes trouxeram

O Passo 4 da IHAC recomenda que os bebês sejam colocados em contato pele a pele

contribuição para a produção do conhecimento sobre determinantes do aleitamento

com suas mães ao nascimento, sendo oferecida ajuda para que a amamentação possa

materno e aleitamento materno exclusivo, influência do pai e das avós na amamentação,

ser iniciada na primeira hora de vida, assim que o bebê esteja pronto. Foi conduzida

associação entre duração do aleitamento materno e alguns desfechos tais como

revisão sistemática (Esteves TMB, Daumas RP, Oliveira MIC, Andrade CAF, Leite IC; 2014)

qualidade da função mastigatória e distoclusão na criança, impacto de estratégias pró-

nas bases de dados Medline, Lilacs, Scopus e Web of Science, sem restrição de período

aleitamento materno, incluindo a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, entre outros.

ou idioma, para identificação dos fatores associados ao aleitamento materno na 1ª h
de vida. De 155 artigos encontrados, 18 foram incluídos: 9 conduzidos na Ásia, 5 na

Mesa-redonda 9: IHAC e os Cuidados Amigos da Mulher: evidências

África, e 4 no Brasil. O único fator de risco comum a todos os estudos brasileiros foi

científicas e políticas

o parto por cesariana, seguido por parto em hospital privado, parto em hospital não

Implicações da pesquisa “Nascer no Brasil” para a atenção ao parto e o início da

credenciado na IHAC, resultado pós-parto do teste rápido anti-HIV, intercorrência pós-

amamentação

parto e prematuridade. Algumas características maternas se associaram ao desfecho,

Maria do Carmo Leal

como a cor da pele, idade, escolaridade, baixa renda, não ter recebido orientação sobre
aleitamento materno e não se sentir escutada no hospital. Já nos estudos internacionais

O nascimento é uma experiência singular na vida da criança, da mãe e da família. É o

a zona de residência, o trabalho materno, a primiparidade, a não realização de pré-natal

momento mais importante para o estabelecimento de um vínculo de cumplicidade,

e o parto domiciliar também se mostraram associados à não amamentação na 1ª h de

amorosidade e parceria entre a mãe e seu filho. A importância disso fez com a que a

vida. Políticas públicas devem levar estes fatores em consideração para buscar viabilizar

Organização Mundial da Saúde definisse um conjunto de ações chamadas de boas

a prática universal do Passo 4 da IHAC.

práticas no nascimento e que se constituem no estabelecimento do contato pele a pele
mãe-bebê e amamentação imediatamente após o parto, clampeamento tardio do cordão

A IHAC no Brasil: cenário, avanços e desafios

umbilical, alojamento conjunto e presença dos familiares no momento do nascimento.

Neide Maria da Silva Cruz

Os dados da “Pesquisa Nascer no Brasil” mostraram as boas práticas no nascimento estão
sendo muito pouco utilizadas no país e que um conjunto de intervenções desnecessárias

IHAC: em que consiste a Ação. É uma Estratégia potencializadora nas Políticas da Saúde

e não recomendadas estão sendo feitas tais como aspiração das vias aéreas e gástrica,

da Criança e da Mulher, no contexto das Redes de Atenção à Saúde, principalmente da

encaminhamento do recém-nascido para berçário, além de outras intervenções em

Rede Cegonha. Histórico: Criada pela Organização Mundial de Saúde e pelo Fundo das

menor freqüência, fazendo com que o nascimento seja estressante e doloroso.

Nações Unidas para a Infância; Lançada mundialmente em 1991 e no Brasil em 1992,
sendo o primeiro hospital o IMIPE (Instituto Materno Infantil do Pernambuco); 140
países do mundo aderiram à Iniciativa; Hoje em todo o mundo são cerca de 20.000 HAC.
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Medidas legislativas e atos normativos que embasam o trabalho: Portaria nº 1153 de

representativa para todas as regiões do país e é realizada a cada 10 anos. De acordo

22 de maio de 2014 – Redefinição dos critérios de habiltiação da IHAC. Lei 11265/2006

com a pesquisa a maioria das crianças menores de 06 meses recebiam leite materno,

e Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes, Crianças de

no entanto, grande parte dessas crianças recebiam de forma concomitante outro leite

Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL). Portaria nº 930/GM/MS, de

que não o materno. Entre crianças menores de 12 meses que recebiam outro leite, mais

10 de maio de 2012. Portaria nº 371 de 7 de maio de 2014. Portaria Nº 1.459, de 24 de

de 60% recebiam leite de vaca. Apenas 15% das crianças de 06 a 24 meses recebiam

junho de 2011- Rede Cegonha. Cenário IHAC- Brasil- 2013/2014: Monitoramento anual:

leite materno além dos alimentos complementares, sem outro leite. Essas crianças

2011(49%); 2012(85%); 2013 (97%). Cobertura nas 32 Maternidades de maior índice de

apresentam chance 20% menor de consumir alimentos ricos em açúcar, gordura e sal

Mortalidade Materna: 2012 (69%); 2013 (75%); 2014 (85%). Número de Hospitais Amigos

e chance quase 5 vezes maior de ter uma dieta de alta qualidade quando comparadas

da Criança: 321 (2013) parcial 2014 (323). Cobertura Avaliadores IHAC aprimorados nos

às crianças que recebem outros leites, amamentadas ou não. Crianças residentes em

novos critérios (2014): 55%. Avanços da IHAC em sua nova fase: Publicação da Portaria

domicílios em situação de insegurança alimentar, pertencentes a classes econômicas

1.153 de 22 de maio de 2014, que redefine os critérios de habilitação, no âmbito da Rede

menos favorecidas, filhas de mães com menos anos de escolaridade e residentes na

Cegonha; Reconhecimento da Legislação Complementar da IHAC; Aprimoramento dos

Região Norte do país são mais vulneráveis e apresentaram menos chances de ter acesso

Avaliadores por Unidade da Federação (2014); Implementação do Sistema informatizado

a uma alimentação diversificada e de alta qualidade.

IHAC SIS-IHAC. Desafios: Habilitação dos Hospitais Amigos da Criança no código
(14.16) da nova portaria. Os hospitais terão até o dia 22 de novembro de 2015, para

AM e AC - os dados da chamada neonatal - Região N e Nee

se adequarem aos novos critérios (prazo máximo de 18 (dezoito) meses); Instituir os

Irland Barroncas Gonzaga Martens

Pólos de Referência nas 5 macrorregionais do país; Contar com o apoio dos Avaliadores
da IHAC (219 atualizados nos novos critérios) e dos consultores (65% são avaliadores

Resultados da Avaliação do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar da

IHAC); Reestruturar os comitês de Aleitamento Materno, no âmbito das maternidades,

Chamada Neonatal na Amazônia Legal e Nordeste, Brasil, 2010.

municípios e Estados; Apoiar os HAC na auto avaliação e monitoramento online,

O Aleitamento materno na primeira hora de vida foi mais frequente na Amazônia Legal

preparando-os para a avaliação e inserção nos novos critérios.

(67,9%) do que no Nordeste (62,3%). Em torno de 81% das crianças avaliadas estavam
sendo amamentadas, independente da idade e da presença de outros líquidos ou

Mesa-redonda 10: Alimentação da criança brasileira e em especial das

alimentos, sendo 86,0% na Amazônia Legal e 78,2% no Nordeste. A prevalência de AME

regiões Norte-Nordeste

em crianças menores de seis meses na Amazônia foi de 42,0% e no Nordeste 40,4% das

Prevalência do aleitamento materno e do consumo de alimentos complementares

crianças. Na AC os alimentos mais consumidos entre os menores de um ano de idade

Gisele Ane Bortolini

foram, em ordem decrescente: leite de peito (80%), água (70%), outro leite, mingau
com leite, suco de frutas e frutas (todos acima de 40%), legumes/verduras e biscoitos/

A nutrição na infância é de suma importância para o adequado crescimento e

bolachas/pães/bolos (acima de 30%), comida da família e tubérculos (acima de 20%).

desenvolvimento infantil. A apresentação fará um retrato do perfil de consumo alimentar

Chás foram referidos por mais de 17% das mães e balas/bombons/pirulitos/doces,

das crianças brasileiras com base em dados não divulgados no relatório final da última

salgadinhos de pacote, farinha de mandioca, refrigerantes, açaí/bacaba e mingau sem

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS). A PNDS tem amostra nacional e

leite por menos de 10%.
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Monitoramento do AM e alimentação da criança no Brasil

de comprometimento do desenvolvimento. O Ministério da Saúde tem trabalhado no

Sonia Isoyama Venâncio

sentido de fortalecer políticas públicas que mostram evidencias de impacto na redução
de risco neonatal. Neste sentido elaborou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde

Várias pesquisas nacionais foram realizadas nas últimas décadas incluindo questões

da Criança que incorpora sete eixos de atenção: 1. Atenção humanizada da gestação ao

sobre amamentação. Dentre elas destacam-se: o Estudo Nacional da Despesa Familiar

recém-nascido, eixo no qual destacamos a Política de Atenção Humanizada ao RN de

(ENDEF), realizado pelo IBGE em 1974/75; a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição

baixo peso – Método Canguru; 2. Aleitamento Materno e Alimentação Complementar;

(PNSN), de 1989; três inquéritos domiciliares realizados em 1986, 1996 e 2006 (PNDS)

3. Desenvolvimento Integral da Primeira Infância; 4. Criança com Agravos Permanentes

e duas pesquisas realizadas em 1999 e 2008 nas capitais brasileiras e DF. A análise

e Doenças Crônicas; 5. Prevenção da violência, acidentes e promoção da cultura da paz;

da tendência secular da amamentação no Brasil mostrou aumento na duração do

6. Criança com deficiência ou em situação de vulnerabilidade; 7. Prevenção do óbito

aleitamento materno (de 2,5 meses em 1975 para 11,3 meses em 2008) e no aleitamento

infantil. Embora ainda seja elevada, o Brasil reduziu a mortalidade neonatal em 55,8%

materno exclusivo (de 3,1% em 1986 para 41% em 2008). O MS conduz nesse momento

nos últimos22 anos. O aleitamento materno pode evitar 13% das mortes por causas

um estudo piloto para validar uma metodologia de monitoramento dos indicadores

preveníveis em crianças menores de 5 anos em todo o mundo. Brasil já atingiu a meta

de práticas de alimentação infantil nas capitais brasileiras e DF, utilizando inquéritos

do Objetivo do Milênio (ODM) nº 4, de reduzir em dois terços, até 2015, a mortalidade

telefônicos, para realização a cada dois anos.

de crianças menores de 5 anos.

Mesa-redonda 11: Atenção ao recém-nascido de risco, método canguru

Método Canguru, vínculo e aleitamento materno

e aleitamento materno

Denise Streit Morsch

A atenção ao recém-nascido de risco no Brasil
Zeni Carvalho Lamy

A atenção ao aleitamento materno e aos primórdios da formação do vínculo afetivo
fazem parte dos conceitos estruturais do Método Canguru, no Brasil. O investimento em

O risco neonatal continua sendo um grande desafio para o Brasil notadamente para o

sua melhor performance os observa como “nutridores” do desenvolvimento integral

SUS. Desta forma, é muito importante compreender o que é o risco neonatal e como

do Recém Nascido Pré-termo ou de Baixo Peso, nas Unidades Neonatais de nosso

enfrentá-lo. É considerado recém-nascido de risco, aquele que, independente da

pais. Entendendo estes dois processos como complementares, o Método Canguru está

idade gestacional ou do peso de nascimento, apresenta uma chance de morbidade ou

atento a ocorrência dos fenômenos próprios da interação e integração afetiva entre os

mortalidade maior do que a média, devido a condições ou circunstâncias associadas à

pais e seu Recém-nascido, prevendo a intimidade e a proximidade física como alguns de

gravidez, ao parto e nascimento e à adaptação à vida extra-uterina. O risco neonatal,

seus determinantes fundamentais. Desta forma investe na formação da parentalidade,

portanto, pode estar associado às condições maternas, assim como pode ser inerente ao

no empoderamento dos pais nos cuidados e atenção da criança e na informação de suas

próprio recém-nascido. A classificação do recém-nascido quanto ao peso de nascimento

possibilidades de oferecerem fatores de proteção ao bebê. Ao mesmo tempo os auxilia

e quanto à idade gestacional nos ajudam a compreender o risco e determinar condutas.

na observação das competências e habilidades do filho, provocando o amadurecimento

Outra importante questão é que o risco deve ser compreendido em sua plenitude. Não

fisiológico e psíquico do bebê e, portanto, seus recursos nas trocas afetivas quando

apenas o risco de morrer e adoecer, mas também, e tão importante quanto, é o risco

da amamentação. Sabemos que é a posição Canguru, experimentada pela dupla
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mãe-bebê, em seu contato pele-a-pele, que oferece à pequena criança a sensação de

manual do leite, a forma da transição da dieta por sonda para o peito com relactação ou

integração, de contenção, diminuindo sensivelmente sensações comuns do bebê quanto

translactação possibilitam a alta do RNPT em AME.

a “perder-se num espaço e num mundo sem limites” em função de seus manuseios e
intervenções. Seguida pela contenção física e pela troca de olhares possíveis pela posição

Mesa-redonda 12: Consultores em lactação: uma especialidade

da amamentação, o bebê pode viver a experiência limitante da pele, sentir-se seguro e

emergente

também experimentar o prazer do bico do peito em sua boca, o leite que lhe sacia a fome,

Panorama internacional

configurando belas experiências de “ser”. Conhecendo, portanto, aspectos relativos ao

Roberto Mario Silveira Issler

mundo psíquico da família, especialmente dos pais, o MC pensa seu programa a partir
do período gestacional e quando da detecção do risco da prematuridade, buscando

Apresentação de um breve histórico da certificação internacional do IBLCE; situação

apoiar o casal grávido nestas suas novas experiências e os acompanhando até a alta

atual: número de consultores no mundo; cenários de atuação dos consultores no

do bebê. Apesar de nossos estudos até aqui revelarem que a participação da família no

mundo. Planejamento estratégico das futuras atividades: exame on-line, aumento

que chamamos de “Cuidado Canguru”, protege a permanência do aleitamento materno,

da frequência de oferta do exame. O IBLCE Care Award – distinção de organizações e

existem riscos para sua continuidade. Assim, mesmo após a alta da criança nascida

serviços que empregam consultores em lactação.

pré-termo do Método Canguru, existe a preocupação com este cuidado, sendo iniciada
no momento parceria com a Atenção Básica na tentativa de diminuirmos riscos de um

Panorama nacional

desmame precoce com suas decorrentes dificuldades nutricionais nesta criança, tão

Elsa Regina J. Giugliani

nossas conhecidas.
O Consultor Internacional em Lactação (da sigla em inglês IBCLC - International Board
Nutrição do recém-nascido de risco

Certified Lactation Consultant) é um especialista preparado para atender as necessidades

Geisy Maria de Souza Lima

da dupla mãe-bebê em amamentação e prevenir, reconhecer e auxiliar na resolução
das suas dificuldades. Para obter essa credencial, o profissional de saúde deve atender

No meio científico existe uma preocupação com a nutrição do RNPT, sobretudo com

a alguns critérios e ser aprovado em uma prova de conhecimentos e habilidades. Os

aqueles de muito baixo peso (PN≤ 1500g); Estes perdem a maior parte do crescimento

primeiros consultores em lactação obtiveram a credencial em 1985 e, no Brasil, em

intra-útero. Um recém-nascido com 24 semanas, hoje sobrevivente, nasce em média

1993. No entanto, foi somente a partir de 1998 que o exame passou a ser oferecido

com 500g; se o nascimento ocorresse com 40 semanas, seu peso seria sete vezes maior.

no Brasil, em Português. Atualmente (2014) o Brasil possui cerca de 80 profissionais

Como conseguir crescimento tão acelerado em uma criança com tanta imaturidade dos

certificados como consultores internacionais em lactação, incluindo dentistas,

sistemas digestório, respiratório, imunológicos e com tantas intercorrências? O início

enfermeiras, fonoaudiólogas, médicos, nutricionistas e psicólogas. Nesta apresentação,

precoce da estimulação trófica com colostro nas primeiras horas de vida aliada à nutrição

será contada a história do “nascimento” e trajetória do Consultor Internacional em

parenteral são condutas já bem definidas. O leite da própria mãe torna-se especialmente

Lactação no Brasil.

importante na proteção contra as infecções relacionadas à assistência, bem como a
enterocolite necrosante. A permanência da mãe no hospital, o estímulo para retirada
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Como receber a certificação no Brasil

o colostro ao recém-nascido prematuro ainda estão sendo estudadas e validadas. A

Roberto Mario Silveira Issler

administração orofaríngea de colostro em pequenas quantidades, tem se mostrado
uma estratégia barata, segura e possível de ser implementada no cenário da UTIN. O

Apresentação detalhada dos critérios de elegibilidade para realização do exame. Como

fato da concentração de IgA sofrer rápida diminuição no colostro, durante as primeiras

comprovar as horas de prática clínica e de educação em lactação; possibilidades de

72h de vida, coloca-nos diante de um período crítico para utilizá-lo. Entre os possíveis

educação em lactação; educação à distância. Comentários sobre o exame: número de

benefícios destacam-se: a imunomodulação de um sistema imunológico imaturo, a

questões, prova on-line, tipos de questões.

indução de colonização pela flora saprófita presente no colostro e a proteção da mucosa
do trato gastrointestinal pela IgA, que impede a adesão de germes patogênicos.

Experiência de consultora em lactação no Brasil
Maristela De Marchi Benassi

A amamentação na rBLH: Articulando os níveis de atenção
Miriam Oliveira dos Santos

O Certificado de Consultor em Lactação pode ser considerado um diferencial, um selo
de qualidade do profissional que atua na área do aleitamento materno. Acredito que um

Conceito BLH e PCLH - rBLH na Política de Aleitamento Materno do Brasil - BLH na

profissional habilitado com este certificado tenha conhecimento especializado e prática

Atenção Secundária/Maternidade - BLH na Atenção Terciária UTIN UCIN UCIN Canguru

clínica em amamentação e lactação com condições de assistir as duplas mães-bebês

- BLH na Atenção Primária - EAAB.

durante uma etapa muito importante na vida de ambos. Essa especialidade precisa ser
prestigiada e reconhecida no Brasil, pois hoje o aleitamento está sendo exercido por

Telessaúde na rBLH: da gestão a formação profissional

muitos profissionais despreparados, e a avaliação para obtenção do título requer muito

Angélica Baptista Silva

estudo e também muito conhecimento da prática, pois não é fácil; além de questões
teóricas, há casos clínicos, há utilização de fotos para diagnósticos, utilizando uma

O Laboratório de Telessaúde do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e

abordagem interdisciplinar, bio-psico-social-cultural, fazendo com que o profissional

do Adolescente Fernandes Figueira/IFF/FioCruz reúne mais de 20 países do Programa

esteja apto a promover, proteger e apoiar o aleitamento materno.

Iberoamericano de Bancos de Leite Humano e a Rede Brasileira de Bancos de Leite
Humano desde 2011. Telessaúde abrange a assistência à saúde, nos casos em que

Mesa-redonda 13: Bancos de leite humano – Estratégia de segurança

distância e tempo são fatores críticos. São serviços providos por profissionais de

alimentar na atenção neonatal

saúde, usando a tecnologia da informação e comunicação (TIC) para fins de pesquisas

Colostroterapia: Tecnologia a nosso alcance

e avaliações, o intercâmbio de informações válidas para diagnóstico, prevenção e

Jefferson Pereira Guilherme

tratamento de doenças e a educação contínua; tudo no interesse de melhorar a saúde
das pessoas e das comunidades. Nesse sentido, são realizadas atividades de troca

Todas as vezes que ofertamos o colostro a um recém-nascido de muito baixo peso

de conhecimento científico e tecnológico - como, por exemplo, videoconferência,

(RNMBP), preocupados com os aspectos imunológicos e não apenas com as questões

webconferência e telepresença.

nutricionais, estamos praticando a colostroterapia. Formas seguras e eficazes de ofertar
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Mesa-redonda 14: A ética e o conflito de interesses

recebe um presente necessariamente sente agradecimento e obrigação para o doador.

A ética na busca de recursos hoje: PPP, etc

Os nomes e endereços obtidos desta maneira servem para marketing sofisticado e bem

Annelies Allain

dirigido, que é muito mais rentável que a publicidade ao publico em geral. As pesquisas
de mercado feitas por entidades ‘independentes’ por conta da indústria servem para

O financiamento e a ética no mundo atual.

obter opiniões de PS sobre temas ‘científicos’. A indústria financia prêmios acadêmicos

Para muitos a ética tem desaparecido na corrida atual em busca de dinheiro. A IBFAN

ou de pesquisas. Tudo para que os PS recomendem um produto, o que é bem mais fácil

ainda está apegada a princípios, tais como de onde provêm os fundos e quais são as

que aconselhar e ajudar às mães a amamentarem.

condições para uso de tais fundos. Esses princípios nos mantem honestos, mas pobres.
Os doadores tradicionais hoje querem que os candidatos se unam para criar grandes

A criança usada na publicidade: conflito de interesses?

projetos, onde a ênfase é sobre a quantidade não a qualidade do trabalho. Esta abordagem

Ana Paula Bortoletto

megalomaníaca economiza tempo e esforço para os doadores, mas não é fácil para
projetos que servem às pessoas. Ainda pior é uma nova insistência em que a mobilização

Por ser um público extremamente sugestionável, persuadido com facilidade, as crianças

de recursos seja feita por vários atores agindo juntos, formando as chamadas PPPs –

são alvos preferenciais das empresas para ampliar o mercado. Segundo o Código de

‘parcerias público-privadas’. Este novo paradigma de ‘ganhar ganhando’ (‘win-win’)

Defesa do Consumidor, a publicidade direcionada ao público infantil é abusiva, pois

está repleto de conflitos de interesses entre a saúde pública e os lucros das empresas.

se aproveita da deficiência de julgamento da criança. Apesar disso, a comunicação

As empresas o usam inteligentemente para assim ter acesso ao processo de definição

mercadológica voltada para esse público em televisão, internet, pontos de venda,

de políticas públicas. Usam a parceria para as suas estratégias de relações públicas e

escolas e até materiais didáticos é enorme, por conta da grande influência do setor

para minar os esforços das autoridades para exigir delas render contas publicamente. O

produtivo e publicitário. Vende-se a falsa ideia de que a proibição da publicidade para

principal financiador para a nutrição global agora é a Fundação Gates. As empresas de

esse público fere o direito à liberdade de expressão comercial para proteger os interesses

alimentos também usam a plataforma PPP para aumentar seus mercados. A sessão irá

do setor que lucra ao ferir os direitos de proteção à criança. Por conta desse conflito de

explorar as opções que ainda ficam abertas para grupos como a IBFAN.

interesses, os órgãos de defesa do consumidor precisam ser fortalecidos e cobrados
para que a proibição da publicidade direcionada às crianças seja de fato cumprida.

A indústria e sua influência sobre as decisões dos profissionais de saúde
Jean-Pierre Allain

Mesa-redonda 15: Educação e comunicação em aleitamento materno
e alimentação complementar saudável: experiências no ensino, nos

Os fabricantes de SLM e alimentos infantis (“indústria”) fazem grandes esforços e

meios tradicionais e virtuais e na comunidade

investem muito dinheiro para chegar aos profissionais de saúde (PS), para serem os seus

EAD (Ensino a Distância) nos cursos de capacitação em alimentação infantil

‘amigos’. Só o fazem porque essa influencia rende, em termos de aumento de vendas.

Lilian Cordova do Espírito Santo

Os métodos: patrocínio de PS, financiamento de artigos e de publicações cientificas,

Com a necessidade de se atualizar um grande número de profissionais da Atenção Básica,

patrocínio das conferencias, seminários, jantares, banquetes e outros eventos de PS,

tutores da Rede Amamenta Brasil ou da Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação

presentes a PS, material publicitário apresentado como cientifico, amostras. Quem

Complementar Saudável na Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno
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e Alimentação Complementar Saudável no SUS – Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil,

problemas, que atuam como desencadeadores dos estímulos para o aprendizado.

distribuídos em todo o Brasil, estruturou-se o curso de capacitação em aleitamento

O professor assume o papel de tutor, que, a partir dos seus conhecimentos e a sua

materno e alimentação complementar saudável na modalidade ensino à distância. O

compreensão dos fatos, auxilia o estudante na pesquisa da solução e/ou compreensão

ensino à distância favorece a aprendizagem autônoma e independente, sendo acessível

dos problemas. A proposta pedagógica para o ensino do aleitamento materno na FPS

para todos, por meio da internet, atingindo um grande número de pessoas ao mesmo

/ IMIP está voltada para a formação de competências, na perspectiva de desenvolver

tempo. Assim, rapidamente poder-se-á preparar os tutores para realizaram seu trabalho

processos que os mobilizem para o enfrentamento de problemas concretos do cotidiano

de acordo com as propostas na nova estratégia.

do trabalho em saúde, desencadeando na sua dinâmica e refletindo nos espaços de
reflexão teórico/prático.

Metodologia participativa no ensino do aleitamento
Lylian Dalete Soares de Araujo

Mesa-redonda 16: Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle
da Obesidade com o foco na criança pequena - aleitamento materno

O ensino do Aleitamento Materno sempre esteve sujeito às circunstancias históricas

e alimentação complementar

que definiram sua abordagem. Desta forma, seu paradigma tem sido biologicista e

Estratégia intersetorial - prevenção e controle da obesidade - foco em crianças

reducionista na absoluta maioria das propostas de ensino. Deve-se considerar a imensa

Patrícia Constante Jaime

rede sócio biológica que o determina, assim como, a complexidade do mundo atual,
a grande quantidade de informações disponíveis e o inacabamento da formação

O excesso de peso tem aumentado de forma alarmante no Brasil. Esse fenômeno afeta

profissional. Portanto, acreditamos na necessidade de uma proposta de ensino que

todas as regiões do país, adultos e crianças, sendo mais grave na população de baixa

reflita tais demandas na formação dos profissionais, para que estes possam atuar com

renda e de baixa escolaridade. Enfrentar essa situação exige a atuação conjunta dos

competência nestes cenários. A mobilização para o conhecimento, por meio de uma

diferentes setores do governo, por meio de ações intersetoriais e participação social para

metodologia participativa que o promova de modo eficaz e a construção de um vínculo

promover a alimentação adequada e saudável. Neste contexto, a Estratégia Intersetorial

significativo com o tema, se dá com os fundamentos epistemológicos da educação crítico

de Prevenção e Controle da Obesidade é uma iniciativa do governo federal elaborada no

reflexiva.

âmbito da Camara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional que reúne 20
ministérios, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a Organização

Educação no currículo do IMIP

Pan Americana de Saúde Pública. Os dois primeiros anos de vida são fundamentais para

Vilneide Maria Santos Braga Diégues Serva

a formação dos hábitos alimentares das crianças e prevenção da obesidade em todos
os ciclos de vida. Assim, a Estratégia tem por objetivo prevenir e controlar a obesidade

A Faculdade Pernambucana de Saúde / Instituto de Medicina Integral Professor

na população brasileira, por meio de ações intersetoriais, promovendo a alimentação

Fernando Figueira – FPS / IMIP utiliza o método de ensino ABP – aprendizagem baseada

adequada e saudável e a prática de atividade física no ambiente que vivemos por meio

em problemas em todos os seus cursos de graduação: ENFERMAGEM, FARMÁCIA,

de grandes eixos de atuação: i. Disponibilidade e acesso a alimentos adequados e

FISIOTERAPIA, MEDICINA, NUTRIÇÃO e PSICOLOGIA. A ABP é uma abordagem

saudáveis; ii. Ações de Educação, comunicação e informação; iii. Promoção de modos

construtivista de estímulo à aprendizagem ativa, centrada no estudante e baseada em

de vida saudáveis em ambientes específicos; iv. Vigilância Alimentar e Nutricional; v.
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Atenção integral à saúde do indivíduo com sobrepeso/obesidade na rede de saúde; e vi.

podem ter menor risco de ser obesos na idade adulta.

Regulação e controle da qualidade e inocuidade de alimentos.
Mesa-redonda 17: Aleitamento materno e proteção da mulher
Publicidade de alimentos e a obesidade infantil

trabalhadora

Newton José de Oliveira Dantas

Licença-Maternidade de 6 meses: Situação Atual e Perspectivas
Valdenise Martins Laurindo Tuma Calil

A obesidade infantil é assunto de saúde pública e está ligada ao marketing de alimentos
não saudáveis. As estratégias de comunicação adotadas pelas empresas estão

A Constituição Federal de 1988 ampliou a licença-maternidade para 120 dias, benefício

alicerçadas em teorias cognitivas e, através de elementos emocionais, determinam a

este que vigora até os dias atuais. O Programa Empresa Cidadã (lei 11770/2008),

escolha e o consumo de destes alimentos. Os elementos emocionais estimulam os canais

projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria em parceria com a OAB, amplia a licença-

sensoriais da criança, criando o desejo e a necessidade pelo produto. Embora a saúde

maternidade nas empresas para 180 dias mediante adesão voluntária e incentivos

e a alimentação adequada sejam reconhecidas, constitucionalmente, como direitos

fiscais. São seus benefícios: manutenção do aleitamento materno exclusivo por 6 meses;

fundamentais, não há, no direito brasileiro, legislação específica sobre o marketing de

proteção do lactente e de sua mãe contra doenças; melhor desempenho intelectual,

alimentos não saudáveis. A autorregulamentação não tem sido suficiente para coibir as

social e afetivo do lactente; melhor vínculo com os pais. Desde então, cerca de 18000

práticas abusivas da comunicação publicitária. Assim, a existência de lei regulamentadora

empresas de grande e médio porte já aderiram ao programa, correspondendo a 12%

do marketing deve ser pensada como uma forma de contribuir com a política pública de

das empresas optantes pelo regime do lucro real e mais de 60% da força de trabalho

prevenção e combate à obesidade infantil.

do país. A lei já foi estendida às servidoras federais, estaduais e municipais de mais
de 200 municípios. Tramitam no Congresso Nacional projetos para tornar o benefício

Determinantes do AME e a obesidade infantil

obrigatório no país, bem como outro que limita a participação em licitações públicas

Cristiano Siqueira Boccolini

somente às empresas cidadãs.

O entendimento dos determinantes do aleitamento materno e da obesidade é de

Salas de apoio à amamentação

vital importância para a saúde pública, uma vez que a epidemia da obesidade é um

Fernanda Ramos Monteiro

fenômeno global, de origem complexa e multifatorial que vai muito além da genética e
de comportamentos individuais relacionados ao balanço entre o consumo e o gasto de

Dentro do conjunto das ações de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno

energia. O ambiente social, cultural e econômico e a exposição à mídia e a padrões de

que nosso país desenvolve todas elas são dirigidas e devem atingir todas as famílias. No

consumo são exemplos de fatores contextuais que determinam os padrões de obesidade

entanto, quando se trata da mulher que tem um emprego remunerado, a possibilidade

da população. Um outro componente a ser considerado é o “ciclo de vida”, uma vez que

de amamentar necessita de ações extras de proteção e apoio. Neste sentido, a ação

o estado nutricional da mulher antes mesmo da concepção pode aumentar o risco de

“Mulher Trabalhadora que Amamenta” (MTA) procura suprir essa lacuna trabalhando

sua descendência ser mais obesa. O aleitamento materno pode ser considerado um elo

especificamente com: criação de salas de apoio à amamentação no local de trabalho,

no processo de determinação da obesidade, uma vez que bebês amamentados ao peito

expansão da Lei de licença maternidade para 6 meses e a criação de creches em
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Objetiva-se comparar a prevalência de cesariana e desfechos neonatais de dois modelos

empresas conforme previsto em Lei.

de atenção ao parto em hospitais privados brasileiros, utilizando-se dados do estudo
A experiência da mulher trabalhadora que amamenta

Nascer no Brasil, coorte de base hospitalar realizada nos anos 2011/2012. Foram

Ana Paula Pimentel Mendonça e Carlos Alberto de Lazari dos Santos

analisadas 1.664 puérperas e seus conceptos, atendidos em 13 hospitais localizados na
Região Sudeste, divididos em “típico” – modelo de atenção padrão, e “atípico” – Hospital

O BNDES e a FAPES desenvolveram várias ações de apoio às mulheres: ampliação da

Amigo da Criança com equipes de plantão e trabalho colaborativo entre enfermeiras

licença maternidade para 06 meses em setembro de 2008, oferta de auxílio-creche

obstétricas e médicos na atenção ao parto. A classificação de Robson foi adotada para

e implantação da primeira sala de apoio à amamentação em setembro de 2009,

a comparação das prevalências de cesariana, que foram menores no hospital atípico

batizada com o nome de Espaço Deleite, escolhido através de concurso interno com

(47,8% vs. 90,8%, p < 0,001). Desfechos positivos relativos ao aleitamento materno foram

o corpo funcional. Esse último projeto foi desenvolvido ao longo de 9 meses, com o

mais frequentes no hospital atípico. Eventos neonatais adversos não apresentaram

principal objetivo de conscientização das mães sobre a importância da amamentação

diferença significativa entre os hospitais. A intervenção adotada no hospital atípico

e o prolongamento do período de aleitamento materno, permitindo que as nutrizes ao

deve ser avaliada em profundidade, uma vez que parece ter reduzido a prevalência de

retornassem da licença maternidade fizessem extrações de seu leite materno conforme

cesariana e aumentado as boas práticas de cuidado neonatal.

a necessidade e conforto individuais, com adequado acondicionamento durante a
jornada de trabalho e o transporte para a sua residência, permitindo que esse leite fosse

Mesa-redonda 19: Aleitamento materno em situação de emergências

reaproveitado pelo seu bebê nos próximos 15 dias ou ainda doado para Banco de Leite

A cheia do Rio Madeira-Rondônia

Humano do Instituto Fernando Figueira. Em fevereiro de 2012 foi criada a segunda sala

Priscila Bueno dos Santos

de apoio à amamentação, ampliando assim para 04 estações de coleta com 2 salas. Desde
a sua criação em setembro de 2009 até 30/09/2014, as salas já foram utilizadas por 158

O objetivo dessa palestra é relatar minha experiência enquanto Coordenadora de Saúde

mulheres, que totalizaram 3.183 extrações de leite humano, com média de utilização

da Criança no Estado apontando as ações estaduais durante a “cheia do Madeira” e

por nutriz de 78 dias. Dessas nutrizes, 51 (32% do total de mães) foram doadoras de

as situações que permearam esse momento. Na oportunidade desse momento tão

leite humano para o BLH Fernandes Figueira, com a doação de 150 frascos de leite

importante, venho também buscar junto aos outros Estados que já tiveram experiências

humano. Desde a sua inauguração em 2009, 238 mulheres obtiveram o benefício da

com Aleitamento Materno em situações de emergências, visto que no estado de

licença maternidade, significando que 66% desse grupo manteve a amamentação até os

Rondônia esses acontecimentos não são freqüentes; sendo assim de acordo com

06 meses de idade e utilizou os espaços após o retorno da licença.

essas experiências exitosas, levar para nosso estado estratégias para: Preparar os
representantes da defesa civil para as melhores atitudes em situações de emergência com

Mesa-redonda

18:

Políticas

de

humanização

do

parto

e

da

relação à alimentação de bebês e crianças pequenas; Informar a respeito da literatura

amamentação

mais indicada para o estudo da alimentação dos lactentes e crianças pequenas; Reforçar

Cesariana e aleitamento no setor privado (ANS)

o papel do aleitamento materno como o melhor alimento nesta fase; Sensibilizar o

Jacqueline Torres Alves

profissional desta área para sua responsabilidade na defesa do aleitamento materno.
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Blumenau, 5 anos depois, lições aprendidas?

Frutos regionais na alimentação infantil

Elisabeth Kuehn de Souza

Dionisia Nagahama

Ainda temos na memória o terror de novembro de 2008, quando um desastre ambiental

Apesar da região amazônica possuir uma vasta biodiversidade de flora e fauna, há um

derreteu os morros da cidade e região, causando o deslizamento e destruição de tudo que

expressivo desconhecimento sobre o seu potencial nutricional e a forma de utilizá-los.

encontrava no caminho. Percebemos a grande vulnerabilidade alimentar dos lactentes,

As frutas são ricas em vitaminas, sais minerais, fibras e outras substâncias importantes

por dependerem de um alimento específico, escasso e extremamente perecível. Apenas

para a saúde, além de formar hábitos alimentares saudáveis, se for oferecido ainda na

a sensibilização e formação contínua dos profissionais envolvidos e da comunidade pode

infância. Cupuaçu, castanha-do-Brasil e açaí são conhecidos, porém são considerados

diminuir o impacto destes eventos adversos na saúde infantil.

inadequados nesta fase de vida pela população. Somando-se a isto, ainda há muitas
outras frutas saborosas e nutritivas, como cubiu, bacuri, mapati, camu-camu (fruta

Mesa-redonda 20: Alimentos regionais das populações ribeirinhas

com maior teor de vitamina C), araçá-boi que são pouco consumidas e que poderiam

Plantas alimentícias não convencionais

ser melhor aproveitadas. Muitos frutos regionais podem substituir, tanto em valores

Valdely Ferreira Kinupp

nutricionais como financeiro, frutas oriundas do Sudeste, principalmente pupunha,
tucumã e buriti, quando adquiridas na safra e utilizadas na entressafra em forma de

As plantas alimentícias não convencionais (PANC) compreendem as plantas que possui

farinha.

uma ou mais parte(s) com potencial alimentício e que atualmente é subutilizada ou
desconhecida da maior parte da população. E que há pouca ou nenhuma produção

Práticas alimentares e a construção social do corpo entre os índios Munduruku,

e comercialização. Os objetivos principais das atividades neste evento é divulgar o

Amazonas

potencial alimentício, nutricional e funcional de algumas espécies de PANC poderiam

Raquel Paiva Dias Scopel

está sendo exploradas via extrativismo e, especialmente através de cultivo agroecológico
para incrementar nossas receitas e cardápios dos restaurantes, padarias, pizzarias,

O que se come, quando, em que situação e o modo de preparo dos alimentos são

empórios e similares. Notadamente, os restaurantes universitários e refeitórios das

questões que ocupam um lugar de destaque na construção social do corpo e da pessoa

escolas e creches, como ambientes pedagógicos e didáticos por excelência, deveriam

Munduruku. A análise das relações sociais, etárias e de gênero, emergentes do processo

incorporar algumas PANC nas suas refeições corriqueiras. O ano de 2014 é emblemático

de produção de pessoas e de alimentos permite refletir sobre os modos de aquisição

para as PANC, pois é ano internacional da Agricultura Familiar, o implica na valorização

de habilidades que constituem os corpos Munduruku. Tais práticas emergem na vida

da agrobiodiversidade e conhecimento tradicional e com fortalecimento da gastronomia

cotidiana como parte das atividades que contribuem para formar as características físicas

em nível mundial, procurando o usar os ingredientes locais, levando em consideração

e morais das crianças e adultos e para o bem estar individual e coletivo. A abordagem

a regionalidade, sazonalidade e produção ecológica. Fonte principal estas discussões

antropológica contribui para situar as práticas alimentares de modo dinâmico e

é o livro lançado agora em outubro/novembro de 2014 pela Editora Plantarum (www.

situacional e para sublinhar que o valor da comida não deve ser reduzido a mera função

plantarum.com.br):” Plantas alimentícias não convencionais (PANC) no Brasil: guia de

nutricional e biológica, mas situado em um processo muito mais abrangente de saúde/

identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas.

doença/atenção eminentemente social e simbólico.
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COMUNICAÇÃO COORDENADA
Alimentação complementar da criança

Amamentação
CC7 - 100 UNIDADES CREDENCIADAS NA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA
AMAMENTAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: REVISÃO DOS ESTUDOS DE

CC1 - A CONSTRUÇÃO CONJUNTA DE UM ÁLBUM SERIADO SOBRE OS DEZ PASSOS

IMPACTO

PARA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DE CRIANÇAS INDÍGENAS MENORES DE DOIS ANOS.

Autor(es): ROSANE RITO; OLIVEIRA MIC;

Autor(es): De Divitiis, Rosana; Salve, JMS; Silva, FL; Vera, C; SIlva, AR; Jorge, CM;

CC8 - A AMAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA ENTRE PUÉRPERAS

CC2 - AVALIAÇÃO DAS OFICINAS PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DA ESTRATÉGIA

ADOLESCENTES E ADULTAS EM UMA MATERNIDADE AMIGA DA CRIANÇA NO

AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL.

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP.

Autor(es): De Divitiis, RMPF; Salvem JM; Muller, FS; Santana, RGM; Bortolini, G;

Autor(es): Guimaraes CMS; Conde RG; Brito BC; Monteiro JCS;

CC3 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL EM UNIDADES

CC9 - A CONDIÇÃO DE AGENTE DA MULHER QUE AMAMENTA

DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USFS): EXPERIÊNCIA EM BAURU-SP

Autor(es): PERES PLP; PEREIRA VS; SANTOS JA; NASCIMENTO PM; ANDRE NLNO;

Autor(es): Panichi MN; Tragante V; Tanaka LS; Saes IP;

RODRIGUES BMRD;

CC4 - IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL

CC10 - AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO:

Autor(es): Bortolini GA; Santana GM de; Moura AS; Monteiro FR; Bonilha P; Jaime PC;

SITUAÇÃO NOS TERRITÓRIOS SOB A ÓTICA DE CONSULTORES ESTADUAIS DE SAÚDE

CC5 - OFICINAS CULINÁRIAS SOBRE ALIMENTOS COMPLEMENTARES COM FAMÍLIAS

DA CRIANÇA

INDÍGENAS EM DOURADOS, MATO GROSSO DO SUL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autor(es): Venancio SI; Pereira RSV; Poton WL; Rocha VMA; Carvalho DP; Carneiro

Autor(es): Salve; Divitiis RMPF; Silva LF; Passoni AJ; Hardt DD; Ferreira AF;

SHA;

CC6 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE OFICINAS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E

CC12 - ALEITAMENTO MATERNO EM RECÉM-NASCIDO EXTREMO, ABAIXO DO LIMITE

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM CRECHES NO MUNICÍPIO DE MANAUS.

DE VIABILIDADE: RELATO DE CASO

Autor(es): Sousa, BLA; Cruz, ACD; Abolnik, IAM; Varela, MN; Nascimento, RBR; Batista,

Autor(es): Fernandez, DF; MATOS, ALVP; SACERDOTE, LCF; SOARES,SD; PEREIRA,VPL;

TMC;

SANTOS,VM;
CC13 - ANALISE DAS INDICAÇÕES DO LEITE MATERNO EM UM HOSPITAL AMIGO DA
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Autor(es): BRAGHETTO R.A.R.; MACHADO C.C.F.L.; TOSCANO F.G.S.; MARANGONI
V.R.N.;
CC14 - APOIO À MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO DO NORDESTE DO BRASIL
Autor(es): Oliveira LS; Silva SV;
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CC15 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ALEITAMENTO MATERNO

CC25 - PREVALÊNCIA DE LESÕES MAMILARES EM ALOJAMENTO CONJUNTO DE UM

POR MEIO DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PROBLEMATIZADORA

HOSPITAL MATERNO INFANTIL REFERÊNCIA NO SUL DO BRASIL

Autor(es): Silva HM; Linhares FM; Osório MM;

Autor(es): Pereira RJ; Vitolo, MR; Giovannini ATM;

CC16 - CONDIÇÃO NUTRICIONAL DE RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO DE MUITO BAIXO

CC26 - PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E SEUS FATORES DE

PESO COM UM ANO DE IDADE CORRIGIDA

PROTEÇÃO EM CRIANÇAS PICOENSES

Autor(es): Lebrão C; Claudia Maria Gonçalves; Higa C; Yamada T; Ayumi B;

Autor(es): Oliveira FS; Oliveira EAR; Sousa AF; Leal AMS; Santos SRR; Lima LHO;

CC17 - DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE

CC28 - PROTÓTIPO DE COPO PARA ADMINISTRAR LÍQUIDOS A RECÉM-NASCIDOS:

RELACTAÇÃO

VALIAÇÃO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Autor(es): Pinheiro CM; Silva LA;

Autor(es): Santiago LB; Gomes CF; Simões ALA; Weffort VRS;

CC19 - FATORES ASSOCIADOS À INTRODUÇÃO PRECOCE DE LÍQUIDOS NO PRIMEIRO

CC37 - APOIO A MULHER QUE RETORNA AO TRABALHO NA MANUTENÇÃO DO

MÊS DE VIDA
Autor(es): MOURA AS; BORTOLINI GA; GUBERT MB;
CC20 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ALEITAMENTO MATERNO NO SISVAN:
UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA PARA OS POVOS INDÍGENAS
ASSISTIDOS PELO DSEI DO RIO TAPAJÓS.
Autor(es): PEREIRA PS; SILVA MEG; TRENTINI G; Lopes, JF;
CC21 - INÍCIO DA NUTRIÇÃO TRÓFICA EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS AO
MÉTODO CANGURU
Autor(es): Nascimento MBR; Reis MAM; Nunes FAV; Hasse CN; Simão CS; Andrade J;
CC22 - INVESTIGAÇÃO ACERCA DA ESCOLHA DO TIPO DE PARTO POR GESTANTES E
O CUMPRIMENTO DO 3° E 4° PASSO DO IHAC EM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA NO

ALEITAMENTO MATERNO
Autor(es): Gouvêa,A.do N.; Pinto,E.L.G.; Lopes,A.L.F.; Leite,H.C.;
CC38 - DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DE CRIANÇAS PREMATURAS
EGRESSAS DO MÉTODO CANGURU EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Autor(es): Gonçalves CMRM; Diniz EMA; Ferraro A; Barbosa SVN; Souza FIS; Gonçalves
CMRM; Diniz EMA; Ferraro A; Barbosa SVN; Souza FIS;
CC39 - EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO ATRAVÉS DOS
TESTES DENVER II E COLUMBIA EM PRÉ-ESCOLARES NASCIDOS PRÉ-TERMO E
CUIDADOS ATRAVÉS DO MÉTODO CANGURU
Autor(es): Gonçalves CMRM; Diniz EMA; Ferraro A; Carvalho WB;

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN
Autor(es): Jacinta J; Costa IM; Almeida JKA; Araújo KMS; Neta FI;
CC23 - PRÁTICAS APOIADORAS PATERNAS À AMAMENTAÇÃO NA VISÃO DAS
MULHERES
Autor(es): BARROS, CS; Linhares FMP; Leal LP; Vasconcelos EMR; Pontes CM;
CC24 - PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO CRUZADO, MOTIVOS ALEGADOS PARA A
PRÁTICA E FATORES ASSOCIADOS
Autor(es): VON SEEHAUSEN, M.P.; OLIVEIRA MIC;
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Mulher, criança e família – aspectos do cuidado alimentar e
nutricional da gestação à criança pequena

Segurança alimentar e nutricional na criança
CC32 - EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA INDÍGENAS: UMA EXPERIÊNCIA

CC29 - AUTOIMAGEM DAS MAMAS E FEMINILIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

POSITIVA NA ETNIA MADIHÁ DENI DO POLO BASE MARRECÃO

SOBRE A APLICAÇÃO DE UMA METODOLOGIA ATIVA COM MULHERES DE UM

Autor(es): Araújo SBC; Franco GS; Eleotério NA; Amorim MOF; Oliveira ML;

MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS

CC33 - EFETIVIDADE DA REDE DE POSTOS DE RECEBIMENTO DE LEITE HUMANO

Autor(es): Xisto,S,M,A; Castro,C,B,M; Franco,S,S,C; Correia,R,P; Pereira,S,M,S;
CC31

-

NASCIDOS

RESPOSTAS
FILHOS

DE

ORDENHADO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

FACIAIS

AOS

SABORES

BÁSICOS

EM

RECÉM-

MÃES

COM

DIABETIS

MELLITUS

GESTACIONAL

Autor(es): MENESES TMX; OLIVEIRA MIC; AMORIM BB; RITO RVVF;
CC34 - IDENTIFICAÇÃO DE FATORES ASSOCIADOS AO VALOR ENERGÉTICO DO LEITE

Autor(es): SÁ AZ; ALVES JGB; JÚNIOR JRS; ABREU E LIMA MAZS;

HUMANO CRU

CC40 - O ACOMPANHAMENTO À GESTANTE NA VISITAÇÃO DOMICILIAR, PREPARANDO

Autor(es): Ichisato, S.M.T.; Machado, A. A.; Bernardo, L.Y.; Ortiz, M.M.; Tavares,

A MATERNIDADE E O CUIDADO INTEGRAL COM A PRIMEIRA INFÂNCIA

C.B.A.G.; Santana, R.G.;

Autor(es): Malta, TS;

CC35 - INFLUÊNCIA DA PASTEURIZAÇÃO EM MICROVESÍCULAS DE AMOSTRAS DE
LEITE MATERNO HUMANO
Autor(es): Alves, GFPC; Cieslinski AH; Pereira, RW; Oliveira Jr GP;
CC36 - PLANO DE CONTROLE DE QUALIDADE DO LEITE HUMANO ORDENHADO EM
BANCO DE LEITE DA REGIÃO SUL
Autor(es): Nascimento MBR; Reis MAM; Goelzer RRA; Vieira CEF; Bertelli LJ;
Furtado V;
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Comunicação Coordenada
Alimentação complementar da criança

oficina, o álbum seriado foi apontado como um material educativo de apoio para
os agentes trabalharem com as famílias. A segunda oficina, destinada aos agentes
indígenas da Aldeia Jaguapiru foi realizada por membros da IBFAN e profissionais
do Polo Base e teve como referencia o guia alimentar adaptado pelos profissionais.

CC1 - A CONSTRUÇÃO CONJUNTA DE UM ÁLBUM SERIADO SOBRE OS DEZ PASSOS

A terceira oficina ocorreu nos mesmos moldes, porém foi realizada para os agentes

PARA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DE CRIANÇAS INDÍGENAS MENORES DE DOIS ANOS.

da Aldeia Bororó. A ideia de ter um álbum seriado como produto final das oficinas

De Divitiis, Rosana 1; Salve, JMS 1; Silva, FL 2; Vera, C 3; SIlva, AR 4; Jorge, CM 5;

foi aprovada pelos agentes das duas aldeias. Nestas oficinas deu-se continuidade

1 - IBFAN BRASIL; 2 - Polo Base de Dourados; 3 - Escola Tengatui Marangatu; 4 - Polo

à adaptação do conteúdo, contudo, sob a perspectiva de entendimento dos

base de Dourados; 5 - Escola Pay Chiquito;

agentes indígenas que tiveram oportunidade de sugerir alterações no texto
apresentado pelos profissionais, a fim de deixá-lo o mais próximo possível de suas

Introdução: Em 2011, a Organização Pan-Americana da Saúde, com apoio da IBFAN

crenças, práticas, costumes e visão de mundo sobre aleitamento e alimentação

Brasil, realizou o projeto “Estratégias para fortalecimento das ações de aleitamento

complementar. Nas oficinas com os agentes, trabalhou-se o conteúdo final do

materno e alimentação complementar no Programa Conjunto de Segurança Alimentar

álbum seriado, momento em que eles puderam sugerir alterações nos títulos dos

e Nutrição dos povos indígenas”, visando apoiar as equipes de saúde do DSEI e

Dez Passos, nos desenhos e nas mensagens, tendo como base o Guia Alimentar.

fortalecer essa temática em Dourados/MS e três municípios do Alto Rio Solimões/AM,

Ao término das oficinas decidiu-se que a próxima etapa consistia em traduzir o

respeitando o sistema de crenças e costumes dos povos indígenas. Essas comunidades

conteúdo para o Guarani e adaptar os desenhos e ilustrações a fim de aproximá-

foram escolhidas pela vulnerabilidade social e risco de desnutrição em crianças

los da realidade local. Para essas tarefas foram contratados dois professores do

pequenas. Objetivos: Relatar a experiência das etapas de construção de um álbum

sistema de ensino local. Por fim, após a tradução e criação dos desenhos, realizou-

seriado sobre aleitamento materno e alimentação complementar, escrito nas línguas

se uma reunião de validação do material com as chefias do DSEI Mato Grosso do Sul

Guarani e Português, que ocorreu durante as oficinas sobre os Dez passos para uma

e Polo Base Dourados, um grupo de agentes indígenas, representantes do Conselho

alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos, realizadas

Local de Saúde Indígena e a representante do Programa Conjunto de Segurança

para profissionais e agentes indígenas de saúde do Polo Base de Dourados. Método:

Alimentar daquela localidade. Resultados: A partir das oficinas de capacitação para

O plano de trabalho do projeto contemplou a realização de três oficinas de 40 horas

equipes e agentes indígenas de saúde, construiu-se um álbum seriado sobre os Dez

sobre os Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças

Passos da Alimentação Complementar Saudável, adaptado e escrito em Português

menores de dois anos visando a capacitação dos profissionais e agentes indígenas de

e Guarani, para ser utilizado pelos agentes indígenas de saúde durante as visitas

saúde. Apesar de o guia ser destinado à população brasileira, optou-se pela adaptação

domiciliares e outras atividades educativas que realizem com a comunidade das

do conteúdo considerando a cultura, o sistema de crenças, e a língua falada. Assim,

Aldeias Jaguapiru e Bororó. O álbum foi impresso e distribuído pela Organização

os profissionais de saúde em consonância com a equipe da IBFAN Brasil decidiram

Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). Discussão: A experiência de construção

que as oficinas deveriam ocorrer separadamente e que na primeira oficina, realizada

conjunta do álbum seriado foi um aprendizado para toda a equipe. Organizar as

pela IBFAN, para profissionais, eles poderiam sugerir alterações de adaptação do

oficinas para os agentes indígenas e a construção desse material em diversas etapas,

conteúdo para, numa etapa posterior, trabalhar com os agentes indígenas. Nesta

tendo como ponto de partida a experiência dos profissionais que atuam em campo,
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contribuiu para que a IBFAN conseguisse se aproximar dos profissionais e agentes

CC2 - AVALIAÇÃO DAS OFICINAS PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DA ESTRATÉGIA

para apresentar o conteúdo do guia alimentar que, em seu bojo, não traz mensagens

AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL.

específicas para comunidades indígenas, mas por outro lado traz mensagens universais

De Divitiis, RMPF 1; Salvem JM 1; Muller, FS 1; Santana, RGM 2; Bortolini, G 3;

sobre Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA ). A etapa mais delicada e

1 - IBFAN BRASIL; 2 - Coordenação Geral Alimentação e Nutrição, Minisstério da

também mais bonita se deu quando os agentes indígenas puderam se apropriar do

Saúde; 3 - Coordenação geral de Alimentação e nutrição do Ministério da Saúde;

conteúdo do guia e, apesar de tecerem algumas criticas, viram uma possibilidade de
adaptação para a realidade local. A tradução para o Guarani, as ilustrações adaptadas

Introdução: Em 2012, a Coordenação-geral de Alimentação e Nutrição (CGAN)

com vistas a aumentar a identidade visual do material e a revisão final realizada

do Ministério da Saúde, firmou carta-acordo com a IBFAN Brasil, por meio da

por um grupo de líderes da comunidade indígena foram etapas fundamentais para

Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) para apoiar a implementação da

a concretização dos objetivos. Conclusão: Acredita-se que as oficinas educativas

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) no âmbito do Sistema Único de Saúde.

que valorizem a experiência dos profissionais de saúde e o protagonismo dos

Dentre outras atividades, o plano de trabalho previa a realização de 40 oficinas

agentes indígenas colaborem com adaptação dos Dez passos para uma alimentação

para formação de tutores. As oficinas têm como objetivo capacitar profissionais de

saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos para outras etnias,

saúde da Atenção Básica, com ênfase para os municípios que aderiram a Agenda de

com vistas a fortalecer as ações educativas realizadas pelas equipes de saúde de

Desnutrição Infantil, como tutores em amamentação e alimentação complementar,

outros Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Espera-se que as ações educativas

por meio da educação crítico reflexiva, capacitando-os para a implementação da

realizadas por meio do álbum seriado, contribuam com a prática da amamentação

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil nas unidades de saúde da Atenção Básica.

e introdução de alimentos complementares saudáveis, oportunos e seguros, em

Objetivo: Relatar a percepção dos participantes da oficina de formação de tutores

consonância com as recomendações do Ministério da Saúde para esta faixa etária.

sobre o conteúdo, carga horária e metodologia das oficinas, a partir da análise de
conteúdo dos instrumentos de avaliação aplicados ao término da oficina. Método:

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; alimentação complementar; saúde da

A oficina com 32 horas tem o seguinte conteúdo: Contextualização do Cenário de

população indígena

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar; apresentação da Estratégia
Amamenta e Alimenta Brasil; dramatização de experiências vividas na assistência
em situações de aleitamento materno e alimentação complementar; aspectos
socioculturais do aleitamento materno e alimentação complementar; habilidades
de comunicação; manejo da amamentação; metodologia crítico-Reflexiva; prática
de alimentação complementar; revendo conhecimentos sobre recomendações
para alimentação complementar saudável; instrumentos de monitoramento
e certificação da estratégia; proteção legal da alimentação infantil; oficina de
trabalho nas ubs – atividade prática; atribuições dos tutores; como adotar e utilizar
um fluxograma; elaboração de planos de ação para implementação da Estratégia
Amamenta e Alimenta Brasil. Ao final da oficina aplicou-se um instrumento com três
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questões dissertativas, utilizando as expressões (1) Que bom - para pontos positivos

CC3 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL EM

(2). Que pena – para pontos negativos e (3). Que tal – para sugestões. Resultados:

UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USFS): EXPERIÊNCIA EM BAURU-SP

Foram realizadas 40 oficinas em 26 estados brasileiros com a participação de 912

Panichi MN 1; Tragante V 2; Tanaka LS 2; Saes IP 3;

profissionais de saúde com maior predomínio de enfermeiros (46,5%) e nutricionistas

1 - Banco de Leite Humano, Prefeitura Municipal de Bauru; 2 - SORRI-Bauru; 3 -

(38,9%). Cerca de 80% dos participantes responderam ao instrumento de avaliação.

Prefeitura Municipal de Bauru;

Discussão: A análise do conteúdo dos instrumentos apontaram que os pontos
positivos se referem a: 1. Conteúdo; 2. Qualificação dos facilitadores; 3. Metodologia

Introdução: A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) busca qualificar os

Critico Reflexiva que permite discussão, troca de experiência e integração entre os

processos de trabalho dos profissionais que atuam na atenção primária, com o

participantes; 4. Prática na UBS; 5. Material didático elaborado especialmente para

intuito de reforçar e estimular a promoção do aleitamento materno e alimentação

EAAB. Como pontos negativos apontaram para 1. Pouca quantidade de material, apesar

complementar saudável para crianças menores de dois anos de idade no âmbito do

do bom nível; 2. Organização por parte de alguns estados e 3. Necessidade de ampliar

Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivos: Realizar oficinas de trabalho nas Unidades

a carga horária para aprofundar discussões técnicas de aleitamento materno. No que

de Saúde da Família (USF) do município de Bauru-SP, visando fortalecer ações de

tange às sugestões: 1. Promover um encontro de tutores; 2. Realizar um curso de

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar

aperfeiçoamento em aleitamento e alimentação complementar usando a metodologia

saudável no âmbito da Atenção Básica, por meio da análise crítico-reflexiva e do

de Ensino à Distância (EAD) e 3. Ampliar a carga horaria da parte prática na Unidade

desenvolvimento das habilidades e competências técnicas dos profissionais de

de Saúde. Conclusão: De modo geral os instrumentos apontam que a metodologia e

saúde envolvidos, visando sua incorporação no processo de trabalho. Metodologia:

o conteúdo são os aspectos mais elogiados pelos tutores em formação, o que pode

Implantação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil em todas as Unidades de

sugerir que são suficientes para fomentar discussões que auxiliem a implementação

Saúde da Família do município de Bauru-SP (USF Santa Edwirges, USF Nove de

da EAAB na atenção básica. Quanto à carga horária, sabe-se que são necessárias

Julho, USF Vila Dutra, USF Pousada da Esperança II, USF Vila São Paulo e USF Nova

sucessivas aproximações sobre o tema, com a equipe de saúde, e espera-se que os

Bauru) através de oficinas de trabalho com duração de 4 a 5 horas, ministradas

tutores apoiem o planejamento, acompanhamento e fortalecimento das ações de

por uma tutora capacitada, com a participação de todas categorias profissionais

aleitamento materno e alimentação complementar em seu âmbito de abrangência e

integrantes das equipes de saúde, com frequência acima de 85%. As atividades

atuação.

foram conduzidas com base em metodologia crítico-reflexiva de forma dinâmica
e interativa com o intuito de levar os participantes à reflexão e ao aprendizado a

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; alimentação complementar; tutores

partir da vivência e realidade de cada um, conforme preconizado pela Estratégia do
Ministério da Saúde. Ao final de cada encontro, foi estimulada uma discussão sobre
possíveis ações de incentivo de acordo com a realidade local, sendo proposto pela
própria equipe um plano de ação para promoção da amamentação e outro para
promoção da alimentação complementar saudável a serem desenvolvidos pelas
equipes de saúde. Pretende-se, conforme recomendação da estratégia, a realização
do retorno do tutor nessas unidades com frequência pré-determinada como forma
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de manter o apoio ao planejamento, acompanhamento e fortalecimento destas e

CC4 - IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL

outras ações propostas. Resultados: Foram realizadas seis oficinas para capacitação de

Bortolini GA 1; Santana GM de 1; Moura AS 1; Monteiro FR 1; Bonilha P 1; Jaime PC 1;

multiplicadores no município de Bauru, de forma que todas as 11 equipes da Estratégia

1 - Ministério da Saúde;

de Saúde da Família foram capacitadas, somando 149 profissionais. Dentre estes, 12
Médicos (8,05%), 13 Enfermeiros (8,72%), 5 Assistentes Sociais (3,35%), 3 Nutricionistas

Introdução: A Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e

(2,01%), 11 dentistas (7,38%), 11 Auxiliares de Saúde Bucal (7,38%), 17 Técnicos de

Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde (SUS) – Amamenta

Enfermagem (11,40%), 1 Auxiliar de Enfermagem (0,67%), 53 Agentes Comunitários

e Alimenta Brasil (EAAB) – é uma ação que incentiva a promoção do aleitamento

de Saúde (35,57%), 13 Auxiliares Administrativos (8,72%) e 10 Auxiliares de Limpeza

materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores de

(6,71%). Foi observado grande envolvimento, participação e boa receptividade por

dois anos na Atenção Básica. As ações da nova Estratégia são fomentadas pela

parte dos profissionais, conforme observado no inquérito de satisfação aplicado após

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS) e Coordenação-

o desenvolvimento de cada oficina: 97,23% de avaliações satisfatórias e 2,76% de

Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno (CGSCAM/DAPES/SAS), do

insatisfatórias. Conclusão: A aplicação das oficinas, conforme instrução da Estratégia

Ministério da Saúde, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de

do Ministério da Saúde demonstrou ser um método eficaz de capacitação de Equipes

Saúde. Objetivo: Apresentar o balanço da implementação da Estratégia no ano 2013

de Saúde da Família em aleitamento materno e alimentação complementar saudável

e primeiro semestre de 2014. Método: A implementação EAAB é realizada por meio

nas USFs do município de Bauru-SP. Contribuições/Implicações para a POLÍTICA DE

de ações que visam garantir o alcance dos objetivos e a efetividade da proposta,

ALIMENTAÇÃO INFANTIL: Como contribuição para a Política de Alimentação Infantil,

que são: formação de facilitadores, formação de tutores e oficinas de trabalho nas

o fato de todas as equipes da Estratégia de Saúde da Família do município terem sido

Unidades Básicas de Saúde (UBS). Cada tutor formado deve acompanhar no mínimo

capacitadas segundo recomendação ministerial para multiplicação do conhecimento

uma UBS e realizar atividades de planejamento de ações e educação permanente

sobre aleitamento materno e alimentação complementar saudável tem despertado,

junto à equipe. Além disso está prevista uma etapa de monitoramento e uma de

até o presente momento, o interesse na replicação do conhecimento adquirido e na

certificação. Os dados apresentados neste trabalho são provenientes do sistema

vivência prática tanto pelos profissionais da área da saúde como pelos usuários das

de gestão da Estratégia e consolida dos de 2013 e primeiro semestre de 2014.

comunidades locais.

Resultados e Discussão: Durante o período avaliado foram registradas no sistema
93 oficinas de formação de tutores e formados 1986 tutores, sendo que a maioria

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Alimentação complementar saudável; Estratégia

são enfermeiros, seguidos de nutricionistas. Durante as oficinas de formação

de Saúde da Família

desses tutores, foram envolvidas 400 UBS e mais de 4.700 profissionais de saúde,
sendo 1.997 Agentes Comunitários de Saúde. Com exceção do Estado de Mato
Grosso, todos os demais Estados realizaram pelo menos uma oficina. Minas Gerais
(13), Pará (12) e Distrito Federal (12) foram os EstadosDistrito que mais realizaram
oficinas de tutores e por consequência têm mais tutores formados. É possível
observar que a EAAB foi implementada em larga escala no país, contando com quase
2 mil tutores aptos a apoiarem pelo menos uma UBS. No entanto, pelo sistema de
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gerenciamento da EAAB é possível observar que apenas 400 UBS foram envolvidas

CC5 - OFICINAS CULINÁRIAS SOBRE ALIMENTOS COMPLEMENTARES COM

no processo. Para isso, duas hipóteses podem ser consideradas: a) tutores formados

FAMÍLIAS INDÍGENAS EM DOURADOS, MATO GROSSO DO SUL: UM RELATO DE

estão desenvolvendo as atividades junto a uma UBS e não registram no sistema, b)

EXPERIÊNCIA

tutores ainda não estão desenvolvendo as atividades junto a uma UBS. Para isso, ainda

Salve 1; Divitiis RMPF 1; Silva LF 2; Passoni AJ 3; Hardt DD 3; Ferreira AF 4;

em 2014 a equipe responsável pela gestão federal entrará em contato com os tutores

1 - IBFAN Brasil; 2 - Polo-Base Dourados/MS, SESAI/MS; 3 - Polo Base Dourados,

cadastrados no sistema com o intuito de avalia a implementação da Estratégia e planejar

SESAI/MS; 4 - Polo-Base Dourados, SESAI/MS;

as próximas etapas. Ainda em 2014 será lançado um curso de Educação à Distância que
fortalecerá a atuação dos tutores e será iniciada a elaboração de um manual do tutor.

Introdução: Em 2011, a Organização Pan-Americana da Saúde, com apoio da

Conclusão: A EAAB se configura em uma importante ação para qualificar as ações

IBFAN Brasil, realizou o projeto Estratégias para fortalecimento das ações de

de promoção do aleitamento materno e alimentação complementar desenvolvidas

aleitamento materno e alimentação complementar no Programa Conjunto de

pelos profissionais da Atenção Básica. A Estratégia foi implementada em quase

Segurança Alimentar e Nutrição dos povos indígenas, visando apoiar as equipes

todos os Estados brasileiros e conta com quase 2 mil tutores. Os resultados desse

de saúde do DSEI e fortalecer essa temática em Dourados/MS e três municípios

monitoramento apontam para a necessidade da gestão federal, estadual e municipal

do Alto Rio Solimões/AM, respeitando o sistema de crenças e costumes dos povos

fortalecerem a atuação dos tutores junto às UBS.

indígenas. Essas comunidades foram escolhidas pela vulnerabilidade social e risco
de desnutrição em crianças pequenas. Como parte do plano de trabalho, a IBFAN,

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Alimentação Complementar; Políticas Públicas

em parceria com os nutricionistas do DSEI Dourados, realizaram oficinas culinárias
nas Aldeias Bororó, Jaguapirú e Panambizinho em Dourados/MS. Objetivos:
Relatar a experiência das oficinas culinárias realizadas com famílias indígenas das
etnias Guarani, Guarani-Kawoa e Terena do Mato Grosso do Sul, cujos objetivos
foram (1) Refletir sobre a importância da alimentação complementar saudável;
(2) elaborar preparações nutricionalmente completas para crianças de 6 a 24
meses com alimentos disponíveis localmente e (3) discutir os cuidados de higiene,
preparo, armazenamento e conservação dos alimentos. Método: As oficinas
foram realizadas nas aldeias, em espaços comunitários, como casa de reza e em
casas de líderes da comunidade. Os recursos do projeto garantiram a compra
de equipamentos, utensíllios e alimentos para a concretização da atividade. As
receitas foram sugeridas pelos nutricionistas do Pólo Base de Dourados e pelos
facilitadores da IBFAN, partindo da necessidade de melhorar o aproveitamento do
fubá e do feijão, que fazem parte da cesta básica recebida pelas famílias indígenas.
Considerando os alimentos disponíveis e o hábito alimentar, optou-se por fazer
uma polenta enriquecida com carne, abóbora e couve, além do arroz, feijão, ovos e
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frutas. Em todas as oficinas o arroz foi preparado com cenoura e ou frango, mantendo

realização periódica das oficinas culinárias proporcione espaços para a educação em

a proposta de enriquecer nutricionalmente as receitas e sugerir novas formas de

saúde, com ênfase para a alimentação saudável, com vistas a melhorar as condições

preparo. Decidiu-se incluir o ovo, por ser uma boa fonte proteica de baixo custo que

de segurança alimentar das famílias e crianças indígenas desta localidade. Sugere-se

não é muito utilizada pela comunidade devido à crença de que estimula a sexualidade

que os homens/pais sejam convidados a participar e a atuar nas oficinas culinárias,

precoce nas meninas. As mulheres foram convidadas a cozinhar junto com a equipe,

com vistas a refletir sobre a importância da alimentação saudável para todos os

enquanto os nutricionistas aproveitavam para discutir as questões técnicas, tendo

membros da família. Espera-se que ações educativas como essa, contribuam com

como ponto de partida o modo de preparo e a qualidade nutricional dos alimentos.

a introdução de alimentos complementares saudáveis, oportunos e seguros, em

Resultados: Foram realizadas 7 oficinas, com carga horária de 4h. Participaram 5

consonância com as recomendações do Ministério da Saúde para esta faixa etária.

homens e 96 mulheres e seus filhos, sendo uma gestante. Quanto ao consumo, em
geral as preparações tiveram boa aceitação das famílias presentes. Observou-se que

PALAVRAS-CHAVE: educação em saúde; alimentação complementar; saúde de

várias mulheres não conheciam o modo de preparo da polenta ou costumavam utilizar

populações indígenas

o fubá somente para o preparo de bolos doces ou bolinhos fritos. Em relação ao ovo, o
consumo é baixo e nos relatos alguns referiam o tabu alimentar de que o ovo estimula
a sexualidade precoce nas meninas. No entanto, muitos comeram o ovo cozido, o que
pode estar relacionado à dadiva, ao presente, ao alimento oferecido por outro ou por
Nhanderú (nosso pai) e nesse caso é pouco provável, segundo a cosmologia deles, que
recusassem. Discussão: A metodologia buscou valorizar a troca de experiências e a
construção do conhecimento a partir do saber prévio dos sujeitos envolvidos, utilizando
linguagem simples e mensagens de fácil entendimento, resultando no diálogo entre os
saberes científico e o popular. Incluir as mulheres no preparo da refeição proporcionou
aproximação da equipe, a participação de todos e favoreceu as discussões. Contudo,
a língua foi um importante desafio enfrentado, apesar de contarmos com apoio de
informantes e tradutores, pois alguns participantes tiveram muita dificuldade em
compreender o diálogo e as mensagens, em português. Discutiu-se com as mulheres a
importância dos temperos naturais e alimentos saudáveis, buscando resgatar o uso de
alimentos caseiros, regionais, bem como os riscos do uso excessivo de gorduras, sal,
temperos industrializados e alimentos ultra-processados (BRASIL, 2010). Reforçou-se
a importância de lavar as mãos, hortaliças e frutas antes do preparo e do consumo.
Discutir a higiene e armazenamento dos alimentos foi muito complexo considerando
as condições sanitárias e a falta de água recorrente na aldeia. Não houve justificativa
para a baixa adesão dos homens/pais durante a oficina. Conclusão: Acredita-se que a
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CC6 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE OFICINAS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E

de roda de conversa com todos os trabalhadores das creches, com ênfase na

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM CRECHES NO MUNICÍPIO DE MANAUS.

participação das merendeiras, sendo estas consideradas pessoas chaves. Foram

Sousa, BLA ; Cruz, ACD ; Abolnik, IAM ; Varela, MN ; Nascimento, RBR ; Batista,

abordados temas como os benefícios do aleitamento materno, saúde bucal

TMC ;

na infância e a alimentação complementar saudável. Como resultados dessa

1 - SEMSA Manaus; 2 - Semsa Manaus; 3 - SEMSA ;

ação destaca-se a retirada de mamadeiras e chupetas em 100% das creches

1

1

1

1

2

3

trabalhadas, não utilização de liquidificador no preparo dos alimentos, avaliação
Segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde, o aleitamento Materno

periódica do estado nutricional das crianças, uso de alimentos saudáveis no

é indicado como alimento exclusivo para crianças de até seis meses, devendo ser

preparo das alimentações e escovação adequada das crianças. O trabalho com

complementado a partir desse período com alimentação saudável recomendando-

crianças pequenas é uma estratégia fundamental para assegurar a alimentação

se a continuidade do aleitamento materno até os 2 anos de idade da criança¹.

saudável de uma população4. Os profissionais que estiveram à frente no referido

A alimentação da criança desde o nascimento e nos primeiros anos de vida tem

projeto, concluíram que estas oficinas são fundamentais para a consolidação do

repercussões ao longo de toda a vida do indivíduo. A conclusão de estudo de Simon,

conhecimento necessário e para um bom desempenho tanto dos profissionais das

Souza e Souza² afirma que além dos benefícios conhecidos do aleitamento materno,

creches como também para os pais e responsáveis pelas crianças, pois contribuíram

soma-se mais um, que é a proteção contra o sobrepeso e a obesidade durante toda

para questões imediatas nas suas vidas que irão repercutir no futuro das crianças.

a infância independentemente da idade da criança, da renda familiar, do estado
nutricional e da escolaridade dos pais. O efeito protetor da alimentação inicia-se

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Alimentacão Saudável; Pré-escolares

com as práticas alimentares da infância, com o ato de amamentar e de oferecer uma
alimentação equilibrada para as crianças³. Nesse sentido, considerando a importância
do aleitamento materno e o período de introdução dos alimentos saudáveis na vida
da criança como fundamentais para garantia de hábitos de uma vida saudável, foi
proposta uma oficina pelos profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde
de Manaus que atuam nas áreas de Saúde da Criança e do Adolescente, Nutrição e
Saúde Bucal que atuaram seis meses em oito creches do município. As oficinas tinham
como objetivo capacitar todos os profissionais das creches sobre os benefícios da
promoção, apoio, incentivo e proteção da amamentação e a alimentação saudável
na infância. Este resumo consiste em um relato de experiência de profissionais de
saúde que no período de fevereiro a agosto de 2014 realizaram um trabalho em oito
creches no município de Manaus. Inicialmente foi realizada reunião com os gestores
da educação para apresentar a proposta das oficinas, seu objetivo e a metodologia
utilizada. Em seguida os profissionais de educação planejaram o organograma para a
realização de reuniões e oficinas nas creches. As oficinas foram realizadas no formato
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Amamentação

Pesquisa conduzida em unidade primária da cidade do Rio de Janeiro comparou as
prevalências de AME e as queixas principais nas consultas de puericultura, nos períodos

CC7 - 100 UNIDADES CREDENCIADAS NA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA

pré e pós-certificação. A prevalência do AME em menores de 4 meses elevou-se no

DA AMAMENTAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: REVISÃO DOS ESTUDOS DE

período de 68% para 88%, e entre 4 a 5,9 meses de 41% para 82% (p< 0,001). Ao serem

IMPACTO

analisados os desfechos de saúde entre menores de 4 meses, observou-se aumento

ROSANE RITO ; OLIVEIRA MIC ;

das consultas de rotina (assintomáticos) e redução das consultas cuja queixa era a

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO E UNIVERSIDADE FEDERAL

diarreia (de 11,0% para 3,4%, p<0,05) após o recebimento do título da IUBAAM2.

FLUMINENSE; 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE;

Caldeira et al (2008) conduziram em 2006 um estudo de intervenção controlado

1

2

em 20 equipes de Programa de Saúde de Família selecionadas aleatoriamente
INTRODUÇÃO: A Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM),

no município de Montes Claros. As 10 unidades do grupo intervenção receberam

elaborada com base em revisão sistemática (Oliveira et al, 2005), subsidiou a definição

o programa de treinamento de 24 horas da IUBAAM. O grupo controle recebeu

dos “Dez Passos para o Sucesso da Amamentação da IUBAAM”. Com o apoio do

orientações habituais sobre o aleitamento materno. Antes do início das atividades

Ministério da Saúde foram elaborados: curso de capacitação profissional e método de

educativas foram realizadas entrevistas com as mães das crianças residentes

avaliação da implantação desses Passos nas unidades. Essa Iniciativa foi proposta em

nas áreas de abrangência das unidades de saúde selecionadas. Doze meses

1999 pelo Grupo Técnico Interinstitucional de Aleitamento Materno, da Secretaria de

após o treinamento, entrevistas com as mães foram novamente realizadas. A

Estado de Saúde do Rio de Janeiro, tendo sido regulamentada por Resolução SES-RJ em

duração mediana da amamentação exclusiva passou de 104 dias para 125 dias

2 de março de 2005. O credenciamento de unidades na IUBAAM iniciou-se em 2001 e

no grupo intervenção (p=0,001) e de 106 para 107 dias no grupo controle3.

em 2014 alcançou-se 100 unidades no Estado, sendo necessária a avaliação do impacto

Entre 2007 e 2008, pesquisa transversal em amostra representativa de 56 unidades

desta Iniciativa. OBJETIVO: Investigar o impacto da IUBAAM por meio de revisão de

do município do Rio de Janeiro avaliou o grau de cumprimento dos Dez Passos

literatura de artigos científicos. MÉTODOS: Busca na base de dados MEDLINE de estudos

da IUBAAM, gerando escores de desempenho que foram classificados em tercis.

que investigaram o impacto da IUBAAM na prevalência de aleitamento materno, e

Para conhecer o tipo de aleitamento praticado, foi aplicado formulário de coleta de

descrição de outros desfechos encontrados, como sua influência na saúde da criança

dados às mães de crianças menores de seis meses que demandaram estas unidades

e na satisfação das mães assistidas. RESULTADOS: Os primeiros estudos que avaliaram

em novembro de 2007. A prevalência de AME encontrada foi de 47,6%. Na análise

a efetividade da IUBAAM foram conduzidos durante sua elaboração, para validação

múltipla, o tercil superior de desempenho no cumprimento dos Dez Passos da

da mesma, por meio de estudo transversal em 24 unidades, classificadas em tercis

IUBAAM apresentou uma prevalência de AME 34% maior (RP=1,34; IC95%: 1,24-

de desempenho na implantação dos Dez Passos. Foi avaliada a efetividade da prática

1,44), e o segundo tercil, 17% maior (RP=1,17; IC95%: 1,08-1,27) que o tercil inferior4.

dos Dez Passos na duração do aleitamento materno exclusivo (AME). A prevalência

Estudo conduzido na cidade de Barra Mansa comparou dados dos inquéritos

de AME em menores de seis meses foi maior no bloco de unidades de desempenho

sobre práticas alimentares no primeiro ano de vida realizados na campanha de

regular (38,6%) do que no de desempenho fraco (23,6%) (p<0,001). A satisfação das

vacinação de 2003, antes da implantação da IUBAAM, e de 2006, quando mais

gestantes e mães com o apoio recebido para amamentar foi de 61,9% nas unidades

de um quarto das crianças do município já eram acompanhadas por Unidades

de desempenho regular e de 31,4% naquelas de desempenho fraco (p<0,0001)1.

Básicas Amigas da Amamentação. Destes inquéritos, foram selecionadas
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as crianças menores de seis meses, em número de 589 em 2003 e de 707 em

CC8 - A AMAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA ENTRE PUÉRPERAS

2006. A prevalência de AME aumentou de 30,2% em 2003 para 46,7% em 2006,

ADOLESCENTES E ADULTAS EM UMA MATERNIDADE AMIGA DA CRIANÇA NO

e o uso de chupetas neste período caiu de 50,9% para 43,6% (p<0,01). Na análise

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP.

múltipla, o acompanhamento do bebê por unidade credenciada na IUBAAM

Guimaraes CMS 1; Conde RG 1; Brito BC 1; Monteiro JCS 1;

aumentou a prevalência de AME em 19,0% (RP = 1,19; IC95%: 1,020-1,395)5.

1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP;

Conclusão: Em diferentes cenários, a IUBAAM se mostrou efetiva em estender
a prevalência ou a duração do aleitamento materno exclusivo. Alguns

Introdução: O início da amamentação deve ocorrer ainda na sala de parto, dentro

estudos mostraram também repercussões desta Iniciativa na queda do uso

da primeira hora de vida do neonato, como recomenda a OMS e o Ministério da

de chupetas, na redução do adoecimento por diarreia, e em maior satisfação

Saúde do Brasil. Esta prática é de fundamental importância no início da vida, uma

da clientela de gestantes e mães com o apoio recebido para amamentar.

vez que contribui para a redução de até 22% da mortalidade neonatal, para a

Contribuições

se

formação da flora intestinal que irá proteger a criança contra doenças infecciosas

apresenta como uma estratégia viável e com impacto comprovado na

do trato gastrointestinal, e na formação do vínculo e estabelecimento do apego,

prática do aleitamento materno, apresentando influência positiva também

além de reduzir o risco de morte materna por hemorragia pós-parto. Objetivo:

na saúde das crianças e na satisfação das mães, devendo ser considerada

Identificar e analisar a prevalência da amamentação na primeira hora de vida entre

como ação potente e sinérgica à Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.

puérperas adolescentes e adultas. Métodos: Trata-se de um estudo observacional,

para

a

política

de

alimentação

infantil:

A

IUBAAM

transversal, descritivo desenvolvido com puérperas adolescentes e adultas
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Iniciativa Unidade Amiga da Amamentação;

internadas em alojamento conjunto de uma maternidade acreditada como Hospital

Avaliação de programas e projetos de saúde.

Amiga da Criança em Ribeirão Preto/SP. Os dados foram coletados no período de
janeiro a julho de 2014 por meio de instrumento que contemplou os dados de
identificação, as características sociodemográficas, obstétricas e de amamentação
das participantes. A análise dos dados foi fundamentada na estatística descritiva.
Resultados: Participaram do estudo 400 puérperas, sendo 94 adolescentes e 306
adultas. 50,00% das adolescentes e 42,81% das adultas se declararam de cor parda,
52,12% das adolescentes possuíam o Ensino Médio incompleto enquanto 45,75%
das adultas declararam ter o Ensino Médio completo. 12,77% das adolescentes e
40,85% das adultas declararam ter trabalho remunerado, e a renda familiar média
foi de 2,23 salários mínimos entre as adolescentes e de 2,68 salários mínimos entre
as adultas. Com relação ao estado marital, 46,81% das adolescentes e 50,33% das
adultas se declararam amasiadas. A idade gestacional média no início do pré-natal
foi de 11,84 semanas entre as adolescentes e 10,96 semanas entre as adultas, com
média de consultas de 7,95 e 8,40, respectivamente. Em relação ao tipo de parto,
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86,17% das adolescentes e 70,26% das adultas tiveram parto normal. A prevalência de

CC9 - A CONDIÇÃO DE AGENTE DA MULHER QUE AMAMENTA

aleitamento materno na primeira hora de vida entre as adolescentes foi de 57,45%,

PERES PLP 1; PEREIRA VS 2; SANTOS JA 2; NASCIMENTO PM 2; ANDRE NLNO 2;

enquanto que entre as adultas foi de 59,48%. No momento da coleta de dados, 92,55%

RODRIGUES BMRD 2;

das adolescentes e 91,50% das adultas declararam estar amamentando exclusivamente

1 - Faculdade de Enfermagem/Universidade do estado do Rio de Janeiro; 2 -

seus bebês. Discussão: Apesar do indicador de Aleitamento Materno na Primeira

Faculdade de Enfermagem/Universidade do Estado do Rio de Janeiro;

Hora ser considerado bom acima de 50%, a OMS recomenda que nas maternidades
acreditadas como Hospital Amigo da Criança pelo menos 80% das mães amamentem

INTRODUÇÃO: A promoção do Aleitamento Materno é uma das principais ações

na primeira hora de vida dos bebês. Os resultados da presente pesquisa estão abaixo

para a redução da mortalidade infantil, e cada vez mais, somam-se ações para

do recomendado pela OMS e vão ao encontro de outros estudos que também

que um maior número de mulheres possam exercer essa prática, entretanto, a

apresentaram resultados semelhantes. Conclusão e contribuição para a Política de

grande variedade de estudos tem concentrado-se na necessidade de modificações

Alimentação Infantil: Considerando a importância da prática da amamentação na

nas práticas assistenciais, nos serviços de saúde e na construção de uma rede de

primeira hora de vida tanto para a mãe quanto para o bebê, e considerando que as

apoio à nutriz, e deixado à margem, a discussão acerca das desigualdades sociais

ações dos Hospitais Amigos da Criança estão voltadas para o incentivo, promoção e

e suas estruturas injustas O presente estudo trata-se das reflexões a partir da

proteção do aleitamento materno, percebe-se a necessidade de revisão das rotinas e

experiência de graduandas de enfermagem da universidade do Estado do Rio de

práticas hospitalares, bem como de novas estratégias que favoreçam a concretização

Janeiro no projeto de extensão Apoiando a Amamentação na Baixada Fluminense.

desta prática. Além disso, a sensibilização dos profissionais envolvidos pode contribuir

O projeto, que exista há 7 anos, desenvolve ações de promoção, proteção e apoio

para a melhora dos índices de aleitamento materno na primeira hora de vida,

ao aleitamento materno e de assessoria às áreas técnicas de Aleitamento materno

bem como proporcionar que mais mães e bebês se beneficiem com esta prática.

dos municípios dessa região. As constantes atividades desenvolvidas junto à
populações dessa região, despertou o interesse em estudar melhor as questões

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Puerpério; Saúde materno-infantil

relacionadas à violação de direitos; dessa forma, estudos foram desenvolvidos
associando ensino, extensão e pesquisa para compreender a questão tanto da
trabalhadora quanto da estudante que amamentam e que vivenciam situação em
que necessitam fazer escolha entre duas práticas fundamentais. Percebeu-se, que
estas e tantas outras mulheres dessa região vivenciavam uma inclusão injusta, que
se caracteriza por fazer parte de um sistema de proteção mas não usufruir desses
mecanismos legais. Assim, o Projeto de extensão se apóia na bioética, no principio
de justiça e tem como referencial Amartya Sen, economista indiano, ganhador do
Prêmio Nobel de economia com a criação do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e que formulou uma teoria de justiça baseada na ampliação das liberdades e
no conceito de funcionamentos. Para o autor, funcionamentos podem ser definidos
não somente o que o ser humano faz, mas tudo o que é capaz de fazer, que pode ser
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andar, alimentar-se, trabalhar, amamentar, cuidar dos filhos, estudar; aquilo que tem

de vida, com redução das desigualdade vivenciadas. Assim, a alfabetização e

valor para si ou ainda, realizar combinações de funcionamentos valorados e não apenas

educação feminina, o emprego remunerado com garantias sociais, acesso a

aqueles aos quais lhes são dadas oportunidades para realizar. Para Sen, uma sociedade

equipamentos de saúde e creche irão produzir efeitos positivos sobre a condição

justa é aquela em que as pessoas possam exercer plenamente seus funcionamentos.

de agente, desta forma, contribuir para que essas mulheres alcancem tal condição

Para a redução da mortalidade infantil no país, por exemplo, Sen, defende que as

não é por si, só, uma demanda do setor saúde, mas precisa ser compreendida como

mulheres exerçam a condição de “agente”, condição esta que tem impacto importante

uma necessidade por toda a sociedade. A privação de direitos elementares afeta

na remoção das desigualdades que restringem o bem-estar feminino e da prole.

a decisão de amamentar, trazendo prejuízos principalmente quando se trata de

Baseado nessa teoria de justiça, o “Projeto de extensão Promovendo a amamentação

sujeitos vulnerados, a mulher e por consequência, a criança.

na Baixada fluminense”, tem direcionado sua atuação para atividades que visem a
reflexão por parte das mulheres atendidas sobre justiça e direitos incluindo a prática de

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; bioética; Justiça

amamentar. OBJETIVO: Refletir sobre a condição de agente da mulher para a melhoria
do aleitamento materno METODOLOGIA: A metodologia que vem sendo utilizada, são
encontros aos sábados, articulados com a atividade da Pastoral da criança, que é é um
organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Nesses
encontros, por meio de uma roda de conversa com as mães, são discutidas questões
como acesso a mecanismos de proteção, percepção sobre direitos e as estratégias
de sobrevivência e de superação utilizadas por elas, redes de apoio e suas vivências
com a amamentação. RESULTADOS: As mulheres atendidas pela Pastoral da Criança
e participantes dessas atividades de grupo são em sua maioria, mulheres que não
trabalham; possuem baixa escolaridade; dependem financeiramente de programas
sociais (públicos ou filantrópicos) e desconhecem direitos relacionados à proteção
da amamentação; são usuárias do Sistema Único de Saúde, porém, de forma passiva,
embora residam em áreas cobertas pela estratégia saúde da família. Quanto à prática
da amamentação, desconhecem os riscos da mamadeira, acreditam na existência
de leite fraco e pouco leite, tendem a amamentar por mais tempo, contudo, não o
fazem exclusivamente até o sexto mês; praticam a amamentação cruzada e raramente
são orientadas por profissionais de saúde quanto aos riscos que ela representa.
CONCLUSÃO: A partir dos encontros e conversas, percebe-se que essas mulheres não
exercem a condição de “agentes”, o que as colocam em condições desiguais no mundo
da vida dificultando assim que exerçam com liberdade seus funcionamentos, que
realizem suas escolhas com autonomia, reconheçam e busquem melhores condições
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CC10 - AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO:

brasileiros e o DF contam com o apoio dos Consultores de Saúde da Criança (CSC),

SITUAÇÃO NOS TERRITÓRIOS SOB A ÓTICA DE CONSULTORES ESTADUAIS DE SAÚDE

que têm, entre outros, o objetivo de apoiar as SES e as capitais na implementação

DA CRIANÇA

das ações de proteção, promoção e apoio ao AM. O objetivo desse trabalho é

Venancio SI ; Pereira RSV ; Poton WL ; Rocha VMA ; Carvalho DP ; Carneiro SHA ;

descrever os avanços em relação à implantação das ações de AM no Acre, Rondônia,

1 - INSTITUTO DE SAÚDE - SES/SP; 2 - Banco de Leite Humano do Instituto Nacional

Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, a partir da percepção dos CSC que

de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueira, Rio de Janeiro.; 3 -

atuam nesses territórios. A metodologia empregada foi a de análise documental

Universidade Vila Velha; 4 - Prefeitura de Belo Horizonte; 5 - Hosp. de Base Ari Pinheiro;

e síntese de relatórios de trabalho dos CSC, instrumentos utilizados para o

6 - Maternidade Barbara Heliodora, Rio Branco;

acompanhamento desse trabalho pelo Consultor Nacional de Saúde da Criança.

1

2

3

4

5

6

Analisou-se a situação de implantação da IHAC, EAAB, BLH, MTA, NBCAL e SMAM
Evidências apontam que o incentivo ao aleitamento materno (AM) é uma estratégia

e o envolvimento dos CSC com essas ações. Como resultados, podemos destacar:

prioritária para a garantia da sobrevivência e qualidade de vida das crianças (1). No Brasil,

1) IHAC: Houve certificação de três hospitais, sendo dois em MG e um no RJ; houve

desde 1981, com o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, várias

adesão ao monitoramento proposto pelo MS em todos os estados e algumas

ações pró-amamentação foram desenvolvidas no País. Como algumas das principais

iniciativas de expansão da IHAC para outros hospitais; 2) EAAB: todos os estados

conquistas, podemos citar a legislação brasileira de proteção aos direitos reprodutivos,

realizaram oficinas da EAAB, verificando-se diferentes estratégias de implantação:

ações voltadas à mulher trabalhadora que amamenta (MTA), a Norma Brasileira de

alguns definiram desenhos de implantação com maior abrangência (envolvendo

Comercialização de Alimentos para Lactentes, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL),

regiões de saúde e municípios), como por exemplo em MG e ES, e outros definiram

adesão de 322 maternidades à Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), a criação da

municípios/regiões prioritários (capital, municípios que aderiram à ANDI, etc),

maior rede de Bancos de Leite Humano do mundo, a instituição do Método Canguru

como o que ocorreu em RO, RJ e AC; 3) BLH: houve ampliação de BLH somente no

como uma política pública, a promoção de grandes campanhas de mobilização social

estado do RJ, sendo que em todos os estados verificou-se grande priorização de

(Semana Mundial de Amamentação e Dia Nacional de Doação do Leite Humano) e mais

ações voltadas à melhoria na infraestrutura, capacitações de profissionais de saúde

recentemente, a formulação de uma proposta para a promoção da amamentação e da

e grande mobilização para ampliação da doação de leite humano. 4) MTA: ações

alimentação complementar saudável, denominada Estratégia Amamenta e Alimenta

incipientes foram identificadas em três estados (MG, RJ e AC); 5) NBCAL: poucas

Brasil (EAAB) (2). Pesquisas nacionais mostram um crescimento considerável da prática

ações voltadas ao monitoramento da NBCAL foram identificadas, nos estados do

do AM, com a duração mediana da amamentação passando de 2,5 (ENDEF/1975) a

AC,RJ e ES. 6) SMAM: essa ação é tradicionalmente desenvolvida nos cinco estados

11,3 meses (PPAM nas Capitais Brasileiras e DF/2008) e a prevalência de crianças em

analisados. A partir dos resultados apresentados, seguem algumas reflexões sobre a

amamentação exclusiva entre 0-6 meses aumentado de 3,1% (PNDS/1986) para 41%

implementação das ações de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno:

(PPAM nas Capitais Brasileiras e DF/2008). Porém, os indicadores de amamentação

chama a atenção as diferentes formas de definição de prioridades e estratégias

estão aquém das recomendações da OMS (3). A Coordenação Geral de Saúde da

de implementação das ações nos territórios analisados, porém, de forma geral,

Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde (CGSCAM) elegeu como uma

verificou-se aumento pouco expressivo dos HAC no conjunto dos cinco estados;

estratégia prioritária para o fortalecimento das ações voltadas à atenção integral à

ampla adesão à EAAB, resguardadas as diferenças no tocante à abrangência da

saúde da criança nos territórios, a atuação do consultor. Desde 2012, todos os estados

implementação; desenvolvimento de várias iniciativas de qualificação dos BLH;
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incipiência na implantação de ações voltadas à mulher trabalhadora; desenvolvimento

CC12 - ALEITAMENTO MATERNO EM RECÉM-NASCIDO EXTREMO, ABAIXO DO

de poucas ações voltadas à NBCAL e atuação intensa na promoção do AM na SMAM.

LIMITE DE VIABILIDADE: RELATO DE CASO

Cabe também destacar que a atuação dos consultores estaduais de SC variou nos

Fernandez, DF 1; MATOS, ALVP 2; SACERDOTE, LCF 3; SOARES,SD 4; PEREIRA,VPL 5;

territórios analisados, sendo possíveis fatores que influenciam esse envolvimento:

SANTOS,VM 2;

existência ou não de demandas por parte das coordenações de SC, possibilidades

1 - Instituto de Perinatologia da Bahia - IPERBA; 2 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA

de articulação com os atores responsáveis pela implementação das ações, atuação

DA BAHIA- IPERBA; 3 - Universidade Federal da Bahia - UFBA, Salvador, Bahia);;

em AM anterior à atividade de consultor estadual, priorização de outras demandas

4 - Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - EBMSP, Salvador, Bahia);; 5 -

da CGSCAM. Algumas lições podem ser extraídas dessa experiência: A existência de

Universidade Federal da Bahia - UFBA, Salvador, Bahia;

um Comitê Estadual de AM, a exemplo do que ocorre no RJ, parece ser um potente
mecanismo de articulação entre diversas instâncias e atores envolvidos; a Rede

INTRODUÇÃO: No Brasil, a prematuridade é a principal causa de morte de crianças

Cegonha mostrou ter potencial para o fortalecimento das ações de AM, em função do

no primeiro mês de vida¹. Entretanto, nas duas últimas décadas, avanços científicos

sinergismo das ações em prol da humanização da assistência ao parto e nascimento

na neonatologia têm possibilitado um significativo aumento nas taxas de sobrevida

e também no incentivo ao AM na primeira hora de vida, porém o mesmo não tem

de prematuros de extremo baixo peso (EBP), grupo formado por crianças nascidas

acontecido em todos os territórios, havendo necessidade de incluir o AM como

com menos de 1.000g². É inquestionável o impacto positivo da tecnologia no

prioridade nesse processo; destaca-se também a importância da articulação entre a

manejo da criança nascida com EBP, mas as Unidades de Cuidados Intensivos

Saúde da Criança e a área de Alimentação e Nutrição para a implementação da EAAB.

Neonatal (UTIN) ainda não é uma opção de acesso universal na rede pública de

Percebeu-se a necessidade de intensificação das ações voltadas à proteção legal da

saúde na cidade de Salvador-BA. O avanço tecnológico no cuidado neonatal de

amamentação. Por fim, destaca-se que o consultor estadual, levando as ofertas do MS

microbebês nem sempre tem sido acompanhado pela promoção do aleitamento

para os territórios e apoiando gestores e profissionais de saúde, pode desempenhar um

materno; mães longe de seus filhos tomadas de impacto diante da luta da

papel fundamental de indução e articulação para o desenvolvimento das ações de AM.

sobrevivência nem sempre são cuidadas e estimuladas para amamentar seus filhos
quando ainda não podem sugar ou mesmo alimentar-se por via oral, sobretudo

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; políticas públicas; gestão

quando se encontram em Hospitais sem política de aleitamento materno, como o
Hospital Amigo da Criança. A OMS recomenda aleitamento exclusivo até os 6 meses
de vida e complementar até no mínimo 2 anos (OMS). O leite humano proporciona
uma combinação única de proteínas, lipídios, carboidratos, minerais, vitaminas,
enzimas e células vivas, assim como benefícios nutricionais, imunológicos. Devido
à essas qualidades apresenta relevância maior em se tratando de recém-nascido
pré-termo, por sua indiscutível maior vulnerabilidade3. OBJETIVOS:a) Descrever
o relato de caso de um RN-PT extremo com 22 semanas (considerado abaixo do
limite de viabilidade) que foi alimentado inicialmente com nutrição parenteral, a
seguir leite humano de banco de leite exclusivamente até re-lactação da genitora.b)
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Relatar a importância do trabalho em equipe para a promoção do aleitamento em

diagnosticado como inviável devido a extrema imaturidade, podendo o mesmo

situação crítica, onde a genitora cessou a produção láctea. METODOLOGIA: Relato de

ter usufruído dos benefícios do aleitamento exclusivo como padrão ouro de

caso de RN-PT extremo, com 22semanas, pálpebras fixamente fundidas (Escore de

alimentação. CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTILl: É

Ballard) sexo feminino, nascido de PSNV, Apgar 1‘=3; 5‘=3, com gasping, peso=635g,

preciso que a equipe de saúde considere a possibilidade do aleitamento exclusivo

diagnosticado como inviável. Dados maternos: Mãe, 24 anos, GIII/PI/AI, pré-natal a

mesmo diante das adversidades da prematuridade extrema, com o bebê grave

partir do 3º mês, 5 consultas, sem intercorrências. Sorologias negativas. Com 23

e com risco da não sobrevivência. A determinação de uma longa permanência

semanas (DUM), admitida com “contrações“ há 15 horas. Colo pérvio 7,0cm, bolsa

em uma unidade hospitalar, sobretudo em locais sem poliítica de aleitamento

íntegra. Ultrassom=22 semanas. Não foi realizado corticóide antenatal. Após 2 dias,

bem estabelecida pode dificultar o desfrute do uso do alimento ideal para

dilatação completa e rotura de membranas, ocorreu o parto. Acompanhamento do

o inicio da vida. O cuidado com os pais do microbebê é fundamental para a

RN em Unidade de Tratamento Intermediário , Unidade Canguru e Banco de Leite

formação do vínculo ameaçado e a garantia da produção de leite materno, que

Humano. RESULTADOS: Assistido em um centro de atenção terciária, com referência

promoverá uma nutrição adequada e segura, sobretudo para bebês prematuros.

de atendimento em perinatologia, conveniada a rede pública de saúde, localizado em
Salvador-BA, sem UTIN. Recebeu cuidados de uma equipe multidisciplinar, usando

PALAVRAS-CHAVE: prematuridade extrema; aleitamento exclusivo; re-lactação

ventilação mecânica, nutrição parenteral, surfactante pulmonar, antibioticoterapia,
transfusão sanguínea, etc. Intercorrências durante internamento: infecção viral,
insuficiência respiratória (ventilação mecânica: 48 horas), sepsis tardia, distúrbios de
coagulação, distúrbios metabólicos e eletrolíticos, abertura do canal arterial, anemia
(transfusão 4x), menor peso= 425g. Mãe inicialmente sem acreditar na sobrevivência
e devido a dificuldades financeiras, não vinha diariamente ao serviço. Durante todo
internamento (cerca de 3 meses) fez uso de leite humano, inicialmente fornecido
pelo Banco de Leite, até que a genitora foi re-internada na unidade e realizado relactação, sendo possível alta para Unidade Canguru já em uso de aleitamento
exclusivo no seio materno. Alta com IGC=37 semanas, peso=2360g, exame clínico,
US crânio=normais e desenvolvimento neuro-motor adequado para idade.
CONCLUSÃO: A alimentação de RN-PT extremos que iniciam a vida em UTIs neonatais
ou Unidades de Cuidados Intermediários, com leite materno exclusivo e/ou de
banco de leite humano é ainda um desafio na maioria das unidades de nosso pais. O
afastamento da mãe, submetida a um continuo estresse sem orientação e apoio para
a realização de ordenha, promove logo o desmame, sendo agravado pela ausência
de bancos de leite humano. Com a dedicação de uma equipe multidisciplinar em
um Hospital Amigo da Criança foi possível dar alta a este microbebê, inicialmente
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CC13 - ANALISE DAS INDICAÇÕES DO LEITE MATERNO EM UM HOSPITAL AMIGO DA

Para o presente estudo foram analisados todos os 227 formulários do ano

CRIANÇA

de 2013 e, destes, foram excluídos RN prematuros e patológicos admitidos

BRAGHETTO R.A.R. ; MACHADO C.C.F.L. ; TOSCANO F.G.S. ; MARANGONI V.R.N. ;

da UTI Neonatal, filhos de mães portadoras de HIV e com patologias ou risco

1 - SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTOS; 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

social graves. Foram selecionados para o estudo as prescrições dos recém-

SANTOS; 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS;

nascidos com menos de 4 dias de vida que em princípio não apresentavam

1

1

2

3

razões médicas aceitáveis para o uso dos substitutos (OMS/2009), o que
INTRODUÇÃO: Considerando o incentivo ao aleitamento materno como politíca pública

correspondeu a 27 prescrições, das 227, ou seja, 12% do total de formulários.

exitosa para redução de mortes e doenças infantis, em 1981 o Ministério da Saúde

Dessas 27 prescrições, 17, ou seja 63% foram referentes à produção

criou o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNAM) e, nos anos

de colostro: pouco, insuficiente ou ausente, assim distribuídas junto

90, o Brasil incorporou a Iniciativa Hospital Amigo da Criança às atividades do PNAM

a

como ação prioritária com objetivo de mobilizar os funcionários das maternidades para

47%

corresponderam

a

1

profissional

modificar condutas e rotinas responsáveis pelos altos índices de desmame precoce

32%

corresponderam

a

1

profissional

e assim estabelece os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”. O não

21%

corresponderam

cumprimento do Passo 6, “não dar ao RN outro alimento além do leite materno sem que

As demais indicações relacionadas foram: 7 por hipoglicemia, 1 para sucção débil não

haja razões médicas aceitáveis” pode interferir na produção do leite materno e colocar

especificada, 1 para baixo peso: 2.180g e 1 para desconforto respiratório. CONCLUSÃO:

em dúvida a capacidade da mãe de amamentar, além de trazer consequências danosas

Apesar das políticas de aleitamento materno serem aplicadas e respeitadas na

a saúde do bebê. O colostro, leite produzido nos primeiros dias após o parto, tem um

Maternidade, e o passo 6 ser cumprido em 98% dos nascimentos, ainda encontramos

volume inicial de 2 a 20ml por mamada, podendo chegar de 50 a 100ml por dia e é

situações pontuais onde profissionais tomam condutas individuais inadequadas.

suficiente para satisfazer todas as necessidades nutricionais do recém-nascido, além

Outro aspecto a ser considerado é a presença eventual de profissionais de outros

de conceder proteção imunológica. OBJETIVO: Quantificar e qualificar as indicações

setores completando escalas de plantão por necessidade do serviço sem o pleno

do uso de substitutos do leite materno em crianças no Alojamento Conjunto de um

conhecimento dos dez passos. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A POLITÍCA

equipe

de

11

médicos

plantonistas

responsáveis

a

pela

4

prescrição:

profissionais.

Hospital Amigo da Criança em Santos/SP prescritos durante o ano de 2013. DESCRIÇÃO

DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: O presente estudo apontou para a necessidade de:

METODÓLOGICA: É um estudo transversal descritivo do uso de substitutos do leite

•Implementar os formulários para solicitação de fórmula infantil de

materno em crianças no Alojamento Conjunto de um Hospital Amigo da Criança desde

modo a deixar evidente as razões médicas aceitáveis para o uso de

1997, que atende a uma população de 83.000 habitantes, possui 16 leitos no alojamento

substitutos

conjunto, 5 leitos na UTI Neonatal e, no ano de 2013 realizou 885 partos. Foram

•Monitorar

tabulados e analisados os formulários de prescrição de substitutos do leite materno do

•Retornar

ano de 2013. Os formulários foram preenchidos pelos médicos pediatras que assistem

discutir

as

o Alojamento Conjunto e encaminhados ao Lactário para o fornecimento da fórmula.

podem

não

do

leite

materno

mensalmente
o

resultado

do

indicações
estar

os
e

(OMS/2009)

em

formato

formulários

e

monitoramento

às

possíveis

contempladas

nas

situações

“check

as

prescrições.

equipes,

inclusive

especiais

orientações

list”.

da

que
OMS.

As indicações foram avaliadas segundo critério da OMS: Razões médicas aceitáveis
para o uso de substitutos do leite materno/atualização – OMS, 2009. RESULTADOS:

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Substitutos do leite materno; Colostro
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CC14 - APOIO À MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

uma ampla divulgação nos murais localizados em todo o hospital e na proteção de

EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO DO NORDESTE DO BRASIL

tela de todos os computadores da instituição. É fornecida a usuária da sala, a cada

Oliveira LS ; Silva SV ;

ordenha gorros, máscaras, vidro estéril e a cada término da jornada de trabalho

1 - Hospital Memorial Guararapes;

bolsa térmica e bateria para o transporte do leite ordenhado e armazenado.

1

1

Orientações são fornecidas na primeira utilização da sala sobre a ordenha,
Introdução: evidências científicas revelam que o retorno ao trabalho remunerado fora

estocagem, validade do leite cru e pasteurizado, como oferecer o leite ordenhado

do lar é um elemento dificultador ou impeditivo para amamentação, tornando esse

ao bebê e a importância da doação do excedente do leite humano. Durante o

grupo de mulheres de risco para a interrupção do aleitamento materno exclusivo ou

período do estudo a sala de apoio a MTA foi utilizada 140 vezes por 22 mulheres

para o desmame precoce. Vários são motivos apresentados para justificar este fato,

dos seguintes setores: UTIN (36,3%), UTIG (13,6%), auditoria (4,5%), emergência

entre eles a falta de apoio institucional para amamentação como a inexistência de local

pediátrica (4,5%), recepção (4,5%), serviços gerais (4,5%), bloco cirúrgico (4,5%),

adequado para a ordenha com alívio das mamas e armazenamento do leite durante a

pré-parto (4,5%), alojamento conjunto (4,5%), psicologia (4,5%), convênios (4,5%)

jornada de trabalho. Objetivo: relatar a experiência do apoio à amamentação no local

com as seguintes categorias profissionais: médicas (18,1%), enfermeiras (27,2%),

de trabalho em um hospital filantrópico no município de Jaboatão dos Guararapes,

técnicas de enfermagem (32%), psicóloga (4,5%), auxiliar de serviço geral (4,5%),

Pernambuco. Métodos: estudo descritivo, sobre o apoio à amamentação às mulheres

recepcionista (4,5%), auditora (4,5%). Em relação à amamentação exclusiva, 55,5%

que retornam ao trabalho após licença maternidade no Hospital Memorial Guararapes

das usuárias amamentaram exclusivamente por 6 meses ou mais, 38,9% entre 4 a

(HMG). O HMG é um hospital geral referência para o município, Amigo da Criança,

menor que 6 meses e 5,6% menor que 4 meses. Doaram leite para o PCLH 73% das

administrado pelo Instituto Alcides D’Andrade Lima, associação filantrópica na área

usuárias da sala. Das 22 usuárias da sala, 18 (82%) responderam ao formulário de

da saúde. Localizado em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife,

satisfação, destas 100% responderam que este apoio institucional ajudou a manter

Pernambuco, presta assistência a pacientes do SUS (84%) e a usuários conveniados

a amamentação e que a sala de apoio a MTA atendeu a suas necessidades. Das 18

(16%). Possui maternidade de risco habitual com cerca de 350 partos mês, UTI

usuárias 9 apresentaram uma média do tempo de amamentação e 8,5 meses e 9

Neonatal (UTIN) externa com 30 leitos, UTI Geral (UTIG) com 21 leitos, Posto de Coleta

ainda continuavam amamentando até o término do estudo, com uma média de

de Leite Humano (PCLH), casa das mães acompanhantes dos bebês internados na UTIN

amamentação de 13,3 meses. As usuárias descreveram a sala de apoio a MTA do

e sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta (MTA). A sala de apoio a MTA

HMG como um local calmo, tranquilo, com conforto, reservado, que proporcionava

possui um livro de registro sobre dados das usuárias que a utilizam e um formulário

relaxamento, além de ter tudo que precisava para a ordenha. Relataram ainda

para avaliar a sua satisfação a ser respondido no período da utilização da sala. O

que se sentiam cuidadas, acolhidas, prestigiadas, valorizadas, importantes para a

HMG cumpre a legislação da licença maternidade de 120dias. Os dados apresentados

instituição e surpresas com este apoio institucional, além do sentimento de gratidão

correspondem ao período de 01/10/2012 (implantação da sala) a 31/07/2014 e

para com os gestores da instituição. Foi dado como sugestões adicionar som

foram retirados das fontes citadas anteriormente (livro de registro e formulário de

ambiente e mural com fotos das mães e seus bebês que utilizaram a sala. Conclusão:

pesquisa de satisfação), como também de informações cedidas pelo RH da instituição.

experiência enriquecedora que está proporcionando redução de barreiras no

Resultados: o hospital possui 800 funcionários, destes 538 são mulheres (67,3%). A

ambiente de trabalho que contribuem para o desmame precoce, elevados índices

sala de Apoio da MTA localiza-se ao lado do PCLH. Na sua implantação, foi realizada

de satisfação entre as mulheres trabalhadoras que retornam ao trabalho após a
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licença maternidade na instituição, além de aumentar a captação de doadoras de leite

CC15 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ALEITAMENTO MATERNO

humano. Contribuições/implicações: apoio à amamentação à mulher trabalhadora que

POR MEIO DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PROBLEMATIZADORA

amamenta no ambiente de trabalho, promoção da saúde, redução do desmame precoce.

Silva HM 1; Linhares FM 2; Osório MM 3;
1 - Departamento de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Desmame; Trabalho feminino

de Pernambuco; 2 - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de
Ciências da Saúde, Universidade Federal de Pernambuco; 3 - Programa de PósGraduação em Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de
Pernambuco;
Introdução: As práticas assistenciais baseadas no diálogo e respeito, considerando
o contexto sociocultural e o saber popular, podem contribuir para uma decisão
consciente do aleitamento materno (Takushi et al., 2008). É necessário que o
profissional de saúde tenha um olhar para as fragilidades das mulheres em relação
ao aleitamento materno para propor, juntamente com elas, alternativas que
permitam uma continuidade no processo de amamentação (Lima e Souza, 2013).
Objetivo: Relatar a experiência de oficinas de capacitação em aleitamento materno
baseadas em uma proposta pedagógica problematizadora. Descrição Metodológica:
A capacitação em amamentação foi realizada com os profissionais de saúde de
uma Unidade de Saúde em Recife. A capacitação aconteceu durante dois dias,
contendo cinco oficinas trabalhadas por meio da problematização (Freire, 2011).
As oficinas foram gravadas e transcritas. O seu relato encontra-se em forma de
temas provenientes das falas dos profissionais. Resultados: A abordagem da oficina
Aconselhamento em amamentação teve como objetivo compreender a forma de
trabalhar, ajudando as mulheres a decidir o que fazer, mediante a sensibilização
dos profissionais sobre a necessidade de acolher e ouvir as suas preocupações; da
reflexão sobre o diálogo baseado em uma relação de confiança; de como ajudar
as mulheres a encontrarem soluções para suas dificuldades e prover informação e
apoio emocional. A oficina Amamentação dentro do contexto da humanização teve
o objetivo de compreender a amamentação como um evento social e emocional,
por meio da reflexão sobre a influência das emoções sobre a amamentação e sobre
a postura da equipe de saúde diante das vivências da amamentação. O primeiro
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tema obtido das duas oficinas foi a “Construção do significado do que é amamentar

“Principais motivos que contribuem para o desmame precoce”, “... não vai poder

para os profissionais de saúde”. Este parece ser uma tarefa de grande responsabilidade

sair.”, “...trabalho.”, “...iniciou o leite artificial por conta do choro do bebê... ela

para as nutrizes: “...amamentar é um grande desafio”, “...assumir a responsabilidade

achou que... o leite... não era bom... fraco.”,“...a estética...”, “...depressão pós

e assumir também a possibilidade de um fracasso, então isso pra ela... muito

parto...”, “...bico do peito invertido...”; “Percepção dos profissionais de saúde

difícil...” O segundo tema, “Percepção dos profissionais de saúde sobre como fazer

em relação à composição do leite materno”, “...água, vitamina, nutrientes e sais

aconselhamento em aleitamento materno”, demonstra que o aconselhamento deve

minerais de tudo aquilo que a criança precisa para se alimentar... sobreviver...

se pautar na escuta dos desejos e sentimentos e das experiências que cada mãe tem

crescer”; Como os profissionais de saúde podem ajudar as nutrizes a amamentar,

vivido. A partir dessa escuta levá-la a decidir o que será melhor para ela, fazendo-a

“...observando a postura... de botar o neném para pegar a mama...”, “...ajudando

adquirir autoconfiança, não ‘despejando’ conhecimentos e impondo a maneira como

a colocar os travesseiros.”, “Benefícios da amamentação para a nutriz”, “...o útero

devem realizar o cuidado com seu filho. “...tem que depender da decisão dela e da

dela vai voltando ao normal..”, “(Prevenir) O câncer de mama.” “... osteoporose...”,

vontade... pra gente poder começar a trabalhar com ela a orientação...”, “Aconselhar

“O vínculo é um momento tão mágico...”, “...tem o contato da pele...”, “Retorno

é você ouvir... dar informações... discutir para que essa pessoa tome uma decisão...

ao peso normal.”, e “Benefícios da amamentação para a criança” “... e não vai ter

Não é você impor.”, “... Nunca... depositando seus conhecimentos...” A terceira oficina,

criança doente no hospital... Gastando dinheiro...”. A quinta oficina trabalhou as

“Envolvendo a rede de apoio social”, objetivou estimular o envolvimento tanto dos

“Estratégias de promoção e apoio à amamentação” com o objetivo de discutir

profissionais de saúde quanto da família, companheiro e amigos na promoção e apoio

as diversas estratégias de promoção e apoio a amamentação, destacando-se os

a amamentação. No tema emergido ,“Percepção dos profissionais de saúde sobre

temas: “Locais para serem realizadas as ações educativas de promoção e apoio a

a participação da rede de apoio”, percebe-se que o apoio da rede social é essencial

amamentação “...escola... deve-se trabalhar...antes, independente se está gravida

para o progresso da amamentação, ajudando na autoestima e confiança para a

ou não... a família, se tiver menina...”, “... grande número de adolescentes grávidas...

amamentação. “A pessoa cresce ouvindo você é muito destrambelhada... e assume

precisam de orientação....”, “...a melhor proposta mesmo... é a educação”, “Como

um auto conceito.... como é que um dia eu vou ser mãe, eu não tenho condição de ser

implementar as ações educativas de promoção e apoio a amamentação”, “...

mãe? Quando eu me vi grávida... meses, meus sentimentos mudaram, eu comecei...

palestra... chegou na unidade tivesse alguém ali disponível na hora, abordar, mas

me senti mãe...”, “A amamentação... são comportamentos que podem ser copiados,

aí seria responsabilidade de todo mundo...”, “... também tem que conscientizar... as

você vai aprendendo... é uma transmissão de cultura, de geração para geração....”, “...

escolas... para a gente fazer uma ponte, um elo entre a saúde e a educação...”, “...

você é rejeitado pelo pai da criança... transfere aquela rejeição para criança porque

todos os agentes de saúde, vão nas cassas... aquelas visitas... ajudar e aconselhar

não teve... o apoio dele... a maternidade... é para ser compartilhada...”. A quarta

a mãe, desde a gestação... todo mês.” Conclusões: Os profissionais participaram

oficina sobre a “Fisiologia e manejo da amamentação”, teve como objetivo conhecer

de forma ativa nas oficinas, construindo o seu conhecimento e tirando as dúvidas

os cuidados com a mama durante a gestação e a lactação, identificar posicionamento

sobre a amamentação, desenvolvendo um olhar mais humano e tornando-se mais

e pega adequadas, reconhecer os problemas frequentes da amamentação e orientar

preparados para orientar o aleitamento materno por meio do diálogo e da reflexão,

a prevenção destes problemas. As falas resultaram no tema “Discutindo sobre

respeitando os saberes prévios da mulher e compartilhando da sua realidade.

conhecimentos do aleitamento materno”, e subtemas como: “Em que momento deve

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; educação em saúde; profissionais de

iniciar o aleitamento materno”, “...tem que estabelecer logo um vinculo imediato”;

saúde
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CC16 - CONDIÇÃO NUTRICIONAL DE RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO DE MUITO BAIXO

de chance de baixa estatura com 1 ano nesses lactentes.

PESO COM UM ANO DE IDADE CORRIGIDA
Lebrão C 1; Claudia Maria Gonçalves 2; Higa C 3; Yamada T 3; Ayumi B 3;

PALAVRAS-CHAVE: muito baixo peso ao nascer; avaliação nutricional; leite

1 - Hospital Municial Universiário São Bernardo do Campo - Faculdade de Medicina do

materno

ABC; 2 - Hospital Universitário de São Bernardo do Campo - Faculdade de Medicina do
ABC; 3 - Faculdade de Medicina do ABC;
Introdução: A sobrevivência de recém-nascidos prematuros (RNPT) melhorou de forma
importante nas últimas décadas. Objetivo: Avaliar a condição nutricional de RNPTMBP
com 1 ano de idade corrigida. Método: Por meio de estudo de coorte retrospectiva
foram avaliados, ao nascimento e com 1 ano de idade corrigida (IC), 190 RNPTMBP
(<1500g), no período de 2004 a 2011. Mais de 90% dos RNPTMBP recebem durante
todo o período de internação leite materno (própria mãe ou pasteurizado) e o uso de
aditivo de leite materno é <5%. Dados coletados do nascimento: peso, comprimento
e idade gestacional (IG) utilizados para classificação em adequados (AIG), pequenos
(PIG) ou grandes (GIG) por meio da curva de Lubchenco. Essas crianças mantiveram
acompanhamento regular no ambulatório de seguimento do mesmo hospital e com
1 ano IC foram anotados os dados de: peso, comprimento e perímetro cefálico para
classificação da condição nutricional na forma de escore-z, utilizando os indicadores e
pontos de corte propostos pela OMS, 2006. Análise estatística: teste do Qui-quadrado.
Resultados: Na amostra estudada predominou o gênero feminino 107/190 (56,3%).
As medianas do PN, IG, tempo de internação (TINT), ventilação mecânica (TVM) e uso
de oxigênio (TO2) foram, respectivamente, 1210g (625;1490); 30,8 semanas (26;36,5);
62 dias (20;216); 3,5 (1,0;98,0) e 10,0 (1;210). Foram classificados como PIG 64/186
(34,4%) dos RNPTMBP. Com 1 ano observou-se desnutrição (ZIMC<-2), baixa estatura
(ZEI<-2) e circunferência craniana inadequada (ZC<-2); respectivamente, em 20/189
(10,6%); 63/187 (33,7%) e 20/155 (12,9%). Lactentes PIGs tiveram mais chance de
apresentar baixa estatura [OR=2,1 (IC95% 1,1-3,9; p=0,02)] com 1 ano de idade.
Conclusões: Observou-se elevado percentual de lactentes que nasceram com peso <
1500 g recuperados com 1 ano de idade corrigida. A maior inadequação foi observada
o indicador estatura/idade. O pior crescimento intrauterino associou-se com o dobro
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CC17 - DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE

cada visita e intervir de maneira sistematizada.É de fundamental importância que

RELACTAÇÃO

os profissionais de enfermagem, juntamente com toda equipe interdisciplinar

Pinheiro CM ; Silva LA ;

identifique cuidadosamente os casos de desmame precoce e utilizem o método

1 - Unimed Costa do Descobrimento; 2 - Universidade Federal da Bahia;

de relactação para promoção do aleitamento materno e, consequentemente,

1

2

diminuição da mortalidade infantil. Há poucas referências sobre o método de
Introdução: Diversos fatores podem influenciar a interrupção do aleitamento materno

relactação, portanto, esse relato de caso contribui para estimular a realização de

de forma precoce. Entre eles, destacam-se a percepção que a nutriz tem sobre a

novos estudos, a fim de impulsionar os profissionais de saúde a empregar essa

amamentação, a criança prematura, o baixo peso ao nascer, a condição de nascimento

técnica nos ambientes que prestam assistência à saúde da mulher e da criança, para

e o período pós-parto. É possível restabelecer a amamentação para as mulheres

contornar o desmame precoce e estabelecer a lactação de maneira satisfatória.

que por algum motivo deixaram de amamentar, ou para aquelas que adotaram um
bebê, através da técnica de relactação, como forma de prevenir e tratar o desmame

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Desmame; Lactação

precoce. Objetivos: Descrever um caso de sucesso na relactação de um recémnascido prematuro, que devido à internação de mãe e filho em instituições diferentes
depois do parto, favoreceu o desmame precoce. Método: A técnica de relactação foi
implementada por uma equipe de saúde vinculada a uma cooperativa médica em
um município de médio porte situado no extremo sul da Bahia. Foram realizadas
visitas domiciliares duas vezes por semana, intercaladas por contato telefônico, para
planejar os cuidados e intervenções de enfermagem identificadas na primeira visita.
A nutriz foi acompanhada até o momento em que a amamentação foi restabelecida.
Posteriormente, a partir das informações documentadas, foram analisados os resultados
e estruturado o presente relato. Resultados: A relactação através do método sondapeito proporcionou que o aumento da produção de leite fosse adquirido em torno
de sete dias após a visita domiciliar, favorecendo o sucesso do aleitamento materno,
mesmo não sendo mantido de forma exclusiva, porém auxiliou no suprimento das
necessidades psicológicas, imunológicas e nutricionais do RN, sendo evidenciado pelo
ganho de peso satisfatório ao crescimento e desenvolvimento. Diante dessa situação,
nas visitas subsequentes a mãe apresentava segurança e satisfação com o processo
de amamentação. Conclusão: A relactação só é possível se a mãe for orientada,
acompanhada e principalmente estimulada com frequência pelo profissional de
saúde. A visita domiciliar foi de grande importância para contribuir com o sucesso
dessa técnica, pois permitiu identificar os problemas enfrentados pela nutriz durante
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CC19 - FATORES ASSOCIADOS À INTRODUÇÃO PRECOCE DE LÍQUIDOS NO PRIMEIRO

CC20 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ALEITAMENTO MATERNO NO SISVAN:

MÊS DE VIDA

UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA PARA OS POVOS

MOURA AS ; BORTOLINI GA ; GUBERT MB ;

INDÍGENAS ASSISTIDOS PELO DSEI DO RIO TAPAJÓS.

1 - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; 2 - MINISTÉRIO DA SAÚDE;

PEREIRA PS 1; SILVA MEG 1; TRENTINI G 1; Lopes, JF 1;

1

2

1

1 - SPDM CONVENIO SESAI/MS;
Objetivos: Investigar fatores associados à introdução precoce de líquidos na alimentação
de crianças com até um mês de vida. Métodos: Análise dos dados secundários da II

Introdução: De acordo com a OMS, o aleitamento materno é a melhor forma de

Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno de 2008 nas Capitais Brasileiras e

fornecer ao recém-nascido todos os nutrientes necessários para um crescimento

Distrito Federal. Avaliou-se a frequência da introdução de outros líquidos, além do leite

saudável. O ideal é que a criança receba o leite materno exclusivo ate os 06 meses

materno e a associação da introdução precoce desses alimentos com variáveis maternas

de vida, após receba uma alimentação complementar ate os 02 anos. Além de

e variáveis da criança por meio de análise bruta e ajustada. Resultados: 2963 crianças

garantir a saúde, o leite materno previne contra varias doenças (BRASIL, 2012).

com até 30 dias de vida foram incluídas no estudo, dessas 13,6% já haviam recebido

Segundo o I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas,

água, 15,3% chá e 18% outros leites. A introdução precoce de água e chá foi associada

realizado em 2008-2009, mostra que a macrorregião norte esta acima da media

ao fato das mães serem adolescentes <18 anos, sendo que a introdução precoce de

nacional (90,9%) com relação a proporção de crianças amamentadas ate os 6

mingau foi mais frequente em mães com baixa escolaridade. Crianças que faziam

meses de vida (96,0%) (FIOCRUZ, 2008/2009). No Distrito Sanitário Especial

uso de chupeta apresentaram chance 4 vezes maior de receber outro liquido quando

Indígena do Rio Tapajós (DSEI-RT), localizado no Oeste do Pará a situação do

comparadas à crianças que não usavam bico. Conclusões: A baixa escolaridade materna,

aleitamento materno é bem diferente. Prestando assistência para uma população

mães adolescentes e o uso e chupeta foram associados à introdução precoce de outros

de 10.850 índios dos quais 2.227 são crianças menores de 5 anos observou-

líquidos no 1º mês de vida da criança. A introdução de outros líquidos nesse período

se que a adesão das mães ao aleitamento exclusivo ate 6 messes de idade

compromete o aleitamento materno. Portanto, conclui-se que determinados grupos

apresentado nas planilhas do SISVAN no primeiro semestre de 2013 não era

merecem mais atenção como as mães mais jovens e que possuem baixa escolaridade.

satisfatória, observou-se ainda, uma grande quantidade de lacunas marcadas
como sem informação quando sobre o tipo de aleitamento. Sabe-se através de

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; desmame; fatores de risco

experiências vividas dentro das aldeias que as mães praticam o aleitamento
materno, porem não se pode afirmar que este seja exclusivo ate os 6 meses.
Buscando trabalhar o tema nas aldeias indígenas, de forma cautelosa por
se tratar de uma população diferenciada na qual suas crenças e tradições
devem ser respeitadas e incluídas de forma harmoniosa aos conhecimentos
científicos pretende-se com a criação deste projeto, fortalecer o incentivo
ao aleitamento materno realizado in loco pela equipe de saúde, através da
educação em saúde. Objetivos: Demostrar a importância do aleitamento
materno bem como seus benefícios para a criança e para a mãe.
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Incentivar e encorajar para o aleitamento materno exclusivo ate os 6 messes de idade.

de 2013 de um total de 117 crianças com ate 06 meses de vida, 94 estavam sendo

Melhorar os índices de aleitamento materno apresentados no primeiro semestre

amamentadas exclusivamente com leite materno, ou seja, 79,7% das crianças.

de 2013. Descrição metodológica: Foram selecionadas como alvo do projeto as

Os índices de adesão ao aleitamento aumentaram consideravelmente, confira

gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 2 anos de idade distribuídas nas

a melhora global nos tipos de aleitamento no gráfico abaixo: Distribuição em %

11 aldeias onde estão instalados os polos bases pertencentes ao DSEI RIO TAPAJOS.

do tipo de aleitamento materno de crianças < 5 anos no primeiro semestre de

Considerando que a pratica da educação em saúde está diretamente relacionada a

2013. (NÃO FOI POSSÍVEL INSERIR O GRÁFICO) FONTE: SISVAN DSEI RIO TAPAJÓS/

aprendizagem e que ela deve ser capaz de promover mudanças de comportamento,

CGAPSI/SESAI/MS – 2013. Vale ressaltar que o campo “sem informação” da planilha

praticas e atitudes (Ministério da Saúde, 1998), elaborou-se um guia de promoção

do SISVAN o quantitativo caiu significadamente para 219 crianças. Conclusão:

do aleitamento materno destacando o papel da EMSI na propagação da informação,

O presente trabalho permitiu analisar dados de períodos distintos e concluir de

vantagens da amamentação tanto para a mãe quanto para o bebe, diminuição do

forma positiva que as ações de educação em saúde quando planejadas pelas

risco de câncer de mama e ovários, posicionamento e pega correta (BRASIL, 2002). Foi

equipes e gestores buscando alcançar um efeito intencional em um determinado

desenvolvido também um banner orientativo, ilustrado com fotos de mães indígenas

publico alvo, é capaz de promover melhorias na saúde da população. Os dados

amamentando, escrito em português e em língua indígena materna de acordo com

acima descritos demostram que de fato houve uma importante e significativa

cada etnia, apresentando a importância da amamentação, os benefícios nutricionais e

mudança nos dados consolidados dentro do programa SISVAN onde passamos

o fortalecimento do vinculo afetivo entre mãe e filho. Resultados: Foram desenvolvidas

de 34,5% no primeiro semestre, para 79,7% no segundo semestre de 2013

atividades de educação em saúde e os participantes receberam o material educativo

no que tange a porcentagem de crianças em aleitamento materno exclusivo,

sobre a importância e benefícios do aleitamento. Tanto o guia de promoção ao

alcançando assim um dos objetivos propostos. Portanto conclui-se que esta

aleitamento materno quanto o banner informativo traduzido na língua materna

experiência em ações de educação em saúde nas aldeias indígenas incentivou

foram bem aceitos pelos indígenas que demostraram interesse nas informações

as mães, gestantes e puérperas, a praticar o aleitamento materno bem como a

e um bom entendimento das mesmas. Observou-se durante a consolidação dos

comunidade em geral a compreender sua importância para a saúde das mães e

dados referentes ao aleitamento materno dentro do SISVAN uma melhora imediata

nutrição das crianças. Contribuições/implicações - As ações apresentadas foram

e significativa nos dados referentes ao tipo de aleitamento nas aldeia. No primeiro

voltadas para o incentivo e promoção da saúde da criança, porém ainda existem

semestre de 2013, antes da intervenção, de um total de 125 crianças com até

limitações quanto a inserção de informações dentro das comunidades indígenas.

06 meses tínhamos 44 amamentadas exclusivamente com leite materno ou seja
apenas 34,5%. Além disso, obtivemos assinalados como “sem informação” campo

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Educação em saúde; Saúde indígena

que caracteriza que a mãe não informou ou o profissional não preencheu este
campo no formulário, 686 crianças. Abaixo o gráfico mostra a distribuição do tipo de
aleitamento materno de crianças < 5 anos. Distribuição em % do tipo de aleitamento
materno de crianças < 5 anos no primeiro semestre de 2013. (NÃO FOI POSSÍVEL
INSERIR O GRÁFICO) FONTE: SISVAN DSEI RIO TAPAJÓS/CGAPSI/SESAI/MS – 2013
Após a ação podemos observar mudanças positivas nesses dados, no segundo semestre
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CC21 - INÍCIO DA NUTRIÇÃO TRÓFICA EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS AO

semanas/6 dias (DP=2semanas/5dias), em 2013 (p=0,010 e p=0,002). A primeira

MÉTODO CANGURU

mamada ocorreu em média 15,0 dias (DP=14,6 dias) após o nascimento em 2011,

Nascimento MBR ; Reis MAM ; Nunes FAV ; Hasse CN ; Simão CS ; Andrade J ;

e em 25,7 dias (DP=23,4 dias) em 2013 (p=0,002). A primeira posição Canguru foi

1 - MATERNIDADE DARCY VARGAS / UNIVILLE; 2 - MATERNIDADE DARCY VARGAS; 3 -

realizada, em média, com 9,7 dias (DP=9,1 dias) de vida, no primeiro grupo, e com

UNIVILLE; 4 - UNIVILLE;

15,6 dias (DP=18,0 dias), no segundo (p=0,017). Os pacientes dos dois grupos foram

1

1

2

3

4

4

semelhantes, no que diz respeito às outras características estudadas, tais como
Introdução: Quando um bebê nasce prematuramente, o rico suprimento de nutrientes,

sexo (p=0,332), índice de Apgar (p=0,079), duração da internação (p=0,110), peso

que determinou seu crescimento e desenvolvimento até este ponto, é interrompido.

de alta (p=0,409) e proporção de aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar

A nutrição enteral mínima caracteriza-se pela administração de pequenos volumes

(47,8% x 52,2% p=0,855). Conclusão: O tempo de início da nutrição enteral não foi

para preparar o trato digestório do neonato e suplementar a nutrição parenteral,

significativamente diferente entre os dois grupos. No entanto, considerando que,

e deve ser iniciada precocemente, nos primeiros quatro dias de vida. O Método

em 2013, os pacientes eram mais prematuros, com menor peso de nascimento,

Canguru é uma forma de atenção perinatal segura, que estimula a amamentação.

adotaram a posição canguru e mamaram ao seio mais tardiamente, é provável

Objetivos: Comparar o tempo de início da alimentação enteral mínima em neonatos

que se tratasse de um grupo de pacientes mais gravemente doente, e que, ainda

que foram submetidos ao Método Canguru, em dois períodos distintos, antes e depois

assim, recebeu nutrição trófica em tempo similar ao outro grupo. Contribuições/

dos neonatologistas adotarem medidas de uso mais precoce de nutrição trófica.

implicações para a POLITICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: Nos primeiros dias

Descrição metodológica: Trata-se de um estudo retrospectivo, onde foram avaliados

de vida, o recém-nascido pré-termo deveria receber alimentação enteral para

os registros de neonatos que sobreviveram e receberam alta de janeiro de 2011 a

ganhar mais peso e recuperar o peso de nascimento mais rapidamente, bem

dezembro de 2011 (1.º grupo), e de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 (2.º grupo).

como diminuir o tempo de nutrição parenteral e de permanência hospitalar. O

Os dados do prontuário médico foram armazenados com o uso do Epidata entry 3.1. e

alimento de escolha para os prematuros é o leite de sua própria mãe. Caso não

analisados com o SPSSÒ 13.0, com prévia aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

esteja disponível, o leite ordenhado e pasteurizado em Bancos de Leite Humano e

referência do hospital. Foram utilizados métodos estatísticos descritivos, calculando-

que mantém muitos dos fatores de proteção, é a outra opção. Os neonatologistas

se distribuições de freqüências e medidas de tendência central (médias e desvio

precisam ter habilidade clínica, prestar muita atenção para os sinais vitais e

padrão). Variáveis contínuas foram comparadas utilizando-se o Teste t, e variáveis

comportamento abdominal do prematuro, de modo que os volumes de leite

categóricas foram comparadas utilizando-se o Teste do Qui-quadrado, admitindo-

possam ser lentamente, mas progressivamente aumentados conforme tolerância.

se um nível de significância de 0,05. Resultados: Entre os recém-nascidos, 67 foram
submetidos ao Método Canguru no primeiro grupo do estudo e 70, no segundo. A

PALAVRAS-CHAVE: Método Mãe Canguru; Nutrição do prematuro; Aleitamento

primeira alimentação, em todos os casos pelo uso de leite humano ordenhado fresco

Materno

ou pasteurizado, ocorreu em média 59,3 (DP=67,5) horas após o nascimento no
primeiro grupo, e em 56,4 (DP=72,7) horas, no segundo (p=0,550). As médias de peso
ao nascimento e idade gestacional foram respectivamente de 1567,2g (DP=331,2) e
de 32 semanas/2 dias (DP=2semanas/3dias) em 2011, e 1407,9g (DP=387,8) e de 30
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CC22 - INVESTIGAÇÃO ACERCA DA ESCOLHA DO TIPO DE PARTO POR GESTANTES E

cirúrgico da cesárea. Quando as puérperas foram questionadas se seus bebês

O CUMPRIMENTO DO 3° E 4° PASSO DO IHAC EM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA NO

não apresentaram ou está apresentando algum problema durante a estadia no

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN

hospital que dificulte a amamentação, 94 responderam que não, conquanto, 39

Jacinta J ; Costa IM ; Almeida JKA ; Araújo KMS ; Neta FI ;

mães relataram que seus filhos apresentaram e ou estão apresentando dificuldade

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE; 2 - Universidade Potiguar -

para mamar, destes, 29 nascidos de partos cesários (74%) e 10 nascidos de partos

UNP ; 3 - Universidade Potiguar - UNP;

normais (26%). Em relação ao intervalo da primeira mamada das 98 puérperas

1

2

3

3

3

que se submeteram a cesárea, 60 (61%) amamentaram seus filhos no intervalo
Atualmente o parto natural vem apresentando um decréscimo quando comparado a

de 1 á 3 horas pós-parto, enquanto 35 mães de parto normal, apresentaram um

cesariana, esta mudança de assistência se explica pois este procedimento tornou-se

maior percentual neste mesmo intervalo de tempo, 26 (74%). As demais variáveis,

um modelo que é compreendido como indolor e ideal para todos os nascimentos de

9 mamaram de quatro à oito horas, sendo 7 (78%) de parto cesáreo e 2 (22%)

crianças. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza como ideal uma taxa de

de parto normal, com mais de oito horas, 7 (18%) crianças nascidas de parto

cesarianas entre 10% e 15%. Contudo, o que se tem observado são taxas universais em

normal foram amamentadas e 31 (82%) de parto cesáreo. O nível socioeconômico

geral superiores, até em países considerados desenvolvidos. O procedimento cirúrgico

pode estar intimamente relacionado com a escolha do parto, haja vista, que 78

da cesárea implica prolongado período de recuperação, bem como início tardio da

(59%) puérperas que realizaram cesária tinham a renda até 2 salários mínimos. A

amamentação que deve ser iniciada logo após o nascimento, pois, o leite materno

execução da pesquisa contribui diretamente com as puérperas participantes das

fornece todos os nutrientes, vitaminas e minerais de que o recém-nascido precisa para

reuniões do parto feliz e das mães que receberam orientações durante a realização

o seu crescimento nos seis primeiros meses, e nenhum outro líquido ou alimento é

da pesquisa, referente aos benefícios do parto natural para o binômio mãe e bebê

necessário. A presente pesquisa teve por objetivo principal incentivar o parto normal

através do incentivo ao cumprimento do passo 3 e avaliação da realização do passo

nas reuniões do programa parto feliz em uma maternidade filantrópica no município

4 da IHAC. Esses dados são relevantes para a instituição e serão documentados

de Mossoró-RN. Este trabalho pretende averiguar as razões que levam ás puérperas

para que qualquer dificuldade apresentada pela mãe durante a pesquisa seja

a optarem pelo parto Cesário, bem como apresentar os benefícios e incentivar o

corrigida pelo serviço de aleitamento materno da instituição. A partir dos dados

parto normal as gestantes acompanhadas nas reuniões do parto feliz; através da

obtidos e analisados na pesquisa com a população parturiente, verifica-se a

investigação do cumprimento dos passos 3 e 4 do IHAC. O estudo foi realizado entre os

necessidade de incentivar o parto natural às gestantes participantes das reuniões

meses de julho a agosto de 2014, no Hospital com razão social Casa de Saúde Dix-Sept

do parto feliz, assim como, ressaltar a importância da aptidão a primeira mamada

Rosado e a amostra foi composta por 133 puérperas, submetidas a um questionário

verificada nos neonatos deste mesmo procedimento, conscientizando por sua

semiestruturado que contemplava questões relativas à situação socioeconômica,

vez do benefício materno e do recém-nato através do vínculo afetivo que não é

breve histórico pessoal e sobre a aptidão á primeira mamada dos recém-natos que

interrompido ou reduzido, resultando em um progresso clínico contínuo e eficiente.

nasceram através de procedimentos cirúrgicos normais ou cesáreos. Foram aplicados
questionários semiabertos que apresentaram os seguintes resultados: Na população

PALAVRAS-CHAVE: Puérperas; IHAC; Recém-natos

de 133 puérperas submetidas ao questionário, 35 (26%) responderam que o tipo de
parto em que seu filho nasceu foi normal e 98 (74%) se submeteram ao procedimento
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CC23 - PRÁTICAS APOIADORAS PATERNAS À AMAMENTAÇÃO NA VISÃO DAS

união estável; 50,6% possuíam apenas um filho; 40,8% possuíam uma renda de

MULHERES

mais de um a dois salários mínimos; 43,7% concluíram o ensino médio; 83,5% não

BARROS, CS ; Linhares FMP ; Leal LP ; Vasconcelos EMR ; Pontes CM ;

tinham vínculo empregatício; 74,1% residiam em domicílio próprio. Apenas uma

1 - Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE);

entrevistada não realizou o pré-natal, 62% ainda amamentavam seus filhos, em

2 - Universidade Federal de Pernambuco ;

aleitamento complementado e 36,7% amamentaram exclusivamente o último filho

1

2

2

2

2

até o sexto mês de vida. As práticas paternas significativas de apoio à amamentação
Introdução: o homem é visto pela mulher como apoiador fundamental no processo

exclusiva na análise bivariada foram: cuidados com o bebê, expressão verbal para

de amamentação, compartilhando decisões conjuntas. Porém, a inclusão do homem

amamentação, aconselhamento, expressão verbal sobre possível modificação do

nessa prática, ainda é permeada pela cultura que dificulta seu envolvimento. Objetivo:

dia a dia, comentário que a amamentação é algo passageiro, e envolvimento no ciclo

avaliar as práticas paternas de apoio à amamentação exclusiva. Método: pesquisa

grávido-puerperal. No entanto, na análise multivariada, nenhuma dessas práticas

quantitativa, transversal e analítica, realizada em Recife-PE, Brasil, com mulheres com

apresentou significância estatística (ρ<0,05) para o aleitamento materno exclusivo,

vivências do aleitamento materno do filho atual, que residiam com companheiro. A

somente a experiência prévia com amamentação, cujas mães tiveram 2,09 chances

técnica utilizada na coleta de dados foi a entrevista individual, entre agosto e setembro

a mais de praticar o aleitamento materno exclusivo no filho atual. Conclusão: o

de 2012, conduzida por instrumento estruturado validado, composto por duas partes:

estudo confirma práticas de apoio emocional, instrumental, informativo, presencial

a primeira para caracterização socioeconômica e demográfica das mulheres e a

e autoapoio realizadas pelo companheiro durante o processo de amamentação.

segunda para identificação dos apoios paternos: informativo, instrumental, emocional,

A maioria das participantes referiu que seus companheiros realizaram essas

presencial e autoapoio. Em cada apoio, a mulher foi questionada quanto às práticas

práticas na maior parte, evidenciando assim, as estatisticamente significativas

apoiadoras desempenhadas pelo seu companheiro. Estas respostas foram mensuradas

para o aleitamento materno exclusivo: cuidados com o bebê, expressão verbal

pela escala de Likert adaptada. Realizou-se análise descritiva univariada, calculando

em prol da amamentação, aconselhamento, expressão verbal sobre possível

a distribuição de frequências simples e relativa, média e desvio padrão. A análise

modificação do dia a dia, comentário que a amamentação é algo passageiro, e

bivariada entre os fatores socioeconômicos, maternos, de assistência à saúde, práticas

envolvimento no ciclo grávido-puerperal. Apesar de algumas práticas terem sido

de apoio à amamentação e a prevalência da amamentação exclusiva aos seis meses de

significativas na análise bivariada, quando realizada a multivariada, não existiu

vida da criança foi realizada utilizando-se a regressão de Poisson simples, estimando-

prática significativa para o aleitamento materno exclusivo. Em vista disso, deve-

se as razões de prevalência e os intervalos de confiança. A significância estatística

se buscar como estão sendo realizadas essas práticas pelos homens, e como

(ρ<0,05) determinou-se pelo teste de Wald. A análise bivariada dos apoios paternos

elas estão sendo percebidas pelas mulheres, pois o envolvimento do homem no

foi realizada para cada prática dos apoios presentes no instrumento. Após análise

processo de amamentação colabora para o sucesso da amamentação exclusiva.

bivariada realizou-se análise múltipla por meio do modelo de Regressão de Poisson

Contribuições-implicações para a política de alimentação infantil: esta participação

com variância robusta, selecionando todas as variáveis com significância menor

do homem no amamentar, envolvida de dúvidas, anseios, insegurança e pelas

que 20%. A análise múltipla foi feita com base no modelo conceitual hierárquico do

fragilidades atitudinais e relacionais, implica que políticas públicas precisam ser

aleitamento materno exclusivo adaptado. Resultados: Das 158 mulheres entrevistadas,

construídas e direcionadas à inserção do homem no processo de amamentação.

quase 80% eram adultas jovens, a idade variou entre 20 e 43 anos; 58,2% viviam em

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Pai; Apoio social
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CC24 - PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO CRUZADO, MOTIVOS ALEGADOS PARA A

moravam em comunidades de baixa renda, 78,7% viviam com companheiro, 47,2%

PRÁTICA E FATORES ASSOCIADOS

eram primíparas e 17,4% consideravam sua saúde regular ou ruim. Declararam ter

VON SEEHAUSEN, M.P. ; OLIVEIRA MIC ;

recebido orientação sobre aleitamento materno durante o pré-natal 78,7% das

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE; 2 - INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE,

mães e 51,8% se sentiram ajudadas pela unidade básica de saúde para amamentar.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE;

A maioria dos seus filhos tinham até 5 meses (61,7%), 57,6% utilizavam mamadeira

1

2

e apenas 1,7% estavam em creche. O aleitamento cruzado foi praticado por
INTRODUÇÃO: As vantagens do aleitamento materno são inúmeras. O leite materno

29,4% das nutrizes. Das mulheres que praticaram o aleitamento cruzado, 10,8%

tem composição ideal para a nutrição do bebê, fornece fatores de proteção contra

amamentaram uma criança que não o seu filho, 9,8% tiveram seu filho amamentado

infecções comuns na infância, estimula o crescimento e o desenvolvimento

por outra mulher e 8,8% praticaram as duas modalidades de aleitamento cruzado.

motor e cognitivo, além de representar um vínculo entre mãe e bebê. A prática do

A maioria das praticantes do aleitamento cruzado tinha uma relação de parentesco

aleitamento cruzado, na qual a criança recebe um leite que não é produzido por sua

(64,5%), também foram relatadas relações de amizade (29,4%) e algumas vezes as

mãe biológica, vem sendo relatada ao longo da história, desde 2000 AC até os dias

mães se conheciam há pouco tempo, como ao dividirem o mesmo alojamento na

atuais, e é culturalmente aceita no Brasil, embora contraindicada pelo Ministério

maternidade (6,1%). Os principais motivos alegados para o aleitamento cruzado

da Saúde por haver risco de transmissão de doenças entre mulher e bebê. O tema

foram: estar cuidando do bebê (51,7%) e a mãe da criança estar com dificuldades

é negligenciado pela literatura nacional e internacional, não tendo sido encontrado

para amamentar o próprio filho (26,8%). O aleitamento cruzado durante a

qualquer estudo que tenha estimado a prevalência da prática ou analisado os fatores

amamentação vigente foi praticado uma vez (39,0%), de duas a três vezes (30,3%),

associados ao aleitamento cruzado. OBJETIVO: Estimar a prevalência de aleitamento

ou em número superior que a mãe não soube quantificar (15,5%). A prevalência

cruzado, investigar o relacionamento entre as mulheres que o praticam e a motivação

de aleitamento cruzado foi maior entre adolescentes (RP=1,662; p-valor<0,001),

alegada, bem como analisar os fatores associados ao aleitamento cruzado. MÉTODO:

mulheres que não trabalhavam fora (RP=1,322; p-valor=0,028), moradoras de

Estudo transversal conduzido nos meses de novembro e dezembro de 2013, mediante

comunidades de baixa renda (RP=1,432; p-valor=0,006), mães que percebiam

aplicação de questionário estruturado a uma amostra representativa de 695 mães

sua própria saúde como ruim ou regular (RP=1,540; p-valor=0,001), com filhos

de crianças menores de um ano usuárias das nove unidades básicas de saúde que

no segundo semestre de vida (RP=1,613; p<0,001) e com crianças que utilizavam

dispõem de Posto de Recebimento de Leite Humano Ordenhado na cidade do Rio

mamadeira (RP=1,475; p=0,002). CONCLUSÕES: Embora desaconselhado e

de Janeiro. Estes postos foram criados para estimular a doação de leite materno,

negligenciado pela literatura científica, o aleitamento cruzado vem sendo praticado

recolher o leite doado e enviá-lo a bancos de leite da cidade para consumo pelos

por uma considerável parcela de mães, mesmo em unidades onde há formas de

bebês internados em unidade neonatal. O banco de dados com as informações obtidas

doação de leite humano institucionalizadas, como os Postos de Recebimento de

por meio das entrevistas com as mães foi construído por meio do programa Epi-Info

Leite Humano Ordenhado. O aleitamento cruzado envolve parentes e amigas,

2000 e a análise dos dados realizada pelo programa SPSS17. Na análise bivariada,

que suprem diretamente a necessidade de leite humano quando compartilham

as variáveis com p-valor≤0,05 no teste qui-quadrado foram consideradas associadas

o cuidado de seus bebês ou se ajudam mutuamente quando há dificuldades na

ao desfecho aleitamento cruzado. RESULTADOS: Das entrevistadas, 22,7% eram

amamentação. Os fatores de risco identificados para o aleitamento cruzado

adolescentes, 73,5% de cor da pele não branca, 63,4% não trabalhavam fora, 63,7%

foram: ser mãe adolescente, não trabalhadora, morar em comunidade de baixa
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renda, não se perceber em boas condições de saúde, bebê no segundo semestre

CC25 - PREVALÊNCIA DE LESÕES MAMILARES EM ALOJAMENTO CONJUNTO DE

de vida e uso de mamadeira. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A POLÍTICA DE

UM HOSPITAL MATERNO INFANTIL REFERÊNCIA NO SUL DO BRASIL

ALIMENTAÇÃO INFANTIL: Ao demonstrar que, mesmo desaconselhado, o aleitamento

Pereira RJ 1; Vitolo, MR 2; Giovannini ATM 1;

cruzado vem sendo praticado por um número considerável de mães, o trabalho

1 - Hospital Materno Infantil Presidente Vargas; 2 - Universidade Federal de Ciências

evidencia que autoridades de saúde precisam dar atenção à prática, atualmente

da Saúde de Porto Alegre;

negligenciada. Atenção especial é requerida a mães adolescentes, não trabalhadoras e
moradoras de comunidades de baixa renda que, ao necessitarem de apoio e ajuda em

As lesões mamilares interferem negativamente no aleitamento materno. A puérpera

situações de dificuldade para amamentar, recorrem à prática do aleitamento cruzado.

com fissuras ou rachaduras sente desconforto e/ou dor ao amamentar o que
aumenta as chances de desmame precoce¹,². Durante as orientações relacionadas

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento cruzado; estudos transversais; atenção primária à

à amamentação realizadas no alojamento conjunto, observou-se a frequência

saúde

constante de fissuras mamilares no período pós-parto. Diante disso, realizou-se um
levantamento sistemático para confirmar e/ou mensurar o problema observado.
Foram avaliadas 106 puérperas quanto à presença ou não de lesão mamilar
(fissura/rachadura), internadas em Alojamento conjunto no Hospital Materno
Infantil Presidente Vargas/RS. Outras variáveis observadas foram: tipo de parto,
paridade, ocorrência de amamentação na primeira hora após o parto, turno do
parto e a raça materna (branca ou não branca). Os achados mostraram prevalência
de 58% de puérperas com lesão mamilar com média de 36 horas após o parto.
Em relação ao tipo de parto, observou-se que entre as mães que tiveram parto
cesárea a ocorrência foi de 56% de lesão mamilar e entre as com parto normal foi
de 58%. Quanto a paridade, essas prevalências foram de 56% entre as multíparas
e 60% entre as primíparas. Entra as mães com cor de pele branca a ocorrência de
lesões mamilares foi de 65% e nas demais foi de 52%. Os resultados permitem
concluir que as lesões mamilares ocorrem precocemente no pós-parto, sugerindo
a implementação de estratégias para a promoção de técnicas adequadas de
amamentação nesse período¹,². 1. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança, nutrição infantil:
aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: Editora do Ministério
da Saúde, 2009. 2. UNICEF. Fundo das Nações Unidas para a infância. Iniciativa
Hospital Amigo da criança: módulo3: promovendo e incentivando a amamentação
em um Hospital Amigo da Criança: curso de 20 horas para equipes de maternidade/
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UNICEF/OMS. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

CC26 - PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E SEUS FATORES DE

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Lesão Mamilar; Puerpério

PROTEÇÃO EM CRIANÇAS PICOENSES
Oliveira FS 1; Oliveira EAR 1; Sousa AF 1; Leal AMS 1; Santos SRR 1; Lima LHO 1;
1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ;
Introdução: O aleitamento materno exclusivo fornece todos os nutrientes que a
criança precisa nos primeiros seis meses de vida, sendo a principal fonte nutricional
para o desenvolvimento saudável da criança. A Organização Mundial de Saúde e o
Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência1 recomendam que todos
os bebês sejam amamentados com leite materno exclusivamente até o sexto mês de
vida; depois disso deve ser complementado com outros alimentos até dois anos ou
mais2. A II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras
e Distrito Federal, realizada em 2008, descreve que os índices em 1999, que eram
de 35,5%, tiveram um importante aumento para 51,2% em 2008 ao quarto mês, e
ao sexto mês esse índice não chega a 41% no âmbito nacional3. Pesquisadores e
profissionais de saúde, envolvidos na área materno-infantil, têm se preocupado em
reverter essas baixas taxas de duração do aleitamento materno. Sendo um desafio
para os profissionais de saúde, destacando o enfermeiro, que deve estar preparado
para acompanhar todo o processo da amamentação, compreende-o no contexto
sociocultural e familiar e, a partir dessa compreensão cuidar tanto da dupla mãe/
bebê como de sua família, visto que a interrupção do aleitamento repercute não
apenas na saúde da criança, mas que tem forte influência no futuro das relações
familiares. Objetivos: investigar a prevalência do AMEX em crianças picoenses
menores de seis meses. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo
longitudinal, realizado em um hospital público de referência do município de Picos,
com 82 recém-nascidos no período de abril de 2013 a junho de 2014. Para coletar
os dados, foram utilizados dois formulários adaptados de outros estudos4,5. O
formulário 1 contém informações sobre características socioeconômicas e sanitárias
das crianças e mães pesquisadas, antropometria ao nascimento e aleitamento
materno no primeiro dia de vida. Este formulário foi preenchido com a mãe ainda na
maternidade. Neste momento, solicitamos permissão para as visitas domiciliárias.
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O formulário 2 tem informações sobre pratica do AMEX e hábitos alimentares,

esclarecidas, no sentido de orientação e apoio à amamentação, divulgando

preenchido com a mãe da criança em dois momentos distintos: aos 120 dias e 180

informações sobre os benefícios da amamentação exclusiva até o sexto mês de

dias de vida. Os dados coletados foram analisados e posteriormente dispostos em

vida evitando o desmame precoce, consequentemente elevando a prevalência do

tabelas, com base em frequências absolutas e percentuais e em medidas de tendência

aleitamento materno exclusivo. Implicações para a Política de Alimentação Infantil.

central e de dispersão e testes de associação, no programa Statistical Package for the

Os múltiplos e interativos efeitos protetores do aleitamento materno na saúde e

Social Sciences (SPSS), versão 20.0 e os resultados foram discutidos de acordo com a

sobrevivência infantil e a sua extensão na vida adulta justificam as recomendações

literatura pertinente. Para a realização do estudo foi seguido todos os princípios éticos

universais para promover sua prática. No entanto, apesar das recomendações das

contidos na Resolução 466 de 12 de dezembro de 20126, do Conselho Nacional de

Nações Unidas e dos compromissos e metas de políticas e programas de governo

Saúde, que rege pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto foi devidamente

de praticamente todos os países, no Brasil o desmame precoce continua sendo

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. A amostra

um grave problema de saúde pública, o que ficou evidente também neste estudo.

foi de 82 nascidos vivos para os dados coletados na maternidade, 46 crianças aos 120
dias de vida e 42 crianças aos 180 dias de vida, devido apenas estas terem completado

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Enfermagem; Criança

a idade de 4 e 6 meses, respectivamente, no período de coleta de dados. Resultados:
Observa-se que a maioria das mães informou receber uma renda mensal mediana de
R$ 678,00 reais. Com relação à idade e escolaridade das mães constatou-se uma média
de 23 anos de idade e uma mediana de 10 anos de estudo. Os dados socioeconômicos
revelaram ainda que 34,10% se considera de cor parda e 32,9% professam a religião
católica. As crianças avaliadas apresentaram, ao nascimento, peso médio de 3.320
g, perímetro cefálico médio de 34,16 cm, perímetro abdominal médio de 31,59
cm, mediana de 49 cm de comprimento e 33 cm de perímetro torácico. Os dados
referentes à prevalência do aleitamento materno exclusivo ao nascer, aos 120 e 180
dias de vida no município de Picos mostraram 87,8%, 6,5% e 0,0% respectivamente. No
que diz respeito ao tipo, observou-se 41,3% de aleitamento materno predominante,
6,5% complementado e 34,8% misto, aos 120 dias de vida. Já aos 180 dias encontrouse 7,1% de aleitamento materno predominante, 21,4% complementado e 64,3%
misto. Com relação aos fatores de proteção do aleitamento materno, 62,2% foram
amamentadas na 1ª hora de vida, 32,6% das crianças não faziam uso de chupeta e
28,3% não usava mamadeira. Conclusão: Pode-se notar que a duração do aleitamento
materno exclusivo, no município, é um problema que merece atenção, fazendo-se
necessária a implantação de politicas públicas envolvendo essa prática. Deste modo,
pode-se sugerir que há necessidade de mais assistência às mães mais jovens e menos
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CC28 - PROTÓTIPO DE COPO PARA ADMINISTRAR LÍQUIDOS A RECÉM-NASCIDOS:

PALAVRAS-CHAVE: recém-nascido; aleitamento materno; métodos de alimentação

VALIAÇÃO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Santiago LB 1; Gomes CF 2; Simões ALA 1; Weffort VRS 1; 1 - Universida Federal Triangulo
Mineiro (UFTM); 2 - CESUMAR;
O estudo quali-quantitativo avaliou a opinião dos profissionais de saúde sobre um
protótipo de copo criado especificamente para administrar líquidos a recém-nascidos,
realizado com 75 profissionais da Maternidade/HC-UFTM, que administram leite aos
recém-nascidos por copo. O objeto estudado, confeccionado em vidro transparente,
com borda lisa, abaulada e virada para fora, medindo 54 mm de altura, 54 de diâmetro
da borda, 38 de fundo (externo) e 46 mL de capacidade útil. Foram administrados
10 mL de líquido e preenchido um questionário com duas questões abertas e doze
fechadas. As questões abertas foram submetidas à técnica de análise de conteúdo,
com 395 unidades de registro, agrupadas em três categorias: aspectos positivos, com
95,70% das unidades de registro; aspectos negativos, com 2,78% e sugestões para
melhoria, com 1,52%. Nos aspectos positivos, as unidades de registro foram agrupadas
em quinze características, em ordem decrescente: segurança, prazer e facilidade
por parte do cuidador; borda virada para fora, lisa e arredondada; transparência do
copo; resistência do copo; proteção contra ferimentos e desconforto por parte do
RN; redução do escape de leite; estimulação da fisiologia da sucção e deglutição;
conforto e segurança ao recém-nascido; praticidade; possibilidades de postura oral
adequada do RN; favorecimento da amamentação; dimensões do copo; esterilização/
higienização; fluência e rapidez na ingestão do leite. A análise quantitativa revelou
que as características de aceitação mais destacadas do copo foram: segurança para
o profissional executar a técnica, borda lisa e abaulada e facilitação do RN protrair
a língua para buscar o leite no copo, com 98,7% de aprovação; a borda virada para
fora e o encaixe do protótipo do copo nas comissuras labiais com 97,4%; quanto à
possibilidade do lábio inferior everter para fora, 96,0%; e diâmetro da borda do copo
e largura, 93,3% de respostas favoráveis. O copo atendeu às participantes desta
pesquisa, pois proporcionou facilidade, prazer, confiança e segurança para o cuidador
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CC37 - APOIO A MULHER QUE RETORNA AO TRABALHO NA MANUTENÇÃO DO

residência devido à dificuldade de transporte e preferindo deixar o leite ordenhado

ALEITAMENTO MATERNO

em casa para uso. Outra categoria frequente é de alunas que comparecem apenas

Gouvêa,A.do N. ; Pinto,E.L.G. ; Lopes,A.L.F. ; Leite,H.C. ;

para doação, pois a unidade encontra-se distante do campus. Conclusão: Para

1 - Núcleo Perinatal/HUPE/UERJ; 2 - Núcleo Perinatal/HUPE/UERJ e HMFM; 3 - Núcleo

que as mulheres trabalhadoras consigam cumprir as recomendações da OMS

Perinatal/HUPE/UERJ e Maternidade Escola da UFRJ;

é fundamental o apoio institucional do seu local de trabalho. O BLH do Núcleo

1

1

2

3

Perinatal tem cumprido seu papel de apoiar, promover e incentivar o AM,
A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o aleitamento materno exclusivo

estendido às mulheres trabalhadoras da própria instituição e adjacências, embora

até os 6 meses e após, complementado por 2 anos ou mais. No Brasil as leis que

tem tentado ampliar suas atividades no campus da universidade, facilitando

protegem a mulher/ mãe enquanto trabalhadora não tem sido suficientes para

o acesso das usuárias . O apoio oferecido tem contribuído para manutenção do

garantia da manutenção do Aleitamento materno. Sendo o retorno ao trabalho um

Aleitamento Materno e consequentemente a promoção da saúde da criança.

dos fatores para desmame, fato este agravado quando o trabalho é informal ou o
retorno é antes do período de 6 meses. Tal fato criou a necessidade das empresas

PALAVRAS-CHAVE: Apoio; mulher trabalhadora; aleitamento materno

a apoiarem suas funcionárias para viabilizar a manutenção do aleitamento materno
após a licença maternidade. As mulheres que retornam ao trabalho precisam esvaziar
as mamas durante sua jornada, para alívio do desconforto e para manter a produção,
esse leite colhido e armazenado em local adequado pode ser utilizado pelo seu próprio
filho posteriormente. Diante desta demanda, o Núcleo Perinatal/HUPE assim como
outras empresas estão investindo em salas de apoio a amamentação, destinados à
ordenha e estocagem do Leite Humano durante a jornada de trabalho. Este trabalho
tem o objetivo descrever a experiência do Banco de Leite Humano do Núcleo Perinatal
como sala de apoio às mulheres trabalhadoras do Hospital Universitário Pedro
Ernesto (HUPE) e adjacências. Metodologia: Trata-se de relato de experiência do
BLH do NP como sala de apoio a mulher trabalhadora. Resultados: A sala tem sido
utilizada na sua maioria por profissionais lotadas no serviço da Mulher e da criança.
As servidoras que retornam após a licença ampliada ( Licença maternidade de 180
dias e amamentação 90 dias ) utilizam a sala para esvaziamento da mama e doação,
considerando que a criança já se encontra em alimentação complementar oportuna.
As mulheres da firma terceirizada de higienização hospitalar, que retornam após 120
dias, utilizam também para esvaziamento e doação, mesmo antes da criança ter seis
meses e apesar das orientações de que o leite pode ser transportado, armazenado
para uso em casa. A minoria das usuárias utiliza o leite coletado na unidade em sua
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CC38 - DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DE CRIANÇAS PREMATURAS

PALAVRAS-CHAVE: recém-nascidos de muito baixo peso; leite humano;

EGRESSAS DO MÉTODO CANGURU EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

desenvolvimento neuropsicomotor

Gonçalves CMRM ; Diniz EMA ; Ferraro A ; Barbosa SVN ; Souza FIS ;
1

2

3

1

1

1 - HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; 2 Universidade de São Paulo; 3 - Universidade de São Paulo USP;
Introdução: O acompanhamento do Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM) de
recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso (RNPTMBP) alimentado com leite
humano e egressos do Método Canguru (MC) que é um tipo de assistência neonatal
humanizada, é importante para o desempenho neuropsicomotor desses RN. Objetivos:
1- Descrever o DNPM de RNPTMBP, através do teste de triagem Denver II aos 12 meses
de idade, que participaram do MC e receberam leite humano e/ou materno, durante
todo o período de internação. 2- Verificar o DNPM através do teste Denver II de acordo
com o tempo de aleitamento materno. Metodologia: Cinquenta e quatro crianças
egressas do Canguru foram acompanhadas em Ambulatório de Seguimento com
consultas periódicas por equipe multiprofissional composta de médica, fisioterapeuta,
assistente social e psicóloga. Essas crianças foram submetidas ao teste de triagem
Denver II. Resultados: A amostra apresentou medianas, peso de nascimento e idade
gestacional, de 1316g (DP 306,6 g) e 32 semanas (DP 2,6) respectivamente. A mediana
da idade materna foi de 28 anos (DP 7,7), ensino fundamental completo com nove anos
de estudo e a renda per capita de R$150,00 (DP 202,6). Em relação ao DNPM dos 54
RNMBP, que foram triados pelo Denver II aos 12 meses de idade, constatamos que 37%
das crianças apresentaram risco no desempenho neuropsicomotor, na idade de um
ano. Em nossa amostra, as crianças que foram amamentadas por mais tempo (meses)
tiveram menos risco para o desempenho neuropsicomotor. No estudo alcançamos a
mediana em aleitamento materno de sete meses. Conclusão: O tempo de aleitamento
materno e o egresso do método Canguru dos RNPTMBP foram importantes no
desempenho do DNPM. Constatamos ainda que a equipe multiprofissional, foi de
grande importância para a promoção, proteção e apoio a amamentação dos RN
particularmente prematuros internados nas unidades de tratamento intensivo, e sua
continuidade após alta hospitalar.
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CC39 - EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO ATRAVÉS DOS

Desenvolvimento Cognitivo em comparação a mesma faixa etária da população

TESTES DENVER II E COLUMBIA EM PRÉ-ESCOLARES NASCIDOS PRÉ-TERMO E

brasileira.

CUIDADOS ATRAVÉS DO MÉTODO CANGURU
Gonçalves CMRM 1; Diniz EMA 2; Ferraro A 3; Carvalho WB 3;

PALAVRAS-CHAVE: recém-nascido pré-termo; leite humano; seguimento DNPM

1 - HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; 2 Universidade São Paulo USP; 3 - Universidade de São Paulo FMUSP;
Introdução: A sobrevivência de recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso
(egressos do Método Canguru) é cada vez mais freqüente. Entretanto poucos
trabalhos, avaliando o desenvolvimento motor e cognitivo desses RN em médio e
longo prazo egressos do Método Canguru. Objetivos: Verificar o desenvolvimento
neuropsicomotor (DNPM) através do teste Denver II, e avaliar o desenvolvimento
cognitivo através da Escala de Maturidade Mental Columbia (CMMS) na idade préescolar, comparando com as curvas de normalidade da população brasileira de RNPTMBP egressos do Método Canguru e que receberam aleitamento materno e/ou leite
humano durante o período de internação. Métodos: Foram estudadas 54 RNPT-MBP(
≤ 1500g e/ou 33 6/7 seman as de idade gestacional), procedentes do Método Canguru,
que receberam aleitamento materno ou leite humano de Banco de Leite, durante todo
o período de internação (mínimo 30 dias e máximo 217 dias) sendo acompanhadas
no Ambulatório de Seguimento por equipe multiprofissional. Resultados: A mediana
de peso de nascimento foi 1316g (306,6 desvios padrão- DP). A mediana (percentil
50) de tempo de aleitamento materno foi de sete meses. A avaliação cognitiva em
relação a inteligência das crianças mostrou que: 61,1%(33/54) tinham inteligência
dentro da média, 31,5% (17/54); média superior, 5,6% (3/54) superior e 1,85% (1/54)
com inteligência média inferior. Nesta amostra de prematuros, não observamos
alterações significantes, sendo este resultado considerado normal para a população
brasileira. Com relação ao teste Denver II, 5,5% (3/54) das crianças apresentaram
risco para o desenvolvimento neuropsicomotor na idade pré-escolar. Conclusão: Essa
população de crianças egressas do Método Canguru, alimentadas com leite humano
durante todo o período de internação e com seguimento multiprofissional mostrou
resultados adequados dentro da faixa etária pré-escolar tanto no DNPM e quanto no
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Mulher, criança e família - aspectos do cuidado alimentar e
nutricional da gestação à criança pequena

médico e nutricional oferecido a comunidade pelos acadêmicos de medicina e
residentes de nutrição integrantes do Programa Saúde e Cidadania da Universidade
Federal do Amazonas. Utilizou-se como método de abordagem sobre a temática

CC29 - AUTOIMAGEM DAS MAMAS E FEMINILIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

do câncer de mamas dois aventais com protótipos de mamas, dispostos no centro

SOBRE A APLICAÇÃO DE UMA METODOLOGIA ATIVA COM MULHERES DE UM

de um círculo. Conforme os aventais eram repassados as mulheres, uma a uma,

MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS

as mesmas os vestiam. De olhos fechados as mulheres eram indagadas sobre a

Xisto,S,M,A ; Castro,C,B,M ; Franco,S,S,C ; Correia,R,P ; Pereira,S,M,S ;

representatividade daquelas mamas para a sua vida, durante todo o seu ciclo de

1 - Hospital Universitário Getúlio Vargas; 2 - Universidade Federal do Amazonas; 3 -

crescimento, desenvolvimento e reprodutivo. Como último momento da atividade,

Departamento de Saúde Coletiva UFAM; 4 - Professora da Universidade Federal do

as mulheres eram solicitas a apalparem suas mamas, e com base nos “achados

Amazonas;

das bolas de gude” (inseridas na prótese em tamanho pequeno, médio e grande)

1

1

2

3

4

na palpação eram indagadas sobre o suposto diagnóstico de câncer de mamas.
INTRODUÇÃO: A imagem corporal tem uma participação importante na formação da

RESULTADOS: A modalidade de promoção em saúde foi proposta sobre a forma de

identidade pessoal, e possui um diferente significado de acordo com a sociedade e com

rodas de conversa que se baseia na proposta dos círculos de cultura de Paulo Freire,

a cultura em que se está inserido. Ao longo da historia, a mama tem representações

a partir da qual, a roda é mais do que a disposição física (circular) dos participantes,

em todas as esferas culturais, entre estas representações, a principal é a característica

mas uma postura ética frente à produção do conhecimento, compreendido como

da feminilidade. A amamentação faz parte da espécie humana sendo fonte de prazer

uma produção social, a partir das negociações entre sujeitos críticos e reflexivos.

e realização para os bebês, além da mais pua expressão de carinho e proximidade da

Na retratação da autoimagem das mamas as mulheres descreviam o modo como

mãe com seu filho. Em se tratando do câncer de mamas, sabe-se das dificuldades da

o corpo se apresenta para as mesmas. Grande parte das participantes descrevia

prevenção, do tratamento e principalmente da ausência de informação, que podem

a importância das mamas na adolescência como descoberta da sexualidade,

levar a mulher, quando em contato com o diagnóstico, a uma desestruturação de

o crescimento e o desenvolvimento do corpo, o uso de sutiã, o atrativo para os

personalidade, que pode fazer com que se sintam frágeis e vulneráveis e inseguras

parceiros e o sentido de ser mulher.2 Já no período reprodutivo-gestatório a

com relação a sua imagem, sua feminilidade e seu corpo.1 Diante desse pressuposto

retratação das mamas ganha outra visão, considerada fonte de alimentação ao bebê,

considerou-se de grande relevância abordar a temática do câncer de mama através

em virtude da dependência de um outro ser. Os seios simbolizam a maternidade e

de uma atividade de promoção em saúde com um grupo de mulheres da colônia

a sensualidade feminina, o que justifica o temor das mulheres de perdê-los. Neste

de pescadores do município de Novo Airão com base na retratação da autoimagem

sentido, buscou-se desvelar os sentimentos das mulheres com suposto diagnóstico

corporal, representada através de uma metodologia ativa. OBJETIVO: Descrever

de câncer de mama em relação à sua autoimagem e autoestima. Ao apalparem as

a experiência da aplicação de uma metodologia ativa através da retratação da

próteses de mamas e se virem com nódulos às mulheres relataram muito medo

autoimagem das mamas e feminilidade com um grupo de mulheres da colônia de

do câncer de mama, por conta da sua alta frequência e, principalmente pelos seus

pescadores do município de Novo Airão com idade entre 25 a 49 anos. DESCRIÇÃO

efeitos psicológicos devastadores, que afetam a visão que tem de sua feminilidade.

METODOLÓGICA: A atividade de promoção em saúde foi organizada em uma paróquia

Diante da possibilidade do diagnóstico de câncer de mama a mulher vivencia

próxima a colônia de pescadores. As mulheres eram captadas após o atendimento

um estado de crise emocional. O diagnóstico de câncer de mama ocasionou nas
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mulheres um “grande impacto com relatos de desespero, mutilação, abalo e choque.

C31 - RESPOSTAS FACIAIS AOS SABORES BÁSICOS EM RECÉM-NASCIDOS FILHOS

Relatos como preocupações em rejeição por parte dos maridos foi constante na fala

DE MÃES COM DIABETIS MELLITUS GESTACIONAL

das mesmas. Estes fragmentos de fala mostram a representatividade da mama para

SÁ AZ 1; ALVES JGB 2; JÚNIOR JRS 3; ABREU E LIMA MAZS 4;

a mulher como símbolo de beleza e erotismo. CONCLUSÃO: A mama, como parte do

1 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO; 2 - INSTITUTO DE MEDICINA

corpo feminino, tem recebido significados diversos e contribui, inclusive, na elaboração

INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA; 3 - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL

da imagem corporal da mulher. Esta imagem elaborada pode estar relacionada com

PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA; 4 - FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE;

a integridade física, estética e diretamente às questões da sexualidade feminina. Em
vista disso, como estruturas que fazem parte do corpo da mulher, muitas vezes, as

O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) eleva o nível de glicose no líquido amniótico

mamas são responsabilizadas simbolicamente pela sua identidade.3 Acredita-se

e influencia o desenvolvimento fetal do gosto. Este trabalho se propõe a comparar

que a experiência foi de grande importância como exemplo de ação para promoção

a preferência aos sabores básicos entre recém-nascidos filhos de mães com e sem

da saúde da mulher onde permitiu a troca de experiência entre os profissionais e

DMG. A amostra compreendeu duzentos recém-nascidos, sendo 100 filhos de

a população feminina retomando a importância do autocuidado e da qualidade

mães com DMG e 100 filhos de mães sem DMG que encontravam-se internados

de vida. CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA DE AMAMENTAÇÃO: O aleitamento

em uma maternidade filantrópica na Região Metropolitana do Recife – PE. Os

materno, que deve ser a primeira prática alimentar dos indivíduos, é necessário para

sabores básicos foram testados com glucose (25%), cloreto de sódio (25%), ácido

a garantia da saúde e do desenvolvimento adequado das crianças. O Brasil adota as

cítrico (1,4%) e hidrocloreto de quinina (25%). Os recém-nascidos foram filmados

recomendações internacionais, recomendando o aleitamento materno exclusivo até o

conforme resposta facial e codificadas pelo Baby Facial Action Coding System (FACS

sexto mês e continuado até o segundo ano de vida. Uma forma de garantir a prática

baby). As frequências foram comparadas entre os recém-nascidos filhos de mães

da amamentação ininterrupta até os seis meses de vida do bebê está diretamente

com ou sem DMG. A resposta facial para o sabor salgado foi mais agradável entre os

relacionada ao autocuidado da mulher com as mamas. A prática do autoexames além

recém-nascidos de mães com DMG; 34 (61,8%) x 21 (38,2%), p = 0,040. Respostas

de garantir a detecção precoce do câncer de mama também potencializa o processo

faciais para os sabores doce, azedo e amargo não mostraram diferenças entre os

de amamentar contínuo e oportuno.

recém-nascidos de mães com e sem DMG. Expressões para os sabores básicos não
mostraram diferenças. Recém-nascidos de mães com DMG parecem ter respostas
faciais mais agradáveis ao sal
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus Gestacional; Expressão facial; Percepção do
gosto
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CC40 - O ACOMPANHAMENTO À GESTANTE NA VISITAÇÃO DOMICILIAR, PREPARANDO

é capacitado para conhecer a respeito das alterações mais comuns e freqüentes

A MATERNIDADE E O CUIDADO INTEGRAL COM A PRIMEIRA INFÂNCIA

deste período tendo respaldo e aprimoramento acerca da metodologia do PIM,

Malta, TS ;

utilizando como ferramenta de trabalho o Guia da Gestante. É possível notar que,

1 - Centro Universitário Leonardo da Vinci;

as gestantes preparadas para a maternidade através desse acompanhamento,

1

apresentam melhores desempenhos no cuidado ao recém nascido e pais mais
A visitação domiciliar orientada através do Programa Primeira Infância Melhor-

presentes no desenvolvimento de suas crianças. O incentivo a amamentação,

PIM, política pública do governo do Estado do Rio Grande do Sul, implantado em

ainda na gestação, apresenta-se como fator primordial na prevalência do

2003, atua como ação transversal de promoção do desenvolvimento na primeira

aleitamento exclusivo. A informação recebida exerce um papel transformador,

infância e fortalecimento da Atenção Básica em saúde. Através da captação

reduz a vulnerabilidade, aumentando o conhecimento. A segurança emocional,

precoce de gestantes, principalmente das adolescentes, busca-se identificar os

na perspectiva de um parto consciente, um ambiente familiar receptivo à tarefa

principais desafios, na tentativa de minimizar ou neutralizar os aspectos que atuam

dos primeiros cuidados(disponibilidade nos integrantes do grupo familiar) e bem-

negativamente na promoção do desenvolvimento infantil integral saudável. O

estar na maternagem. Deste modo, observo a importância do apoio da visitação

ambiente familiar negativo, a baixa escolaridade materna, o desmame precoce,

domiciliar na gestação como interlocutor que une os serviços de saúde no âmbito

a prematuridade, o baixo peso ao nascer, a desnutrição, a negligência, a falta

da Atenção Básica, incentivando o pré-natal, a amamentação e o desenvolvimento

de informação, são os enfrentamentos identificados com maior freqüência.

integral na primeira infância. Permite compartilhar o conhecimento que temos e

Partindo disso, inicia-se um trabalho de acolhida, escuta e orientação, junto às

ainda nos faz melhor compreender os sentimentos vividos dessa experiência que

famílias, considerando seus aspectos culturais e suas experiências pessoais para

é a gestação, em situações adversas. “Como suportar a violência de uma gravidez

o desenvolvimento integral de suas crianças, desde a gestação até os seis anos de

que não é luminosa” (Victor Guerra).

idade. Os relatos apresentados baseiam-se na experiência do trabalho desenvolvido
em conjunto com a equipe da Unidade Básica de Saúde-UBS Aparecida, em Bento

PALAVRAS-CHAVE: Visitação domiciliar; Gestação; Família

Gonçalves-RS, com as gestantes e crianças. Junto com a equipe da UBS, o visitador que
atua diretamente com as gestantes e famílias desenvolve papeis múltiplos: ele oferece
o espaço para a escuta com a gestante, ouvindo suas primeiras necessidades; faz a
interlocução com a UBS, com as agendas sobre o pré-natal, realiza encontros mensais,
visitas semanais, realiza oficinas com gestantes e repasse de informações diversas, que
abrangem, desde a auto-estima como, orientações sobre a massagem nos pés com
efeito terapêutico, para aliviar o cansaço das gestantes; sempre visando uma rotina
mais agradável para ela e para o seu bebê. Na orientação, o contato entre o visitador
e a família, é um movimento de interação que ensina e aprende. Propõe, acrescenta
e possibilita outra forma de fazer. Para o exercício das atividades fundamentais e
imprescindíveis de preparar o grupo familiar para receber a criança, esse visitador
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Segurança alimentar e nutricional na criança

na alimentação saudável para crianças menores de cinco anos. Descrição
metodológica: A ação foi realizada nos meses de janeiro e março de 2014 pela

CC32 - EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA INDÍGENAS: UMA EXPERIÊNCIA

equipe multidisciplinar do Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Médio Rio

POSITIVA NA ETNIA MADIHÁ DENI DO POLO BASE MARRECÃO

Purus com sede no Município de Lábrea-Amazonas. A ação no mês de março foi

Araújo SBC 1; Franco GS 2; Eleotério NA 1; Amorim MOF 3; Oliveira ML 1;

realizada em parceria com a FUNAI. Diante à barreira linguística foram realizadas

1 - Distrito Sanitário Especial Indígena/Médio Rio Purus - SESAI/MS; 2 - Distrito

palestras utilizando recursos como cartazes, painel ilustrativo com o tema

sanitário Especial Indígena - Médio Rio Purus - SESAI/MS; 3 - Distrito Sanitário Especial

“Alimento Saudável e não Saudável”, “valor nutricional dos alimentos cultivados na

Indígena/Médio Rio Purus;

aldeia” e “noções de higiene pessoal”. Para o teatro infantil foi utilizado fantoches
com enredo enfocando noções de prevenção de doenças. A oficina culinária foi

Introdução: A maioria dos indígenas da etnia Madihá Deni está concentrada no

realizada com alimentos encontrados na aldeia, utilizando para o seu preparo

Polo Base Marrecão situado no rio Cuniuá, afluente do Tapauá, que por sua vez

o mesmo método de cozimento dos indígenas (fogão de barros à lenha e/ou

deságua no rio Purus.1 Segundo o Sistema de Informação de Atenção a Saúde

fogão à gás). As preparações dos alimentos foram baseadas nos tipos de dietas

Indígena - SIASI, habitam neste Polo aproximadamente 849 indígenas distribuídos

sugeridas pela estratégia AIDPI (Assistência Integral às Doenças Prevalentes

em seis aldeias (Cidadezinha, Marrecão, Viagem, Volta Grande, Sikurihá e Samauma).

da Infância) adaptadas aos hábitos alimentares dos indígenas Madihá Deni.

Culturalmente a etnia Deni realiza suas refeições de forma familiar, não há separação

Para a dinâmica foi utilizado painel ilustrativo com figuras de alimentos, onde as

entre homens e mulheres ou crianças, todos se alimentam ao mesmo tempo. Sua

crianças identificaram e classificaram como “saudáveis” ou “não saudáveis”. Foi

alimentação é baseada de grolado de farinha de mandioca com peixe e/ou carne

realizado roda de conversa especificamente com o público adulto, onde

de caça cozidos somente com água e sal. Conforme a sazonalidade eles também

foram debatidos temas como: o uso prejudicial do álcool, importância com os

se alimentam de macaxeira, jerimum, batata doce, milho, açaí, buriti, bacaba,

cuidados das crianças e sustentabilidade. Resultados: Houve participação de

patauá, pupunha, limão, goiaba, banana, mamão, caju, abacaxi, biribá, uxi, cana

toda comunidade nas palestras cujo entendimento foi facilitado pelas traduções

de açúcar, maracujá do mato, piquiá, cajá. Alguns destes alimentos são cultivados

simultâneas para a língua Deni pelos caciques e AIS (Agente indígena de saúde).

em pequenos roçados de subsistência e outros são retirados da mata nativa.

O teatro de fantoche contava uma história narrada por dois personagens

O alto índice de déficit de peso em crianças menores de cinco anos no polo

aquáticos “Peixevi” e “Potoni” que ficavam à margem do rio observando os

base Marrecão é algo preocupante. Em 2013, este índice era de 55,7% segundo

acontecimentos da aldeia e comentavam entre si as orientações sobre saúde que o

dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN INDIGENA.

personagem do enfermeiro passava para a personagem indígena chamada “Sani”.

As carências nutricionais desta população são decorrentes da alimentação monótona

Os alimentos encontrados nas aldeias e utilizados na oficina culinária foram:

com pouca frequência ao longo do dia. As patologias como diarreia, parasitoses

Galinha caipira, peixe, mamão, macaxeira, banana, milho, abóbora e limão.

e outras doenças bastante recorrentes como malária e infecções respiratórias

A oficina culinária teve participação ativa das mulheres Madihá Deni que receberam

também contribuem negativamente no estado nutricional dos indígenas.

orientações de práticas de manipulação dos alimentos, benefícios nutricionais e

Neste sentido, o objetivo foi realizar educação alimentar e nutricional com base

a importância de uma alimentação equilibrada. Foram preparadas as seguintes

na especificidade cultural destinado à população indígena local com ênfase

refeições: 1. Sopa de galinha caipira com mamão verde e casca de abóbora. 2. Peixe
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cozido com abóbora e macaxeira. 3. Mingau de abóbora com banana verde. 4. Mingau

CC33 - EFETIVIDADE DA REDE DE POSTOS DE RECEBIMENTO DE LEITE HUMANO

de milho. 5. Doce de mamão verde. 6. Suco de limão. Através da dinâmica foi possível

ORDENHADO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

verificar o bom aprendizado sobre alimentação saudável e não saudável, pois as

MENESES TMX 1; OLIVEIRA MIC 1; AMORIM BB 1; RITO RVVF 1;

crianças quando questionadas, responderam satisfatoriamente a respeito do conteúdo

1 - Universidade Federal Fluminense;

repassado. Os constantes trabalhos de vigilância epidemiológica, somadas às ações
de incentivo a alimentação complementar saudável contribuíram para um declínio no

INTRODUÇÃO: A Rede de Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado

índice de déficit de peso no polo base Marrecao, pois os dados do SISVAN - Indígena

(PRLHO) foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro

referente à distribuição nutricional P/I das crianças menores de cinco anos do segundo

para aumentar os estoques de leite humano da rede de bancos de leite da cidade.

semestre de 2013 comparados com os do primeiro semestre de 2014, demonstram que

Está organizada a partir de parceria entre os Bancos de Leite Humano (BLH) e as

o percentual de crianças com muito baixo peso que antes era de 21,3% reduziu para

unidades da atenção primária à saúde. O primeiro PRLHO foi iniciado em 2007,

10,4%, as classificadas com baixo peso em 2013 foi 36% e aumentou para 39,7% em

e a partir de 2010 essa rede vem sendo expandida, totalizando nove postos, em

2014, esse aumento se deu em decorrência da migração daquelas crianças que no ano

2013, representando 4,6% das 194 unidades da atenção primária dessa cidade.

anterior foram classificadas com muito baixo peso. Houve um avanço dentre as crianças

OBJETIVO: Avaliar a efetividade dos PRLHO em contribuir para os estoques

classificadas com peso adequado, que antes era de 42,7% passando a ser de 49,1%, não

de leite humano ordenhado dos BLH de referência para essas unidades.

houve percentual de crianças classificadas com risco de sobre peso no segundo semestre

MÉTODOS: Estudo transversal conduzido nos meses de novembro e dezembro de

de 2013, mais foi encontrado um percentual de 0,8% no primeiro semestre de 2014.

2013, no município do Rio de Janeiro, mediante entrevista aos nove gerentes das

As ações relacionadas à educação em saúde e as orientações adequadas sobre

unidades primárias de saúde onde estão alocados os PRLHO e a amostra representativa

alimentação e nutrição são importantes instrumentos para promover a saúde e

de 695 nutrizes usuárias destas unidades. O banco de dados foi construído pelo

prevenir doenças.2 Conclusão: A ação de educação nutricional foi uma das estratégias

programa EPIINFO e a análise foi conduzida por meio do SPSS 17. Foi construído

positivas adotadas para prevenção e recuperação do quadro de déficit de peso

um modelo lógico de avaliação segundo o marco teórico de Donabedian, sendo

das crianças menores de cinco anos. Este trabalho foi um relato de experiência

verificada a estrutura existente, os processos realizados e os resultados alcançados.

da ação de educação alimentar e nutricional realizado no polo base Marrecão.

A representatividade do volume de leite coletado pelos PRLHO em relação
ao volume total de leite humano ordenhado arrecadado pelos BLH teve

PALAVRAS-CHAVE: Deni; Deficit de peso; Educação alimentar

como fonte de dados planilhas obtidas junto aos BLH de referência
com dados dos meses de novembro e dezembro de 2013. Esses valores
obtidos permitiram o cálculo dos percentuais do volume recolhido por
cada PRLHO em relação ao total arrecadado pelos BLH de referência.
RESULTADOS: As unidades com PRLHO se situavam em cinco das dez áreas de
planejamento em saúde da cidade do Rio de janeiro. Dos nove PRLHO investigados,
sete estavam em funcionamento e dois não estavam funcionando há mais de
seis meses, apesar de todos terem os insumos necessários, como freezers,
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termômetros e vidros. O tempo de funcionamento destes PRLHO variou de 3 a 48

CC34 - IDENTIFICAÇÃO DE FATORES ASSOCIADOS AO VALOR ENERGÉTICO DO

meses, com média de 21,6 meses. Quatro hospitais com BLH se beneficiavam do leite

LEITE HUMANO CRU

humano coletado. Doaram seu leite para a rede PRLHO 7,3% das mães entrevistadas.

Ichisato, S.M.T. 1; Machado, A. A. 1; Bernardo, L.Y. 1; Ortiz, M.M. 1; Tavares, C.B.A.G. 2;

Essa proporção variou de 19,7 % a 0% entre as unidades. Entre as mães não doadoras,

Santana, R.G. 1;

gostariam de ter doado seu leite, pela vontade de ajudar, ou por ter excesso de leite,

1 - Universidade Estadual de Maringá; 2 - Hospital Universitário de Maringá -

63,8% das mães. Foram incentivadas a doar seu leite 47,2% das mães. Não tinham

Universidade Estadual de Maringá;

dúvidas ou dificuldades em relação à doação de leite humano 78,7% das mães, e entre
essas 16,8% doaram seu leite. Apenas 2,7% das que apresentaram dúvidas doaram

Introdução. Para promover ao recém-nascido prematuro (RNPT) a mesma taxa

seu leite. Para aumentar a doação, 37,4% das mães sugeriram mais incentivo ou

do crescimento intra-uterino, recomenda-se iniciar precocemente o aporte

esclarecimento pela unidade, 20,3% mais divulgação pela mídia e 10,5% melhoria no

nutricional, pois durante o último trimestre de gravidez tem-se o crescimento

sistema de captação de leite humano, como a coleta domiciliar. O volume de leite

final, corporal e cerebral do bebê. Há o armazenamento de cálcio, gordura,

coletado por mês variou entre as unidades de 9,9 litros a 0 litro. O volume de leite

fósforo, vitaminas e oligoelelementos. Após o nascimento, recomenda-se manter

humano ordenhado (LHO) coletado pelos PRLHO (32 litros) representou 18% do

jejum oral até que haja a estabilidade clínica, metabólica e eletrolítica do RNPT,

total de LHO arrecadado pelos bancos de leite humano (176,0 litros) no período.

porém ressalta-se a importância da nutrição nestas crianças, que nascem com

CONCLUSÕES: A baixa contribuição da rede de PRLHO para os estoques de leite

pequenas reservas de carboidrato e gordura, devido alto índice de catabolismo.

humano ordenhado dos BLH reflete o número pequeno de unidades participantes

Para integridade estrutural e funcional do trato gastrointestinal indica-se a nutrição

e o funcionamento ainda irregular de alguns postos. No entanto, pelo expressivo

enteral mínima, após estabilidade clínica, com o oferecimento de leite materno da

percentual de possíveis doadoras e de unidades que podem se incorporar a esta

própria mãe, em pequena quantidade aumentando de acordo com a aceitação da

rede percebe-se que há potencial de expansão importante. Essa expansão pode

criança. Esta pesquisa ressalta os avanços na nutrição neonatal, com ênfase no leite

repercutir na melhoria da qualidade da assistência prestada às nutrizes usuárias das

humano ordenhado e processado no banco de leite humano (BLH) como padrão

unidades básicas, no aumento do volume de LHO oferecido aos bebês internados em

ouro para o crescimento do neonato. Objetivo.Verificar o valor energético (Kcal)

unidades neonatais e na redução da morbimortalidade neonatal. Para o reforço desta

do leite humano (leite de mães de recém-nascido prematuro; leite de mães de

iniciativa, recomenda-se o monitoramento e avaliação contínuos dessa estratégia

recém-nascido a termo), tendo como variáveis preditoras idade gestacional (IG)

bem como a capacitação de recursos humanos para esse fim. CONTRIBUIÇÕES

no momento do parto, acidez Dornic e tempo de lactação e identificar associações

PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: É importante avaliar a efetividade

nessas variáveis preditoras e a Kcal. Descrição metodológica. Pesquisa analítica

de uma estratégia recente para planejar ações que venham a contribuir para seu

utilizando os dados do livro de registro dos ciclos de pasteurização do BLH do

aprimoramento. Essa estratégia visa contribuir para aumentar o aporte de leite

Hospital Universitário de Maringá/PR, no intervalo de 01/07/2011 a 01/07/2012,

humano ofertado aos recém-nascidos de risco internados nas unidades neonatais.

que foram registrados em uma planilha do Excel. Os modelos de regressão
normal e gama foram adotados para identicar associações entre a Kcal com as

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno ; bancos de leite; avaliação de programas e

variáveis preditoras. Foi realizado a análise dos residuos quanto a normalidade,

projetos de saúde

homocedasticidade e influência. Resultados. Analisou-se 8.318 amostras de
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leite humano ordenhado cru (LHOC), 2.381 (28,62%) de mães de bebês prematuros

CC35 - INFLUÊNCIA DA PASTEURIZAÇÃO EM MICROVESÍCULAS DE AMOSTRAS DE

(RNPT) e 5.937 (71,38%) de mães de bebês a termo (RNT). Lactantes de RNPT a

LEITE MATERNO HUMANO

média foi de 579,22 Kcal/L (DP±90.34) e das mães de RNT a média foi de 558,50Kcal/L

Alves, GFPC 1; Cieslinski AH 2; Pereira, RW 2; Oliveira Jr GP 2;

(DP±102,88). Os valores da acidez Dornic (ºD) que mais sobressairam foram quatro

1 - Lab. de Biologia Molecular, Universidade Católica de Brasília; 2 - Lab. de Biologia

(2.629-31,61%), cinco (2.525-30,36%), três (1.125-13,52%), dois (476-5,72%) e seis

Molecular da Universidade Católica de Brasília;

(322-3,87%) os demais valores apresentaram frequencia inferior a 2,78%. O teste de
Coeficiente de Correlação de Pearson (p< 0,0001) foi significante para as três variáveis

O presente estudo teve como objetivo analisar o leite materno após o processo

(Idade gestacional, tempo de lactação e acidez Dornic). Entre a Kcal e a IG, resultou

de pasteurização para verificar os efeitos desse processamento sob os exossomos

em uma correlação invertida (-0,13), 18% da variabilidade da Kcal são explicados pela

do leite materno humano. O interesse para a realização desse trabalho surgiu

IG (R2=0,0181), com erro padrão de 31%. Entre a Kcal e o tempo de lactação houve

quando nos perguntamos se o método preconizado pelo Ministério da Saúde para

correlação de -0,078, sendo que somente 0,61% da variabilidade da Kcal/L é explicado

inativar micro-organismos de leite materno humano danificava outras partículas,

pelo tempo de lactação (R2=0,0061), com erro padrão de 1,4%. Entre a Kcal e a acidez

importantes ao recém-nascido, como os exossomos. Dessa forma, encontrou-se a

Dornic resultou correlação direta de 0,126, porém 1,59% (R2=0,0159) da variabilidade

necessidade de analisar se o processo de pasteurização gera danos aos exossomos

da Kcal é explicada pela acidez Dornic. A medida que a acidez Dornic aumenta, o valor

do leite materno, pois essas microvesículas são importantes para o desenvolvimento

de Kcal/L aumenta em 11,64. Conclusão. O modelo de regressão linear simples e

do bebê. Recentemente, foi descoberto que o leite materno contém microRNAs

multivariado demonstrou que houve uma associação fraca da Kcal com as variáveis

(miRNAs), pequenos RNAs endógenos não-codificantes formados por 19–24

preditoras (IG, tempo de lactação e a acidez Dornic). Uma relação direta da Kcal

nucleotídeos que têm importantes funções regulatórias na expressão gênica

com a acidez Dornic e inversa com a IG e o tempo de lactação.Verifica-se limitação

(Isumi, 2013). Lässer et. al. (2011) confirmaram a presença de RNA em exossomos

neste estudo, por não se tratar de uma investigação longitudinal dos leites doados.

do leite materno humano, da saliva e do plasma, o que implica que exossomos

Buscaram-se estudos inovadores para realizar a comparação, porém muitos estudos

podem enviar RNAs das células da mãe para as células do recém-nascido. Os

sobre o LH são anteriores a 2009 com uma variabilidade de fatores determinantes e

autores documentaram que exossomos do leite materno e da saliva podem ser

nenhum com a especificidade desta pesquisa.É seguro afirmar que ao administrar o

absorvidos por células humanas. Essa descoberta sugere que miRNAs têm um

leite humano processado ao RNPT, este recebe Kcal e imunocomponentes necessários

papel imunológico indireto em recém-nascidos e que a troca de material genético

sem que haja sobrecarga orgânica, mesmo que o leite humano pasteurizado não

via exossomos provavelmente ocorre principalmente durante a amamentação

tenha o mesmo valor biológico que o leite cru, porém ainda mantém características

(Gigli, 2013; Lässer, 2011). Dessa forma, conclui-se que miRNAs representam

que comprovam a sua biodisponibilidade. Estudos futuros devem ser realizados com a

um outro grupo de moléculas transportadas pelo leite que podem influenciar o

utilização otimizada da Kcal do leite humano como padrão ouro de nutrição neonatal.

sistema imunológico de lactentes (Gigli, 2013). Exossomos são nanovesículas de 30
a 100nm que contém miRNAs e estão presentes nos fluidos biológicos, sendo que

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Banco de leite; Calorimetria

o leite materno é a secreção que mais contém essas partículas (Lässer, 2011). A
descoberta de que exossomos contém miRNAs e estão presentes no leite materno,
implica que eles podem enviar miRNAs a células distantes, ou seja, exossomos
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podem transferir sinais genéticos de mãe para filho no período de aleitamento (Lässer,

jan; 9:9. 2) Villarroya-Beltri C, Gutiérrez-Vázquez C, Sánchez-Madrid F, Mittelbrunn

2011). Através dele os exossomos são transportados ao organismo do lactente, doam

M. Analysis of MicroRNA and Protein Transfer by Exosomes During an Immune

seu RNA para outras células e, consequentemente, afetam a produção de proteína

Synapse. Methods Mol Biol. 2013. 1024:41-51. 3) Battochio APR, Santos AG, Coelho

da célula receptora, além de proporcionar estimulação e tolerância imunológicas

CAR. Leite materno: considerações sobre nutrientes específicos e seus benefícios.

(Villarroya-Beltri, 2013). Isso aumenta a complexidade conhecida da interação mãe

Rev Bras Nutr Clin. 2003 set; 18(3):136-141. 4) Isumi H, Kosaka N, Shimizu T, Sekine

e filho durante a amamentação. O presente trabalho é uma pesquisa na qual foram

K, Ochiya T, Takase M.. Purification of RNA from Milk Whey. Methods Mol Biol.

utilizadas 8 amostras de leite materno de lactantes voluntárias, com idade entre 26 e

2013. 1024:191-201. 5) Gigli I, Maizon DO. microRNAs and the mammary gland: A

35 anos com lactentes de 3 semanas a 7 meses de idade. As amostras foram divididas

new understanding of gene expression. Genet Mol Biol. 2013 jun; 36(4):465-474.

em duas com volumes iguais, sendo uma submetida à pasteurização recomendada
pelo Ministério da Saúde (62,5ºC por 30 minutos). Os exossomos foram purificados

PALAVRAS-CHAVE: Leite materno; Microvesículas; miRNA

por duas centrifugações, seguidas de filtração e ultracentrifugação e quantificados
por meio do qNano. Na análise de proteínas utilizou-se Qubit para quantificação e
eletroforese para processá-las em gel de acrilamida. Verificou-se que as amostras
pasteurizadas possuíam maior quantidade dessas partículas, quando comparadas com
as cruas, porém a variação de tamanhos é menor e mais homogênea. Na quantificação
de proteínas as amostras pasteurizadas também apresentaram maior teor proteico
do que as cruas, porém no gel de proteínas observou-se maiores bandas e rastros
de proteínas nas mesmas. Isso indica que nessas amostras há fragmentos proteicos.
Dessa forma, conclui-se que a pasteurização faz com que fragmentos proteicos e
partículas sejam liberados no meio, interferindo os resultados obtidos nesse estudo.
As contribuições deste para a política de alimentação infantil são inúmeras, já que o
aleitamento materno é de fundamental importância para o desenvolvimento físico e
psicológico da criança e as microvesículas otimizam tais benefícios. O ato de amamentar
e o ambiente social na infância são ressaltados como delineadores do subsequente
desenvolvimento intelectual. Os benefícios do aleitamento, também estão associados
ao melhor desenvolvimento físico, mental e emocional, além das vantagens de
proteção à saúde da mãe (Battochio, 2003). Assim, por meio deste trabalho, busca-se
estimular o aleitamento, engrandecendo seus benefícios e demonstrando que existem
muitos deles ainda desconhecidos. 1) Lässer C, Alikhani VS, Ekström K, Eldh M, Paredes
PT, Bossios A, Sjöstrand M, Gabrielsson S, Lötvall J, Valadi H. Human saliva, plasma
and breast milk exosomes contain RNA: uptake by macrophages. J Transl Med. 2011
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CC36 - PLANO DE CONTROLE DE QUALIDADE DO LEITE HUMANO ORDENHADO EM

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa referência do hospital. Resultados:

BANCO DE LEITE DA REGIÃO SUL

Durante o período, foram registradas 1562 doadoras, que doaram 1065,6 litros

Nascimento MBR ; Reis MAM ; Goelzer RRA ; Vieira CEF ; Bertelli LJ ; Furtado V ;

de leite humano. Foram testados 2848 frascos, sendo 496 deles reprovados

1 - MATERNIDADE DARCY VARGAS / UNIVILLE; 2 - MATERNIDADE DARCY VARGAS ;

(88,3% sujidades, 2,9% cultura positiva, 2,7% off-flavor, 2,5% cor alterada, 2,0%

3 - UNIVILLE;

embalagem não-conforme, e 1,6% acidez alta). Dos frascos testados, 59,2% tiveram

1

1

2

3

3

3

valor de acidez Dornic entre 2 e 3, e 47,8% deles tiveram crematócrito entre 650 e
Introdução: O alimento de escolha para os prematuros é o leite de sua própria mãe.

750 kcal/litro. O volume de leite próprio para consumo obtido foi de 827,8 litros,

Caso não esteja disponível, o leite ordenhado pasteurizado, que mantém muitos

enquanto que a necessidade dos recém-nascidos foi de 833,0 litros, sendo 92,8%

dos fatores de proteção, é a outra opção. No Brasil, destaca-se a Rede Brasileira de

deste volume para neonatos prematuros ou com peso de nascimento menor que

Bancos de Leite Humano, que a partir da implementação do controle de qualidade,

2500g. Conclusões: Os recém-nascidos prematuros e de baixo peso foram os

tanto físico-químico como bacteriológico garante atendimento de excelência, e a

grandes beneficiados pelo leite humano coletado pelo banco de leite. A principal

distribuição de um produto seguro para as mães e seus recém-nascidos. Em 2012, a

causa determinante de leite impróprio para consumo foi a presença de sujidades.

Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano criou o Plano de Controle de Qualidade

A necessidade de leite na unidade neonatal foi maior que o volume de leite doado

do Leite Humano Ordenhado com o objetivo de permitir que os profissionais de

no período. O Plano de Controle de Qualidade do Leite Humano Ordenhado tende

banco de leite pudessem tomar decisões acertadas no que diz respeito aos processos

a ser uma ferramenta útil para o gerenciamento interno da unidade, especialmente

imprescindíveis à preservação do leite humano ordenhado, garantindo segurança na

no que diz respeito à correção de erros e ao planejamento de estratégias para

distribuição deste produto aos recém-nascidos de baixo peso e prematuros. É um

aumentar a captação de leite humano. Contribuições/implicações para a POLITICA

sistema de controle de processo, que permite uma avaliação rápida do desempenho

DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: A importância da nutrição no período inicial da vida

do banco de leite no dia, além de possibilitar que os dados do dia sejam comparados

já é bem conhecida, e o termo “programação metabólica” tem sido proposto para

com a serie histórica do mês em curso, do ano em curso e do consolidado dos anos

enfatizar que a nutrição precoce deve ser considerada não apenas para atingir as

anteriores. Objetivos: Descrever os resultados obtidos a partir da implantação do

necessidades nutricionais imediatas, mas também pelos potenciais efeitos benéficos

Plano de Controle de Qualidade do Leite Humano Ordenhado no Banco de Leite da

de longa duração. O uso de leite humano pasteurizado em banco de leite precisa

Maternidade Darcy Vargas, em Joinville (SC), durante o primeiro ano de sua utilização.

ser incorporado à rotina das unidades neonatais, pois além das vantagens em

Descrição metodológica: Trata-se de um estudo descritivo, onde foram avaliados os

longo prazo, há um papel na prevenção da enterocolite necrosante e na diminuição

registros de controle de qualidade do leite humano, entre novembro de 2012 a outubro

da intolerância alimentar. Os bancos de leite não apenas coletam, processam e

de 2013. Os dados coletados dizem respeito ao número de doadoras, volume de leite

armazenam leite humano doado, mas também representam um mecanismo para a

cru, número de frascos testados, número de frascos reprovados, causas de reprovação

promoção e apoio ao aleitamento materno. É fundamental a existência de diretrizes

de frascos, resultados de acidez Dornic e crematócrito, análise de coliformes, número

específicas, elaboradas para otimizar o funcionamento dos bancos de leite, por

de frascos envasados por volume, distribuição de leite para neonatos prematuros e de

meio da padronização da organização, gestão e procedimentos nestes locais, para

baixo peso, e volume de leite próprio para consumo. O armazenamento dos dados e a

garantir um produto de qualidade aos prematuros, por sua grande vulnerabilidade.

análise estatística foram realizados com o uso do software Microsoft Excel, com prévia

PALAVRAS-CHAVE: Leite Humano; Banco de Leite; Aleitamento Materno
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Pôster
Alimentação complementar da criança

PO9 - CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS CADASTRADAS
NO SISVAN WEB ENTRE 2008 E 2012 EM CUIABÁ-MT.
Relvas GRB; Magalhães, GCB; Montenegro, EBQ; Oliveira, ACM;
PO10 - CONSUMO DE OUTROS LEITES NO PRIMEIRO ANO DE VIDA POR LACTENTES

PO1 - A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DA ALIMENTAÇÃO

DE UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL.

COMPLEMENTAR ADEQUADA NA PREVENÇÃO DA ANEMIA FERROPRIVA EM

Oliveira TL; Possobon RF;

LACTENTES

PO11 - DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA PROMOÇÃO

Rodrigues RVS; Farias GMG;

DE HÁBITOS SAUDÁVEIS EM PRÉ-ESCOLARES DE UMA CRECHE DE MANAUS-AM

PO2 - ADAPTAÇÃO DO GUIA ALIMENTAR PARA MENORES DE 2 ANOS DO MS PARA

Jesus DB; Nagahama D; Fernandes AR; Martins KS; Dantas BP;

FILHOS DE DETENTAS NUTRIZES DA UNIDADE MATERNO INFANTIL NUM PRESIDIO

PO12 - DIVERSIDADE ALIMENTAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE VIDA

DO RIO DE JANEIRO

Rigotti RR; Oliveira MIC; Boccolini CS;

Ferreira AL; Almeida ACP; Silva MR; Costa RS;
PO3 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA MENORES DE 2 ANOS - UMA PROPOSTA DE
APOIO MATRICIAL
Doria, RL;
PO4 - ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS TUTORES DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E
ALIMENTA BRASIL QUE PARTICIPARAM DE OFICINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE
Santana RGM; Moura AS; De Divitiis RMAF; Jaime PC; Bortolini GA; Melo LTA;
PO5 - AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS ALIMENTARES ENTRE AS CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES
EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Fonseca, T M; Nejar, FF;
PO6 - BABY-LED WEANING: ALIMENTAÇÃO, COMENSALIDADE E IDENTIDADE NA
PRIMEIRA INFÂNCIA
Hernandez, A.R.;
PO7 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM FARINHA PUPUNHA (BACTRIS GASIPAES,
KUNTH) COMO ALTERNATIVA PARA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR INFANTIL.

PO13 - ELABORAÇÃO DE PAPINHAS À BASE DE PUPUNHA (BACTRIS GASIPAES
KUNTH) COMO OPÇÃO COMPLEMENTAR DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL.
Barbosa EV; Marinho, HA; Lopes TM; Bittencourt MAF; Oliveira MC; Silva CP;
PO14 - ESTRATÉGIAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INFANTIL: É PRECISO AVALIAR
ANTES DE INTEGRAR
Einloft ABN; Araújo RMA; Cotta RMM; Longo GZ; Silva NAA;
PO15 - ESTUDO SOBRE A CONSISTÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
OFERECIDA A ALUNOS DE BERÇÁRIOS MUNICIPAIS.
Domingues SMO; Sebastião LT; Nascimento EN; Almeida CR; Pereira MCB;
PO16 - EVOLUÇÃO DA PRÁTICA ALIMENTAR DE MENORES DE 5 ANOS,
ACOMPANHADOS POR ACS EM VISITAS DOMICILIARES A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO
DA ENPACS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP.
Bismarck-Nasr EM; Cotta, MLA; Firmento, DRS;
PO17 - IMPACTO, NO MÉDIO PRAZO, DE INTERVENÇÃO PRÓ-ALEITAMENTO
MATERNO

E

ALIMENTAÇÃO

COMPLEMENTAR

SAUDÁVEL

COM

MÃES

ADOLESCENTES E AVÓS NA ALIMENTAÇÃO DE PRÉ-ESCOLARES
Paim BS; Giugliani ERJ; Vigo A;

Santos IL; Souza FCA; Steel CJ; Aguiar JPL; Schmiele M; Ferreira JC ;

PO18 - IMPACTO, NO MÉDIO PRAZO, DE UMA INTERVENÇÃO PRÓ-ALEITAMENTO

PO8 - CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIA DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE

MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL, REALIZADA NOS

ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

PRIMEIROS QUATRO MESES DE VIDA DA CRIANÇA

Batista, T.M.C. ; Alves, E.A.; Queiroz, L.T.; Esteves, T.T; Lobo, V.A.; Gomes, A.C.A.;

Giugliani ERJ; Schwartz R; Oliveira LD;
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PO19 - INADEQUAÇÃO DO CONSUMO DE CEREAIS INFANTIS INSTANTÂNEOS POR

PO29 - PREPARAÇÃO INFANTIL A BASE DE CARÁ (DIOSCOREAE SPP )AGREGANDO

LACTENTES

VALOR NUTRICIONAL

Gama EV; Leite MM; Briglia EA;

Souza RS; Cerqueira VT; Monteiro JWM; Alves SHG; Nagahama D;

PO20 - O ÍNDICE DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NO MUNICÍPIO DE

PO30 - PREPARAÇÕES A BASE DE CORAÇÃO E FÍGADO BOVINO DESIDRATADO

RIBEIRÃO DAS NEVES E O HÁBITO ALIMENTAR EM MENORES DE UM NO DE IDADE.

AGREGANDO VALOR NA ALIMENTAÇÃO INFANTIL.

Gonçalves, MRS;

Gonçalves AL; Iudice R; Costa EC; Nagahami D;

PO21 - OFICINA DE TRABALHO DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL NAS

PO31 - PROCURA POR ORIENTAÇÃO SOBRE A INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO-MA

COMPLEMENTAR POR DOADORAS DE LEITE HUMANO EM BLH DO DF

Lima NIPP; Soares Filho LC; Silva DA;

Rocha TO;

PO22 - PADRÃO ALIMENTAR DE CRIANÇAS DE ZERO A DOIS ANOS DE IDADE

PO32 - PROPOSTAS DE PAPINHAS REGIONAIS UTILIZANDO MATÉRIA-PRIMA DA

ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/

REGIÃO NORTE

RS.

Tuma, RB; Gabriel, JCB; Pinheiro, LO; Silva, EB da; Lins, RT;

Rosa SF; Scheeren HB;

PO33 - UTILIZAÇÃO DE SEMENTE DE ABÓBORA E FUBÁ (CUCURBITA PEPO L) NA

PO23 - PERCEPÇÃO DE PAIS E FAMILIARES SOBRE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

ELABORAÇÃO DE BISCOITO TIPO “COOKIE” : UMA ALTERNATIVA DE ALIMENTAÇÃO

DE CRIANÇAS COM SEIS MESES DE IDADE EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

INFANTIL NAS CRECHES

Lima NIPP; Nunes AR; Silva MMS; Guimarães GEV; Pereira LMG; Pinheiro FS;

Araújo SBC; Cunha AB; Nagahama D; Rocha DM; Araújo E;

PO24 - POTENCIAL NUTRICIONAL DE TUBÉRCULO AMAZÔNICO PARA ALIMENTAÇÃO

PO34 - VIVÊNCIA PATERNA NA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO FILHO

COMPLEMENTAR INFANTIL

NASCIDO PREMATURO COM MUITO BAIXO PESO

Teixeira LS; Costa ECL; Gomes CC; Gonçalves AL; Gonçalves MCN;

Silva KA; Machado MMT; Silva RCC; Campos MBL; Morais AMB; Martins AF;

PO25 - PRÁTICAS ALIMENTARES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE VIDA DE LACTENTES DE
UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL.
Oliveira TL; Possobon RF;
PO26 - PRÁTICAS ALIMENTARES NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIDA DE ESCOLARES
DE NITERÓI-RJ.
Lobato JCP; Vicente G; Szklo M; Cavalcanti ML; Costa AJL; Kale PL;
PO27 - PRÁTICAS ALIMENTARES PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS:
CONHECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E
ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL E ADEQUADA
Santos, EK.; Rotenberg, S.; Felipe, GC.; Tavares, EL.; Furtado, MCQ.; Rito, RVVF;
PO28 - PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NO MUNICÍPIO DE OURO
PRETO, MG
Castro GFC; Silva MC; Barbosa CC; Passos MC;
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Amamentação

PO45 - A VISITA DOMICILIAR REALIZADA PELA ENFERMEIRA PROMOVENDO AÇÃO
EDUCATIVA NA COLETA DE LEITE HUMANO

PO35 - “RETRATOS DA AMAMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE

AlvesMRS; Ferreira,SCM; Andrade,M; Lopes,FO; Souza,RMP; Alves,MB;

MANAUS”

PO46 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA AMAMENTAÇÃO NA SEMANA MUNDIAL DE

Belota RCS;

ALEITAMENTO MATERNO

PO37 - A CONSULTA DE ENFERMAGEM NA VISITA DOMICILIAR DO BANCO DE LEITE

Gomes, M.L.; Silva, E.L.; Silva, S.G.; Souza, K.V.;

HUMANO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO: UM ESPAÇO DE AÇÕES

PO47 - ADMINISTRAÇÃO DE LEITE MATERNO PARA PREMATUROS: LAVAR OU NÃO

EDUCATIVAS

A SONDA APÓS ?

Alves,MRS; Ferreira,SCM; Andrade,M;

Lebrão CW; Zuccolli AC; Marchi CS; Souza FI; Araneda MF; Wolf A;

PO38 - A CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE APRIMORAMENTO COM ÊNFASE NO

PO48 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PROMOVENDO SEMANA MUNDIAL

MÓDULO DO PARTO E NASCIMENTO DA REDE CEGONHA: A AMAMENTAÇÃO NA

DE ALEITAMENTO MATERNO NO MUNICÍPIO DE INDAIAL

CENA DO PARTO

Figueiredo FCM; Garcia LMW; Figueiredo FCM; Garcia LMW;

Rodrigues DP; Alves VH; Vieira BDG; Leão DCMR; Pereira AV;

PO49 - AGOSTO DOURADO... É MAIS RESULTADO!

PO39 - A CONTRIBUIÇÃO DO RESIDENTE DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NA

Carvalho RCO;

PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

PO52 - ALEITAMENTO MATERNO E SUA RELAÇÃO COM O ESTADO DE SAÚDE EM

Rodrigues BHX; Goldman RE; Holanda VR;

CRIANÇAS PICOENSES

PO40 - A FOTOGRAFIA NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

Lima LHO; Silva PGN; Oliveira EAR; Sousa AF; Vera PVS; Oliveira AKS;

Sá FMDL; Alves VH; Rodrigues DP; Branco MBLR; Souza RMP; Cruz AFN;

PO53 - ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NA RECUPERAÇÃO DE UMA CRIANÇA

PO41 - A PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS SOBRE A PRÁTICA DE ALEITAMENTO MATERNO:

DESNUTRIDA NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA – PI: RELATO DE UMA

UMA REVISÃO DE LITERATURA.”

EXPERIÊNCIA.

Silva AEA; Silva LPA;

Maturino LSF; Muniz CMS; Pena VBL; Lima IMS;

PO42 - A PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO ENTRE RIBEIRINHAS: UMA

PO54 - ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: O DESCOMPASSO ENTRE A TEORIA E

CONTRIBUIÇÃO PARA A ENFERMAGEM TRANSCULTURAL

A PRÁTICA VIVENCIADO POR ESTUDANTES DO PET SAÚDE

Xisto,S,M,A; Castro,C,B,M; Lima,S,R,F;

Borba JMC; de Araújo CMT; de Vasconcelos AAA; Soares EGR; da Silva EMS; Teixeira

PO43 - A PRÁXIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS BANCOS DE LEITE HUMANO DO

CS;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO

PO55 - ALEITAMENTO MATERNO, MORTALIDADE INFANTIL E SUA RELAÇÃO COM

MATERNO

ATENÇÃO PRIMÁRIA

Branco MBLR; Alves VH; Rodrigues DP; Souza RMP; Silva LA; Monnerat CP;

Silva, M.S.A.; Silva, L.M.C.; Silva, M.R.L.; Guzzo, A.C.A.; Guerreiro, B.G.; Costa, S.V.;

PO44 - A UTILIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR COMO ESTRATÉGIA PARA EDUCAÇÃO

PO56 - ALEITAMENTO MATERNO: PROCESSO EDUCATIVO COM MULHERES COMO

EM SAÚDE ABORDANDO O TEMA DE ALEITAMENTO MATERNO

ESTRATÉGIA PARA EVITAR O DESMAME PRECOCE.

Rodrigues MHAC; Filho OBM; Marques CRC; Silva JA; Nunes ASM; Nascimento MTQ;

Teodoro RB
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PO58 - AMAMENTA BRUSQUE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE UM

PO73 - APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE OBJETO DE APRENDIZAGEM NA ÁREA DE

PROGRAMA DE AMAMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE EM SANTA CATARINA

ALEITAMENTO MATERNO PARA INFORMAÇÃO DE GESTANTES E MÃES

Goedert MMC; Ulber A; Oliveira LHS; Feitoza VA; Flores L; Moratto-Oliveira EM;

Canhoto DB; Silva BCS; Skura I; Gomes CF; Velho APM;

PO59 - AMAMENTAÇÃO CRUZADA, DA NEGLIGÊNCIA ÀS VIRTUDES MORAIS:

PO74 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PUÉRPERA NO RESGATE AO ALEITAMENTO

CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM

MATERNO: RELATO DE CASO

Gomes CS; Amaral JS; Peres PLP;

Rodrigues LN;

PO61 - AMAMENTAÇÃO E GALACTOCELE: RELATO DE CASO

PO75 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO

Matos, ALVP; Fernandez, DF; Trabuco, ACSR; Cordeiro, BS; Faria, GAS; Magaldi, MN;

MATERNO EM ALOJAMENTO CONJUNTO DE UMA MATERNIDADE NO INTERIOR

PO62 - AMAMENTAÇÃO EM LITERATURA DE CORDEL

DA AMAZÔNIA BRASILEIRA.

Ferreira RAB; Oshiro S; Rocha P; Ferre A; Dias em; Dias A;

Ribeiro Junior OC; Costa AJ; Navegante ES; Dias ECM; Pereira MSS; Ramos SCS;

PO63 - AMAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA E O ALEITAMENTO MATERNO

PO76 - ASSISTÊNCIA NO BANCO DE LEITE DE UMA NUTRIZ E RECÉM-NASCIDO COM

Ichisato, S.M.T.; Machado, A.A.; Kikuchi, R.C.S.I.; Santana, R.G.;

ALTERAÇÃO DO FRÊNULO DA LÍNGUA E SUAS IMPLICAÇÕES NA AMAMENTAÇÃO:

PO64 - AMAMENTAÇÃO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE AVÓS MATERNAS E PATERNAS

UMA INTERVENÇÃO MULTIPROFISSIO

Santos EKA; Fernandes AP;

Savoldi NAM; Almeida MBM; Berford PV; Rossi LP; Veloso LFG;

PO65 - ANÁLISE DO 5º PASSO DA IUBAAM EM UMA USF

PO77 - ATUAÇÃO DAS ÁREAS DE ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA

Biasi Filho, R.; Salomão, M.R.P.A.; Vargas, B. N.; Raimundo, D. M. P.;

NO HOSPITAL MATERNIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ E A RELAÇÃO COM O

PO69 - APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO.

VIVENCIADA EM UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO/SP
Guimaraes CMS; Herrero LMS; Monteiro JCS;
PO70 - APOIO MULTIPROFISSIONAL ÀS PUÉRPERAS E MÃES: RELAÇÃO DAS CRENÇAS
E CONHECIMENTO PRÉVIO DAS MÃES PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO
Aragão, A.S.M.; Vasconcelos, J.L.; Rodrigues, C.M.; Amaral, I.M.; Sousa, F.J.S; Pinto, J.R.;
PO71 - APOIO PROFISSIONAL COMO ESTRATÉGIA DE INCENTIVO A AMAMENTAÇÃO
E DOAÇÃO DE LEITE MATERNO
Magalhães, R.C.; Lima, F.A.F.; Bittencourt, R.L.F.; Santos, C.R.;
PO72 - APRESENTAÇÃO DE UM MANUAL INSTRUCIONAL DE PROMOÇÃO AO
ALEITAMENTO MATERNO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: UM RELATO DE

Rosa M; Farias AES; Stávola R S;
PO78 - AUTOEFICÁCIA DO ALEITAMENTO MATERNO: UM ESTUDO PILOTO
Artemizia FS; Lima LHO; Claro ML; Fernandes KJSS; Vera PVS; Silva DMC;
PO79 - AUTOEFICÁCIA EM AMAMENTAR DE MULTÍPARAS NO PUERPÉRIO IMEDIATO
Rodrigues AP; Freitas RCde; Veras JEGLF; Padoin SMM; Juca WLTC; Ximenes LB;
PO80 - AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS ALIMENTARES DE CRIANÇAS MENORES DE DOIS
ANOS DE IDADE COM BASE NOS INDICADORES DE ALEITAMENTO MATERNO DA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
Saldan PC; Venancio SI; Saldiva SRDM; Tsupal PA; Mello DF;
PO82 - AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE LEITE HUMANO DISPONIBILIZADO EM

EXPERIÊNCIA

BANCOS DE LEITE DA CIDADE DE MANAUS - AM.

Notaro KAM; Rocha LLM; Palhoni ARG; Manzo BF;

Oliveira MC; Marinho HA; De Ferreira JA; Silva PC; Barbosa EV;
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PO83 - BAIXO PESO AO NASCER E O MÉTODO CANGURU EM UMA MATERNIDADE,

PO93 - CONCEPÇÕES DE PARTO PARA GESTANTES EM RODAS DE CONVERSA SOBRE

MANAUS, AMAZONAS, 2010

PLANO DE PARTO, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRASIL

Silva AAO; Marreiro L; Melo RSF;

Souza KV; Silva SG; Carlos GAV; Oliveira DCC; Martins EF; Silva RP;

PO84 - BASTA TER SALA DE APOIO A AMAMENTAÇÃO NA EMPRESA PARA PROLONGAR

PO94 - CONDIÇÃO NUTRICIONAL, ANEMIA E SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO EM

A AMAMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA?

DOADORAS DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Rosangela; REA;

Andreassa; Carvalho AF; Santos; Santos MM; Silva DC; Holzer S;

PO85 - BIOQUÍMICA DO PARTO: FATOR DE RELEVÂNCIA NA AMAMENTAÇÃO

PO95 - CONHECIMENTO DE GESTANTES SOBRE O PLANO DE PARTO: UM CONVITE

LIEVORE MAJ;

À REFLEXÃO

PO86 - BOMBEIROS DO BRASIL

Vancouver

Guardiã MJ; Affonso L. Gerlanr;

PO96 - CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE MANEJO

PO87 - BRINCADEIRAS E JOGOS: ESTRATÉGIAS NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO

DA LACTAÇÃO E TRATAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS MAMÁRIAS

MATERNO

Sousa AF; Moura LA; Silva LS; Santos DE; Caminha JS; Silva DMC;

Pinto ELG; Gouvêa AN ; Lopes ALF;

PO97 - CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE MANEJO CLÍNICO DA

PO88 - CAMPANHA DA AMAMENTAÇÃO DE CÁCERES/MT: PROMOÇÃO, INCENTIVO E

AMAMENTAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO

APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO

Souza, RMP; Alves, VH; Rodrigues, DP; Branco, MBLR; Lopes, FO; Conceição, MR;

Queiroz LA; Durigon FCS; Silva LF; Carvalho RCO; Hallak VRC;

PO98 - CONQUISTA DO PRÊMIO BIBI VOGEL PARA A CIDADE: OURO PRETO/MG

PO89 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES EM HOSPITAIS NA

MUNICÍPIO AMIGO DA CRIANÇA!

ASSISTÊNCIA AO ALEITAMENTO MATERNO – UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA

Barbosa CC; Braga, PG; Brandão Guimarães, SR; Coelho e Silva, ML; Moreira, CH;

LITERATURA
Jesus PC; Oliveira MIC; Fonseca SC;
PO90 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO
DA CRIANÇA E REPERCUSSÃO EM SEUS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E PRÁTICAS.
Jesus PC; Oliveira MIC;
PO91 - COMAMAS - COMITÊ MUNICIPAL DE ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL: A EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS – SC.
Castanhel MSD; Moritz SC; Baulé VAS; Fraga TV; Santos EAK; Bohn IE;
PO92 - COMEMORAÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO NO
HOSPITAL SOFIA FELDMAN
Santos, C.R; Magalhães, R.C.; Bittencourt, R.L.F.; Lima, F.A.F.;

PO99 - CONSEGUI MAMAR ATÉ SEIS MESES DE FORMA EXCLUSIVA. SOU DOUTOR
EM AMAMENTAÇÃO
Fonseca JM; Rêgo RMV; Fonseca JM;
PO100 - CONSELHEIROS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA PROMOÇÃO DO
ALEITAMENTO MATERNO: REVISÃO INTEGRATIVA
Rennó ARG; Vale IN;
PO101 - CONTATO PELE A PELE E O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO DE
RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS
Moraes PMO; Conceição RFA; Paiva CCS; Sartorello ESB;
PO102 - CONTATO PELE A PELE E O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO DE
RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS
Moraes PMO; Conceição RFA; Paiva CCS; Sartorello ESB;
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PO104 - CONTRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO:

PO118 - DIVULGAR É PRECISO: GANHOS E DESAFIOS DE PROMOVER A

PERCEPÇÕES DE PUÉRPERAS

AMAMENTAÇÃO

Barros VB; Souza VLN; Pessôa CKL;

Sousa AF; Lima LHO; Oliveira EAR; Vera PVS; Claro ML; Fernandes KJSS;

PO105 - CUIDADO ÀS GESTANTES QUE VIVENCIARÃO O ALEITAMENTO MATERNO
Teixeira MA; Ramos KSD; Ribeiro VM; Araújo VM; Lima JMD; Araújo AN;
PO106 - CUIDADO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ÀS FAMÍLIAS QUE
VIVENCIAM O ALEITAMENTO MATERNO

PO119 - DOAÇÃO DE LEITE MATERNO: DOANDO AMOR E VIDA NO INSTITUTO DA
MULHER DONA LINDU – AMAZONAS
Fecury, Gracimar;
PO120 - DOAÇÃO DE LEITE MATERNO: DOANDO AMOR E VIDA NO INSTITUTO DA
MULHER – AMAZONAS

Araújo VM; Teixeira MA;

Amorim, MF; Castro, BMC; Navegante, ES; Xisto, MAS; Gama, MGOF;

PO107 - CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO

PO121 - DURAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM UM PROGRAMA DE

MATERNO: REVISÃO DE LITERATURA
Maia GLP; Lima FET; Pinheiro PNC; Rebouças CBA; Sherlock MSM; Cardoso MVLML;
PO108 - CURSO CASAL GESTANTE DA UNIMED UBERABA: OFERECENDO

INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO, EM SÃO LUÍS, MARANHÃO.
Nunes AR; Lima NIPP; Silva MMS; Rodrigues DCR; Ramalho ARG; Pinheiro FS;
PO122 - DÚVIDAS DAS USUÁRIAS DO BANCO DE LEITE HUMANO DO IFF SOBRE
ALEITAMENTO MATERNO: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO

CONHECIMENTO COM QUALIDADE E SATISFAÇÃO

INFORMATIVO.

Santiago LB ; Souza, GVO ; Gomes RA ; Silva P ;

Cruz SD; Marcelina MNS; Silva da; Modesto ANS; Faria CD; Fernandes EC;

PO109 - CURSO DE GRÁVIDOS

PO123 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM ALOJAMENTO CONJUNTO: A VIVÊNCIA DE

Garcia LMW; Figueiredo FCM; REITER MGR;

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM UMA MATERNIDADE NA CIDADE DE MANAUS

PO110 - CURSO DE MANEJO CLÍNICO EM ALEITAMENTO MATERNO PARA

Viana, NM; Carvalho, AQ; Matos,PHL; Serique, MAB; Souza, LS; Oliveira, MLC;

PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Stein, CLS; Matias, AL; Ruschel, ELS; Giovannini, AT; Martini, SM; Seibel, MR;
PO111 - CURSO DE MANEJO EM ALEITAMENTO MATERNO: APROVEITAMENTO
ADQUIRIDO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE OSASCO

PO124 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE: AÇÕES DE PROMOÇÃO DA AMAMENTAÇÃO
Gomes, M.L.; Silva, S.G.; Silva, E.L.; Souza, K.V;
PO125 - EFICÁCIA DE UMA INTERVENÇÃO PRÓ-ALEITAMENTO MATERNO COM
MÃES ADOLESCENTES E AVÓS MATERNAS NA REDUÇÃO DO USO DE CHUPETA
Issler RMS; Giugliani ERJ; OIiveira LD; Espirito Santo LC; Nunes LM;

Cabral EEIR; Santos AS; Garcia LTFG;

PO126 - EMPODERAMENTO DA MULHER PARA UMA DECISÃO QUANTO DESTINO

PO112 - DA RODA DA AMAMENTAÇÃO AO MAMAÇO - A CELEBRAÇÃO DO ATO DE

DO SEU LEITE APÓS MORTE DO FILHO

AMAMENTAR INSERIDA NA CULTURA DE UMA CIDADE

Rego, RMV; Souza AMA; Alves MDS; Kovács MJ; Santos MCL ; Araújo MFM;

Zetzsche, M.F.; Zetzsche, M.F.;
PO116 - DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM SEGUNDO NANDA (2007-2008) NO
PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO EM UM BANCO DE LEITE HUMANO

PO128 - ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL: UMA IMPORTANTE ALIADA
PARA MELHORAR OS ÍNDICES DE ALEITAMENTO MATERNO NO MUNICÍPIO DE
CRATEÚS-CEARÁ: UM RELATO DE EXPERIÊ
Sousa, Adriana Rodrigues de.; Sousa, Emmanoela Ferreia de.;

Oliveira DRS; Nassif AA; Caus ECM;

PO129 - ESTRATÉGIAS EXITOSAS UTILIZADAS PELO MUNICÍPIO DE RIO DAS

PO117 - DISCIPLINA MARQUETING EM NUTRIÇÃO DA UFPB

OSTRAS/RJ NA SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO – 2014

Vianna, RPT; Turma de marqueting;

Lima DB; Reis DF; Mouta RJ; Martins LP; Viana AA; Barbosa EB;
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PO130 - ESTRATÉGIAS QUE INTERFEREM NO ALEITAMENTO MATERNO NA UTIN

PO140 - FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

Magalhães, R.C.; Bittencourt, R.L.F.; Lima, F.A.F.; Santos, C.R.;

ATÉ OS 6 MESES DE VIDA

PO131 - ESTUDO DO COMPORTAMENTO E HÁBITOS ALIMENTARES RELACIONADOS

Pires LS; Prado B; Zanotello M; Simão FC;

À CONTAMINAÇÃO POR METAIS PESADOS EM NUTRIZES DA CIDADE DE SÃO PAULO

PO141 - FATORES QUE INFLUENCIAM A CONTINUAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

FASE I

APÓS O RETORNO AO TRABALHO: REVISÃO INTEGRATIVA

Pimentel LB; Habu S;

Silva BS; Tavares JESA; Pinheiro NLC;

PO132 - ESTUDO SOBRE A EFICIÊNCIA DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO

PO142 - FATORES QUE INFLUENCIAM NA AMAMENTAÇÃO

MATERNO
Vancouver
PO134 - EXPERIÊNCIAS DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO VIVENCIADAS POR
MULHERES QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO SOBRE AMAMENTAÇÃO
Campos MLB; Machado MMT; Gama IS; Silva KA; Morais AMB; Lemos Bruna Camila
Mesquita;
PO135 - EXTENSÃO EM BANCO DE LEITE HUMANO: ATUAÇÃO DE ACADÊMICOS DE
ENFERMAGEM
Serafim, D.; Tavares, C. B. G.; Cervilheri, A. H.; Souza, B. R.; Ramalho, L. A. S.; Ichisato,
S. M.T.;
PO136 - FATORES ASSOCIADOS AO USO DE CHUPETA ENTRE CRIANÇAS PARTICIPANTES
DE PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO
Lodi JC; Possobon RF; Carrascoza KC;
PO137 - FATORES ASSOCIADOS À ALIMENTAÇÃO DE ALTA DE RECÉM-NASCIDOS
PREMATUROS INTERNADOS NA UNIDADE NEONATAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ANTÔNIO PEDRO/UFF

Aspectos Psicológicos na Amamentação;
PO143 - FATORES QUE INTERFEREM EM UMA AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EFICAZ.
Ferreira AD;
PO145 - FATORES RELACIONADOS AO DESMAME ENTRE ADULTAS E ADOLESCENTES:
UMA REVISÃO DA LITERATURA.
Guimaraes CMS; Monteiro JCS;
PO146 - FORMAÇÃO DE TUTOR JUNIOR FRENTE À METODOLOGIA DA REDE
AMAMENTA BRASIL
Taveira, A.T.A; Gioa, M.L; Batista, T.M.C; Santos, E.M.A; Costa, A.A.A; Beleza, Junei;
PO147 - FREQUÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NA ALTA DA TERCEIRA
ETAPA DO MÉTODO CANGURU
Miralha AL; Rocha BCR; Leite PFP; Izel GEP;
PO148 - GRUPO AMAMENTA AÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA E PERFIL DAS MÃES
ATENDIDAS NO PRIMEIRO GRUPO
Silva RAA; Amore NNB; Silva JMG da; Bostelmann R; Franz RS; Alecrim LT;

Rito RVVF; Magalhães CAS; Augusto ALP;

PO149 - GRUPO DE APOIO À AMAMENTAÇÃO: QUER AMAMENTAR? POSSO AJUDAR

PO138 - FATORES ASSOCIADOS À INTERRUPÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

Costa SBS;

EXCLUSIVO ENTRE MÃES PARTICIPANTES DE GRUPO DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO

PO152 - IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO EM UMA

NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAU

UNIVERSIDADE PRIVADA DO DISTRITO FEDERAL

Lodi JC; Possobon RF; Carrascoza KC;

Aguiar RS; Pereira MC; Silva TC;

PO139 - FATORES DETERMINANTES DO DESMAME PRECOCE EM MENORES DE 4

PO153 - IMPLANTAÇÃO DOS 10 PASSOS PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO

MESES EM MUNICÍPIO DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO

MATERNO EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO SEM FINS LUCRATIVOS

Feitosa; S; Lima; Sousa; Oliveira; Muniz;

Ferreira AS; Attis CP; Palma M;
79

PO154 - IMPORTÂNCIA DA SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA

PO165 - ÍNDICE DE ABANDONO DE UM PROGAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO

PRODUÇÃO LÁCTEA

MATERNO EXCLUSIVO

Marcuartú AC; Sarges KB; Marvão VHS; Moraes, PMO.

Nunes AR; Lima NIPP; Ramalho ARG; Carneiro Júnior CS; Bosaipo DS; Pinheiro FS;

PO155 - INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO NA PRIMEIRA MEIA HORA DE
VIDA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Melo, BM; Palácio, JSF; Santos, AGP; Girão, SGM; Martins, EG; Pompeu, ECFF;
PO156 - INDICADORES DO ALEITAMENTO MATERNO EM LACTENTES MENORES DE 4
MESES EM MUNICÍPIO DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO

PO166 - MADRINHA DA CAMPANHA DA AMAMENTAÇÃO DE CÁCERES/MT:
REPRESENTANTE LEGÍTIMA DA PRÁTICA AFETIVA DA AMAMENTAÇÃO
Hallak VRC; Durigon FCS; Queiroz LA; Carvalho RCO; Macedo SM;
PO167 - MANEJO CLÍNICO DA AMAMENTAÇÃO: ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E
APOIO NA ATENÇÃO HOSPITALAR
Souza RMP; Alves VH; Rodrigues DP; Branco MBLR; Lopes FO; Sá FMDL;

Feitosa; Silva; Lima; Sousa; Oliveira; Muniz;

PO168 - MATRICIAMENTO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO

PO157 - INFLUÊNCIA DAS AVÓS MATERNAS E PATERNAS NA AMAMENTAÇÃO: UMA

MUNICÍPIO DO RIO POMBA: AÇÃO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR FRENTE À

REVISÃO INTEGRATIVA

AMAMENTAÇÃO.

Santos EKA; Fernandes AP;

Bomtempo IL; Reis EA;

PO158 - INFLUÊNCIA DO CHEIRO DO LEITE MATERNO NO RELACIONAMENTO

PO169 - MOKAMBY: UMA NOVA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO SOCIAL DE APOIO E

AFETIVO/SEXUAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Leite GO; Ferreira AYM; França MS; Pontes CM;
PO160 - INGESTÃO DIETÉTICA E COMPOSIÇÃO DO LEITE EM MÃES DE RECÉMNASCIDOS PREMATUROS DE MUITO BAIXO PESO.

ORIENTAÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO
Gonçalves, MRS;
PO170 - MONITORAMENTO DE POSTOS DE RECEBIMENTO DE LEITE HUMANO
ORDENHADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Miranda DP; Oliveira MIC; Von Seehausen, M.P.;

Andreassa NP; Lebrão CW; Santana AC; Carvalho AF; Souza FI; Machado JK;

PO171 - MONITORAMENTO DO ALEITAMENTO MATERNO EM PUÉRPERAS DE UM

PO161 - INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA: 20 ANOS DE UMA HISTÓRIA QUE

HOSPITAL PRIVADO

FEZ E FAZ A DIFERENÇA!

Souza EFC; Fernandes RAQ; Bressan AL; Santos M;

Caus ECM;

PO172 - MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA: LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO

PO162 - INICIATIVA MUNDIAL SOBRE TENDENCIAS DO ALEITAMENTO MATERNO

VIGENTES NO BRASIL

(WBTI), OURO PRETO/MG, 2014.
Brabosa, CC; Rios, EP; Machado, AG;
PO163 - INTERCORRÊNCIAS MAMÁRIAS RELACIONADAS À LACTAÇÃO: ESTUDO
ENVOLVENDO LACTANTES DE UM BANCO DE LEITE
Ribeiro TCS; Pinheiro RBC; Souza EBM;

Fernandes VMB; Santos EKA;
PO173 - O ALEITAMENTO MATERNO E O GANHO DE PESO EM RECÉM NASCIDO DE
BAIXO PESO.
Shibata, F; Nejar, F F;
PO174 - O CAMINHO DO LEITE
Souza EK; Dassoler MG; Cunha AC; Gonçalves HHR; Demarchi GP;

PO164 - INTERVENÇÃO EDUCATIVA DO BANCO DE LEITE HUMANO EM UNIDADES

PO175 - O CONTATO PELE A PELE LOGO APÓS O NASCIMENTO, EM UM SERVIÇO DA

BÁSICAS DE SAÚDE PARA O SUCESSO NO ALEITAMENTO MATERNO

SAÚDE SUPLEMENTAR E A CONTRIBUIÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO

Vieczorek AL; Bertolini MR; Araujo RA; Silva CL; Santos IP;

Silva SG; Silva EL; Souza KV; Martins EF;
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PO176 - O DIFERENCIAL DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL IPIRANGA

PO186 - ORIENTAÇÕES EM ALEITAMENTO MATERNO E PRÁTICA DE ALEITAMENTO

Carvalho CF;

MATERNO EXCLUSIVO ENTRE USUÁRIAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

PO177 - O IMPACTO DA DOAÇÃO DE LEITE HUMANO PROVENIENTE DE HOSPITAIS

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2013

DA REDE PRIVADA PARA BANCO DE LEITE DE UM HOSPITAL 100% SUS

Alves JS; Oliveira MIC;

Pereira RJ; Baldin MR; Giovannini ATM;

PO187 - OS AVANÇOS DA AÇÃO MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA NO

PO178 - O MÉTODO CANGURU COMO INCENTIVADOR DO ALEITAMENTO

BRASIL.

MATERNO

Araújo RG; Monteiro, FR;

Rosa Maria Negri Rodrigues Alves; Angélica Mota Alves De Carvalho; Lineke Gonçalves

PO188 - PALARAS, GESTOS E MANIFESTOS

Dias; Thaís Coutinho Nicola; Luciana Batista da Silva; Vanessa Barreto Madureira;

Machado O;

PO179 - O NÍVEL DAS INFORMAÇÕES DADAS PELOS ENFERMEIROS NAS CONSULTAS
DE PRÉ-NATAL REFERENTES AO ALEITAMENTO MATERNO- O IMPACTO DAS
INFORMAÇÕES NO PÓS-PARTO.
Rodrigues, Marta alvarez; Silva, M. L. Sabino; Abreu, Sandra;
PO180 - O PAPEL DA ENFERMAGEM NO INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO
NO ALOJAMENTO CONJUNTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Rodrigues BHX; Holanda VR; Goldman RE; Higashi AB;
PO181 - O PAPEL DOS PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS NA AMAMENTAÇÃO –
ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR
Geber-Correa, Rachel; Therense, Munique; Sartorelli, Luciana;
PO182 - O QUE LEVA UMA MÃE TORNAR-SE UMA DOADORA?
Gusmap MA; Carvalho CF;
PO183 - O USO DA CHUPETA COMO FATOR ASSOCIADO AO DESMAME
Figueiredo S; Abrão ACFV; Abuchaim ESV; Coca KP; Cruz MJS;
PO184 - O USO DE BICOS ARTIFICIAIS E SUA RELAÇÃO COM DESMAME PRECOCE
EM CRIANÇAS PARTICIPANTES DE UM PROGAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO
MATERNO EXCLUSIVO
Silva MMS; Lima NIPP; Nunes AR; Guimarães GEV; Pereira LMG; Pinheiro FS;
PO185 - ORGANIZAÇÃO DO III SEMINÁRIO MICRO REGIONAL DE ALEITAMENTO
MATERNO VALE DO ITAJAÍ: UMA SENSIBILIZAÇÃO PARA SEMANA MUNDIAL DE
ALEITAMENTO MATERNO
Garcia LMW; Figueiredo FCM; Reiter MGR;

PO189 - PARTICIPAÇÃO PATERNA NA AMAMENTAÇÃO DO FILHO NASCIDO
PREMATURO COM MUITO BAIXO PESO
Silva KA; Machado MMt; Silva RCC; Campos MLB; Morais AMB; Martins AF;
PO190 - PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS QUANTO À IMPORTÂNCIA DO COLOSTRO
PARA SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO
Autor(es): Teixeira MA; Santos RPB; Lopes AS; Brito RS; Andrade J; Araújo RT;
PO191 - PERCEPÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE O ALEITAMENTO
MATERNO, NO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
Jorge LSS; Ferraz FF; Marques MFP; Ribeiro AB; Oliveira FR;
PO192 - PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE O
DESENVOLVIMENTO DO SEU TRABALHO EM ALEITAMENTO MATERNO NA ATENÇÃO
BÁSICA, NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES
Brockveld, LSM;
PO193 - PERFIL DAS DOADORAS DE LEITE HUMANO DE UM BANCO DE LEITE DO DF
Carvalho, C C Débora; Magalhães, Laís dos Santos Peres; Diniz, Maykow Eufrázio;
PO194 - PERFIL DAS DOADORAS DO BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL
REGIONAL DE SANTA MARIA – DF
Rodrigues LM;
PO196 - PODEM A MORBIDADE MATERNA GRAVE E A DEPRESSÃO PÓS-PARTO
ESTAREM ASSOCIADAS COM A INTRODUÇÃO MUITO PRECOCE DE ALIMENTOS NOS
PRIMEIROS TRÊS MESES DE VIDA?
Moura AS; Moreira DS; Gubert MB;
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PO198 - PRÁTICAS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EM UM ALOJAMENTO

PO209 - PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO DURANTE O PRÉ-NATAL E

CONJUNTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

PUERPÉRIO NA ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Araújo VM; Teixeira MA; Silva JS; Lims JMD ; Araújo AN;

Dias RS; Furlan CB; Santos ES; Santos MS;

PO199 - PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NO

PO210 - PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AMAZONAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DO MUNÍCIPIO DE MANAUS

Lima TMS; Preslei AKA; Morais LS; Souza CSM; Moyses RPC;

Moraes KAS; Ramos SCS; Pereira MSS; Motta IS;

PO200 - PREVALENCIA DE ALEITAMENTO MATERNO NO ESTADO DO PARÁ

PO211 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO EM

Tuma, RB; Pereira, ISO;
PO201 - PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO ENTRE LACTENTES ATENDIDOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DOURADOS/MS
Silva OLO; Venancio SI;
PO202 - PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NO RETORNO AO
TRABALHO/ESTUDO
Pinto ELG ; Gouvêa AN; Lopes ALF; Nascimento CM; Barbosa DSP; Luna RB;
PO203 - PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM CRIANÇAS DE 0
A 6 MESES NUMA UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE
Ribeiro TCS; Pinheiro RBC; Silva AN; Souza EBM;
PO204 - PRINCIPAIS CAUSAS DE GANHO DE PESO INADEQUADO EM CRIANÇAS
AMAMENTADAS EXCLUSIVAMENTE COM LEITE MATERNO
Carvalho, C C Débora; Amaral, Corrêa Rogério Roberta;
PO205 - PRINCIPAIS QUEIXAS DAS PUÉRPERAS E NUTRIZES QUE PROCURAM
ATENDIMENTO NO BLH DO HRSM/DF.

ALOJAMENTO CONJUNTO POR RESIDENTES EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Furlan CB; Dias RS; Gama MGOF;
PO212 - PROMOVENDO A AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA: UMA PERSPECTIVA
ASSISTENCIAL A PARTIR DO MUNDO VIDA DE GESTANTES ADOLESCENTES
Ribeiro IB; Almeida IS; Souza IEO;
PO213 - PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE LEITE DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, UTILIZANDO AS FERRAMENTAS DA QUALIDADE COMO COLABORAÇÃO
PARA O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO ONA
Notaro KAM;
PO214 - PROTOCOLO ASSISTENCIAL ÀS NUTRIZES QUE UTILIZAM MEDICAMENTOS
Tsuji MMC; Gondim TRM; Lemos I; Silva RFG;
PO215 - QUALIDADE DO LEITE HUMANO ORDENHADO DOADO PARA BLH DO
DISTRITO FEDERAL
Rocha TO;

Giugliane;

PO216 - REDUÇÃO DO RISCO DE DESMAME EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

PO206 - PROAME-PROGRAMA DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO – AVANÇOS

Machado JK; Rinaldi F; Machado EM; Souza FI; Lebrão CW;

NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA.
Silva, L.M.C.; Silva, M.S.A.; Silva, M.R.L.; Guzzo, A.C.A.; Guerreiro. B.G.; Costa, S.V.;
PO207 - PRODUÇÃO DE LEITE ORDENHADO EM MÃES DE PREMATUROS E DE BAIXO
PESO (INFERIOR A 1550 GRAMAS)
Alves LS; Takeiti GM; Carmona EV; Pessoto MA; Vale IN;
PO208 - PROGRAMA HUMANIZADO DE ALEITAMENTO MATERNO: UM DIFERENCIAL
NA SATISFAÇÃO DA LACTANTE
Santigo LB; Gomes RA; Silva P;

PO217 - RELATO DE EXPERIENCIA DA SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO
Fernandez Dolores; Matos Ana; Santos Viviane;
PO218 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM NA
ORIENTAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO DE UM BEBÊ COM FENDA LABIOPALATAL.
Queiroz, AQ; Viana, NM; Matos, PHL; Oliveira, MLC; Souza, LS;
PO220 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO “VOVÔ E VOVÓ AMIGOS DO PEITO”:
FOMENTANDO AS RELAÇÕES SOCIAIS.
Batista, AP;
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PO221 - RESIDENTE DE ENFERMAGEM EM UM BANCO DE LEITE HUMANO: RELATO

PO233 - UNIMED E BANCO DE LEITE HUMANO: UMA PARCERIA QUE DEVE SER

DE EXPERIÊNCIA

ESTIMULADA

Melo, BM; Palácio, JSF; Santos, AGP; Almeida, KMP; Bastos, JEP;

Gomes RA; Silva P; Santiago LB;

PO222 - RODA DE CONVERSA COM GESTANTES: FORTALECENDO O VINCULO COM O

PO234 - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 11.265 E DAS NORMAS DA

SERVIÇO

NBCAL EM REDES DE FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES SÃO LUÍS E PAÇO

Wichmann F M A; Zini K; Gomes L F; Pacheco J P; Lantamann M A; Ventromilla D V;

DO LUMIAR

PO223 - RODA DE CONVERSA COM NUTRIZES EM BANCO DE LEITE HUMANO:

Lima SLS; Lima NIPP; Soares Filho LC;

AMAMENTAÇÃO EM FOCO, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

PO235 - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 11.265 E DAS NORMAS DA

Dias ACLC; Ribeiro DMM; Morais AMB; Luz RW; Carvalho LVRA; Branco JGO;

NBCAL EM REDES DE SUPERMERCADO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES SÃO LUÍS

PO224 - SABERES E PRÁTICAS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E MANEJO DA

E PAÇO DO LUMIAR

AMAMENTAÇÃO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NA AMAZÔNIA LEGAL

Lima SLS; Lima NIPP; Soares Filho LC;

Ribeiro Junior OC; Costa AJ; Dias ECM; Pereira MSS; Santos MS; Ramos SCS;
PO225 - SALA DE APOIO Á AMAMENTAÇÃO: PROPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO
ALEITAMENTO MATERNO
Pereira, AP; Mendonça, AP; Silva, JS;
PO228 - SEXUALIDADE E AMAMENTAÇÃO: INTERFACE ENTRE SER MULHER, MÃE E
NUTRIZ
Costa SBS; Rêgo RMV; Campos MPA; Daltro AST;
PO229 - SITUAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS (RAB, ENPACS, EAAB) NO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO-SP: ANÁLISE DOS INDICADORES DE ALEITAMENTO MATERNO
EXCLUSIVO E ALEITAMENTO MATERNO E
Feliz CAOZ; Reis MCG; Quaglio WH; Oliveira GV; Barbaro MC; Nali SAN;
PO230 - SITUAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NUMA UNIDADE DE ATENÇÃO
BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

PO236 - “AMAMENTAR POR LIVRE DEMANDA: ATÉ QUANDO?” CONSIDERAÇÕES
SOBRE O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E PSICOSSOCIAL DA CRIANÇA E A SUA
RELAÇÃO COM A AMAMENTAÇÃO.
Therense, M; Geber-Corrêa, R.; Sartorelli, L.;
PO237 - “DISCUTINDO O ALEITAMENTO MATERNO EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA:
UMA ABORDAGEM MULTISSETORIAL
Castanheira M; Polônio MLT; Batista, JS; Cruz LLN; Huayttala T; Wendhousem MC;
PO238 - “GUIA DE BOLSO” SOBRE AMAMENTAÇÃO: LEITURA DIRECIONADA PARA O
ACADÊMICO DE ENFERMAGEM
Pereira AV; Medaglia CN; Rodrigues DP;
PO239 - “MENU DE LEITE HUMANO”: PRESCRIÇÃO PERSONALIZADA NA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
Andreassa NP; Souza FI; Holzer S; Lebrão CW;

Polônio MLT; Pereira SMMR; Gama DN; Nunes NCA; Pinho MFA; Cruz LLN;
PO231 - TÉCNICA DE MASSAGEM DE MAMA MOHRI NO MODELO JAPONÊS: UMA
ALTERNATIVA PARA A EFICÁCIA DO ALEITAMENTO MATERNO
Fecury, Gracimar;
PO232 - TÍTULO: ATRESIA DE ESÔFAGO, DESMAME DE FÓRMULA LÁCTEA(FL) E
ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO(AME)
Matos, ALVP; Fernandez, DF; Cordeiro, BS; Farias,GAS; M,MN; Sakamoto,YS;
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Mulher, criança e família – aspectos do cuidado alimentar e
nutricional da gestação à criança pequena
PO240 - A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA NO ESTADO DE SÃO PAULO: A

PO250 - CUIDAR EM ENFERMAGEM ÀS FAMÍLIAS QUE VIVENCIAM A
AMAMENTAÇÃO
Cruz MG; Teixeira MA; Ribeiro VM; Silva JS; Ferraz IS; Andrade JS;
PO251 - ELABORAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO PARA IMPLANTAR NAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN

EXPERIÊNCIA DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL

Neta FI; Jacinta J; A JKA; C IM; Araújo MSA; T NM;

Mattar MJG; Silva MFD; Ricardes R; Sorpreso, ICE;

PO253 - FATORES QUE INTERFEREM NA PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO

PO241 - A PARTICIPAÇÃO DO PAI NAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL: O QUE SE TEM, O

EXCLUSIVO POR MULHERES DO DISTRITO RIBEIRINHO DE SÃO CARLOS DO JAMARI,

QUE SE QUER, O QUE SE PODE
Borba JMC; de Araújo CMT; Fontes CFM; Gonçalves AD; de Amorim RCB; de Souza TS;
PO242 - A QUARTA META DO MILÊNIO NO MUNÍCIPIO DE BELÉM.
Silva, M.S.A.; Silva, L.M.C.; Silva, M.R.L.; Guzzo, A.C.A.; Guerreiro, B.G.; Costa, S.V.;

PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL
Santos MAM; Oliveira MF; Freitas FMF;
PO254 - FORTALECENDO A ADESÃO AO PRÉ-NATAL E ALEITAMENTO MATERNO
ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO GRUPO DE GRÁVIDAS E PUÉRPERAS DE
UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍP

PO243 - ALEITAMENTO MATERNO: A RELACAO BIOPSICOSSOAL DAS MAES NO POS

Souza SP; Vieira TR; Sousa DV; Cavalcante JS;

PARTO NA MATERNIDADE ANA BRAGA

PO255 - FORTALECIMENTO DO ALEITAMENTO MATERNO: ATUAÇÃO DO NÚCLEO

Andrade, Maria Margarida de

DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

PO244 - AMAMENTAÇÃO DE TRABALHADORAS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Silva, MER;

APÓS O RETORNO AO TRABALHO
Fournier ACPP; Espirito Santo LC;
PO245 - APOIO MULTIDISCIPLINAR AO PRÉ-NATAL: UMA EXPERIÊNCIA DO NASF DA

PO257 - GRUPO DE GESTANTES AMAMENTANDO COM AMOR: GESTANDO COM
QUALIDADE
Navegante ES; Castro BMC; Ribeiro Junior OC; Ferreira SDRS; Vasconcelos JAL;
Albuquerque ES;

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – UBSF JOSEPHINA DE MELLO, MANAUS-AM

PO258 - GRUPO DE PUÉRPERAS E PUERICULTURA

Teixeira LS; Santos EC; Cavalcante DCJ; SILVA GCD; Silva CL; Souza RC;

Figueiredo. FCM; Silva MER;

PO247 - COMPREENSÃO DE ACS SOBRE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E

PO259 - GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SOBRE AMAMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO

SAÚDE INFANTIL: INCORPORAÇÃO DE MÉTODOS QUALITATIVOS NA AVALIAÇÃO DE
PROGRAMAS
Einloft ABN; Araújo RMA; Silva NAA;
PO248 - COMUNIDADE DE AMAMENTEIRAS
Ferreira; Oshiro S; Rocha P;

COMPLEMENTAR EM PARACAMBI/RJ: ELABORAÇÃO DE UMA FICHA TÉCNICA DE
INTERVENÇÃO
Cunha,AM; Moura CO; Andrade GCL; Oliveira ALC; Morgado CMC;
PO260 - INFLUÊNCIA DO CONTEXTO FAMILIAR NO PROCESSO DO ALEITAMENTO
MATERNO
Albuquerque; Ribeiro VM; Silva JS; Cruz MG; Araújo AN; Araújo VM;

PO249 - CONTRIBUIÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA PARA

PO261 - LA SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES GESTANTES CON LOS SERVICIOS DE

CERTIFICAÇÃO DO HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA-IHAC NO INSTITUTO DA MULHER

ATENCIÓN HUMANIZADA DEL PROGRAMA SEPARE EN PUERTO RICO.

DONA LINDU

Morales-Nazario JO; Colón-Burgos JF; Planell-Camacho M; Alvarado-García KR;

Navegante, ES; Castro, BMC; Xisto, MAS; Amorim, MF; Ribeiro Junior, OC; Gama, MGOF;

Álvarez-Graxirena M; Colón-Burgos CE;
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PO262 - MATERNAGEM – ESTIMULANDO O VÍNCULO DE AMOR E CUIDADO DA MÃE

PO275 - PREVALÊNCIA DE ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS DE 9 A 24 MESES

E SEU BEBÊ

RESIDENTES EM ALGUNS BAIRROS DE MANAUS/AM

Castro BM; Xisto MAS; Navegantes ES; Amorim MF; Lima RFS;

Nagahama D; Lopes JS;

PO263 - MORTALIDADE NEONATAL: ASPECTOS VISTOS NA MATERNIDADE DONA

PO276 - PREVALÊNCIA DE DÉFICIT DE PESO AO NASCER NA REGIÃO NORTE DO

NAZIRA DAOU.
Bentes CML; Bessa NG; Oldakoski HL; Dias JS;
PO264 - MULHERES MAIS POBRES SÃO MAIS AFETADAS PELA ASSOCIAÇÃO ENTRE
PARTO CESARIANO E OFERTA DE ALIMENTOS PRÉ-LACTEOS NA AMÉRICA LATINA E
CARIBE.
Boccolini, CS; Pérez-Escamilla, R; Giugliani, ERJ; Boccolini, PdeMM;
PO266 - O BANCO DE LEITE HUMANO DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA
MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA NA UTIN: O
CUIDADO PARA ALÉM DO MANEJO CLÍNICO

BRASIL
Candéia LRM; Castelo Branco ACB; Silva LC; Briglia, EA;
PO277 - PREVALÊNCIA DE DÉFICIT DE PESO AO NASCER NO BRASIL
Briglia, EA;
PO278 - PREVALÊNCIA DE DÉFICIT DE PESO E PESO ADEQUADO AO NASCER NA
CIDADE DE MANAUS/AMAZONAS
Silva LC; Candéia LR; Castelo Branco ACB; Briglia, EA;
PO280 - PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADO A UMA PUÉRPERA COM MASTITE

Faria, CD; Oliveira, ECN; Lopez, SB; Bahia, ACS; Moreira, PB; França, SDC;

PUERPERAL BILATERAL: UM DESAFIO NA ASSISTÊNCIA NO BANCO DE LEITE

PO268 - O “COPINHO DO BEBÊ ‘SUZANA’” PREVINE DESMAME DURANTE

HUMANO DO IFF.

AMAMENTAÇÃO SUSPENSA.

Bahia, ACS; Savoldi, NAM;

Melo SL; Rego RMV;

PO281

PO269 - OFICINA DE PUERICULTURA PARA CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO

HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NO PRÉ NATAL E NASCIMENTO

Ulber A; Oliveira LHS; Feitoza VA; Flores L; Goedert MMC; Moratto-Oliveira EM;

Vonzoski AAD; Nassif AA; Caus ECM;

PO270 - OFICINAS PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E

PO282 - RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O PROCESSO EDUCATIVO PARA A

ALIMENTA BRASIL NO MARANHÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

PROMOÇÃO DA SAÚDE DE CRIANÇAS OBESAS

Soares Filho LC; Frota MTBA; Silva DA; Lima NIPP; Silva HDV; Costa AM;

Campos MLB; Lemos BCM; Machado MMT; Amaral JJF; Silva KA;

-

PRODUÇÃO

DE

CONHECIMENTO

DOS

ENFERMEIROS

SOBRE

PO272 - PERFIL DO ATENDIMENTO A MÃES EM UM POSTO DE COLETA DE LEITE

PO283 - RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA: EXPERIÊNCIA DA INSERÇÃO

HUMANO EM UM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA DE BELO HORIZONTE MG

DE ENFERMEIRAS RESIDENTES NO CENTRO DE PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO

Magalhães, R.C.; Bittencourt, R.L.F.; Santos, C.R.; Lima, F.A.F.; Walty, C.M.R.F.;

DA MATERNIDADE ANA BRAGA

PO273 - PERFIL NUTRICIONAL E ALIMENTAR DE NUTRIZES E SEUS ASPECTOS
DETERMINANTES DE NASCIMENTOS DE PREMATUROS EM UM PROJETO CANGURU
Branco DBC; Paiva FHM; Henriques EMV;
PO274 - PIQUENIQUE NO PARQUE – GRUPO DE APOIO COMO ESTRATÉGIA DE
AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO NO MUNICÍPIO DE RIO
DAS OSTRAS/RJ
Lima DB; Reis DF; Mouta RJ; Martins LP; Viana AA; Barbosa EB;

Castro BM; Navegante ES; Amorim MF; Xisto MAS; Pereira MS;
PO284 - SALA DE ESPERA: ESPAÇO PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Viana LCV; Alves MTR; Amorim R; Batista EO; Oliveira GM; Oliveira SBA;
PO285 - TAXA DE ALEITAMENTO ENTRE MÃES TRABALHADORAS
Fagundes F; Abrão ACFV; Abuchaim ESV; Coca KP; Cruz MJS;
PO286 - UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL EM PROL DA SAÚDE INTEGRAL
Silva CAT; Fuza RL; Lins MM;
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PO287 - “ACOMPANHAMENTO SEMANAL DO BINÔMIO PUÉRPERA-RN PELO
ENFERMEIRO E SUAS IMPLICAÇÕES NO ALEITAMENTO MATERNO EM UMA UNIDADE

Segurança alimentar e nutricional na criança

DE SAÚDE DA FAMÍLIA”

PO288 - A CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO BOMBEIROS DA VIDA NA CAPITAÇÃO E

Felix CAOZ; Nali SAN; Leite JRC;

CAPACITAÇÃO DE DOADORAS DE LEITE HUMANO: UMA EXPERÊNCIA EXITOSA
Marcuartú AC; Sarges KB; Moraes, PMO.
PO289 - A IMPLANTAÇÃO DA I OFICINA CULINÁRIA NO MUNICÍPIO DE RIO
DAS OSTRAS/RJ: INCENTIVANDO BONS HÁBITOS ALIMENTARES EM CRIANÇAS
PORTADORAS DE DIABETES MELLITUS TIPO I
Reis DF; Almeida MC; Cardoso GT; Martins LP; Curty AC; Viana AA;
PO290 - A IMPORTÂNCIA NUTRICIONAL E AFETIVA DO ALEITAMENTO MATERNO
Santos AS; Suzuki CL; Garcia CLTF; Cabral EEIR;
PO291 - A PRIMEIRA META DO MILÊNIO E O DECLÍNIO DA DESNUTRIÇÃO EM
MENORES DE DOIS ANOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM.
Silva, L.M.C.; Silva, M.S.A.; Silva. M.R.L.; Guzzo, A.C.A.; Guerreiro, B.G.; Costa, S.V.;
PO292 - A PROMOÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO ALEITAMENTO EM UM BANCO DE
LEITE HUMANO DO RIO DE JANEIRO
Gouvêa, A do N.; Pinto, E.L.G.; Lopes,A.L.F.; Leite,H.C.;
PO293 - ACIDEZ TITULÁVEL E TEMPERATURA DE LEITE HUMANO ORDENHADO
CRU, SEM CADEIA DE FRIO, EM EXPOSIÇÃO NA ENFERMARIA DE ALOJAMENTO
CONJUNTO E SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃ
Moraes PMO; Cardoso LP; Marvão VHS;
PO294 - ALEITAMENTO MATERNO DE CRIANÇAS INDÍGENAS MENORES DE (02)
DOIS ANOS ACOMPANHADAS PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL NO DSEI ARS
Oliveira.J.B.A; Aguiar. E. S; Ferreira.C;
PO295 - ALEITAMENTO MATERNO: A UNIMED UBERABA CONTRIBUINDO COM
GOTINHAS DE VIDA
Silva P; Gomes RA; Santiago LB;
PO296 - AVALIAÇÃO DO AUMENTO DE PESO RELACIONADO AO VALOR CALÓRICO
DO LEITE HUMANO OFERECIDO À RECÉM NASCIDOS INTERNADOS EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
Becker PN; Vieczorek AL; Forlin F; Ludwig IC;
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PO297 - CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTA PEDAGÓGICA EM AMBIENTE VIRTUAL PARA

PO309 - PROJETO ATENÇÃO NUTRICIONAL E ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

NA PRIMEIRA INFÂNCIA EM MUNICÍPIOS DO BRASIL COM ALTOS ÍNDICES DE

Alves EA; Maciel AG; Batista, TMC; Marinho JL; Souza R;

DESNUTRIÇÃO – AC, AM, RO E RR

PO299 - CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR POR CRIANÇAS

Costa PSP; Lima F; Malta TM;

PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO

PO311 - RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O MONITORAMENTO DE INDICADORES

EXCLUSIVO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO

EM UM BANCO DE LEITE HUMANO DE FORTALEZA PARA O CONTROLE DAS PERDAS

Silva MMS; Lima NIPP; Nunes AR; Rodrigues DCR; Carneiro SRS; Pinheiro FS;

DE LEITE HUMANO ORDENHADO.

PO300 - EAAB NO CONTEXTO DA PARCERIA ENSINO-SERVIÇO: AÇÕES DIAGNÓSTICAS

Luz RW; Morais AMB; Peixoto MMV; Carvalho LVRA; Luna SMB; Moura MLNC;

E EDUCATIVAS EM BERÇÁRIOS MUNICIPAIS

PO312 - SENSIBILIZAÇÃO DAS NUTRIZES QUANTO A DOAÇÃO DE LEITE MATERNO

Domingues SMO; Sebastião LT; Nascimento EN;

Souza VLN; Sá DS; Souza NLS;

PO301 - ELABORAÇÃO DE PREPARAÇÕES CULINÁRIAS INFANTIS A BASE DE

PO313 - SIULAÇÃO DE ÁLBUM SERIADO SOBRE ALIMENTOS REGIONAIS

ALIMENTOS REGIONAIS COM ÊNFASE NA PREVENÇÃO DA ANEMIA FERROPRIVA.

PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR.

Pinto e-Silva, M. E. M. ; Coelho Hellen Daniela de Sousa ; Veiga, A. .Lima ACVMS, Lima

Juca WLTC; Ferreira AMV; Aires JS; Martins MC; Ximenes LB; Almeida PC;

MC, Guerra MQF, Romani SAM, Eickmann SH, Lira PIC. 2006;
PO302 - LEITE HUMANO ORDENHADO EM ALOJAMENTO CONJUNTO E SEGURANÇA
ALIMENTAR NA OFERTA AO PREMATURO SEM PROCESSAMENTO.
Moraes PMO; Soares VHM; Cardoso LP; Gonçalves MS; Silva IWC; Costa MM;
PO304 - OPINIÃO DE ENFERMEIROS QUANTO A UM PROCESSO DE CAPACITAÇÃO
PARA PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR.
Ximenes LB; Juca WLTC; Ferreira AMV; Aires JS; Martins MC; Almeida PC;
PO305 - POVO MEBÊNGÔKRE (KAYAPÓ): CULTURA, PADRÃO ALIMENTAR E NUTRIÇÃO
Biff T; Oliveira D;
PO306 - PRÁTICA DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO INFORMADO PELA MÃE E
OFERTA DE LÍQUIDOS AOS SEUS FILHOS
Souza Campos AM; Chaoul CO; Higa R; Carmona EV; Vale IN;
PO307 - PREVALÊNCIA DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO ORDENHADO E FATORES
ASSOCIADOS ENTRE NUTRIZES ASSISTIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Meneses TMX; Oliveira MIC; Boccolini CS;
PO308 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE
UM BAIRRO DE TAUBATÉ - SP
Moreira MRA; Nejar FF; Ferraresi IM; Pereira, PR; Souza PAC;
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Pôster

sadio do lactente. Portanto, faz-se necessário reconhecer a urgência na adoção

Alimentação complementar da criança

de medidas estimuladoras no âmbito alimentar e nutricional. Diversos fatores
sociais, econômicos e contextos devem ser levados em consideração, uma vez que,
atuam como coadjuvantes do desmame precoce. Cabe aos profissionais de saúde,

PO1 - A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DA ALIMENTAÇÃO

o dever de estarem aptos e atualizados, estimulando e assegurando as práticas

COMPLEMENTAR ADEQUADA NA PREVENÇÃO DA ANEMIA FERROPRIVA EM

adequadas de alimentação nos primeiros anos de vida. Contribuições para política

LACTENTES

de alimentação infantil: No âmbito social, as contribuições a partir da prática do

Rodrigues RVS ; Farias GMG ;

aleitamento materno são inúmeras como na prevenção da anemia ferropriva, maior

1 - Faculdade dos Guararapes;

economia na aquisição de fórmulas lácteas infantis através de uma nutrição correta,

1

1

implicando consequentemente na diminuição dos custos financeiros; menor chance
Introdução: A anemia é considerada um problema de saúde pública, sendo

de desenvolvimento de doenças crônicas na infância e na vida adulta. Referências:

constatada como uma pandemia, não apenas pela sua magnitude de incidência,

Bates I, McKew S, Sarkinfada F. Anaemia: A Useful Indicator of Neglected Disease

mas, principalmente, porque acarreta efeitos deletérios à saúde da criança. Estudos

Burden and Control. Rev. PLoS Med. 2007; 4 (8):1285-90; Berglund S, Westrup B;

indicam que no Brasil o aumento da prevalência da anemia ferropriva em crianças

Domellof M. Iron supplements reduce the risk of iron deficiency anemia in marginally

está relacionado com as mudanças nos hábitos alimentares ocorridos com a transição

low birth weight infants. Pediatrics 2010; 126 (4): 874-83; Bortolini G A, Vitolo MR.

nutricional do país, mostrando assim que a prevalência de anemia continua elevada

Importância das práticas alimentares no primeiro ano de vida na prevenção da

em contraste com o declínio da desnutrição em crianças. Os primeiros anos de vida

deficiência de ferro. Rev. Nutr. 2010; 23 (6): 1051-62; Lima TM, Osorio MM. Perfil

demandam um maior requerimento de ferro, todavia percebe-se um déficit quanto ao

e fatores associados ao aleitamento materno em crianças menores de 25 meses

atendimento adequado às necessidades nutricionais. O ferro presente no leite materno

da Região Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. 2003; 3 (3): 305-14;

contém elevada biodisponibilidade capaz de suprir as necessidades dos lactentes; em

Oliveira MAA, Osorio MM, Raposo MCF. Fatores socioeconômicos e dietéticos de

contrapartida à medida que o lactente cresce o leite materno torna-se insuficiente

risco para a anemia em crianças de 6 a 59 meses de idade. J. Pediatr. 2007; 83 (1):

e incapaz de supri-lo, necessitando a inserção da alimentação complementar em

39-46.

paralelo ao aleitamento materno. A amamentação auxilia no aspecto psíquico com o
desenvolvimento do vínculo afetivo entre a nutriz e o lactente; no aspecto nutricional

PALAVRAS-CHAVE: Anemia; Aleitamento materno; Alimentação complementar

e imunológico, sendo, portanto relevante na prevenção da anemia ferropriva nos
primeiros anos de vida. Objetivo: analisar a relevância do aleitamento materno e
da alimentação complementar adequada na prevenção da anemia ferropriva em
lactentes. Descrição metodológica: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada
a partir da pesquisa em banco de dados como SciELO, MedLine PubMed e Lilacs.
Conclusão: É reconhecido que nos primeiros anos de vida o aleitamento materno
em concomitância com a alimentação complementar promove o desenvolvimento
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PO2 - ADAPTAÇÃO DO GUIA ALIMENTAR PARA MENORES DE 2 ANOS DO MS PARA

com que alguns bebês ao retornarem após o período de convívio ( inicialmente

FILHOS DE DETENTAS NUTRIZES DA UNIDADE MATERNO INFANTIL NUM PRESIDIO

finais de semana) com a família seja cercado de várias intercorrências na sua saúde.

DO RIO DE JANEIRO

Várias mães apresentavam Algumas dúvidas e aflições em relação à amamentação

Ferreira AL ; Almeida ACP ; Silva MR ; Costa RS ;

bem como à introdução de alimentos complementares. Portanto, a ideia de

1 - Masan ; 2 - MASAN; 3 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária;

disponibilizar informações adicionais em formato impresso poderia contribuir para

4 - Instituto Fernandes Figueiras /FIOCRUZ;

a apreensão dos conteúdos previamente informados durante as rodas de conversa.

1

2

3
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Diante desse cenário, sentiu-se a necessidade de criar um guia, adaptado ao guia
Introdução: O ato de amamentar, além de favorecer o desenvolvimento psicossocial e

alimentar para menores de 2 anos do Ministério da Saúde (MS), para alimentação

afetivo da mãe com seu filho (BRASIL, 2002a), traz o benefício nutricional e imunológico

complementar a fim de orientar essas mães de forma objetiva e clara para o

que protegerá o recém-nascido de várias doenças quando criança como infecções,

desmame precoce com vista à promoção de saúde de seu bebê. Objetivo: Elaborar

diarreia e doenças respiratórias (BATTOCHIO et al, 2003). O Ministério da Saúde orienta

guia adaptado ao guia alimentar para menores de 2 anos do Ministério da Saúde

a oferta do leite materno exclusivo até o sexto mês de vida (BRASIL, 2002b). Após os

para filhos de detentas nutrizes de uma Unidade Materno Infantil num Complexo

seis meses é necessário introduzir alimentos complementares de forma gradativa para

Penitenciário do Rio de Janeiro. Descrição Metodológica: O conteúdo do guia foi

atender às necessidades nutricionais da criança (VENDRUSCOLO et al, 2012). O direito

elaborado a partir do guia alimentar para menores de 2 anos do Ministério da

à amamentação também é assegurado no sistema penitenciário por alguns diplomas

Saúde durante o relato de experiências com um grupo de 20 detentas nutrizes.

legais, tais como: Constituição Federal, que dispõe sobre condições favoráveis às detentas

Este encontro foi direcionado por uma nutricionista, pedagoga e enfermeira e

para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (art.

atualmente acontece uma vez por semana Observou-se que o Serviço Social e

5º, L);6 o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que o Poder Público deve

psicologia auxiliam também no processo de transição alimentar reforçando as

propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães

orientações devidas afim de ajudar na adaptação do bebe orgânica e sentimental

submetidas à medida privativa de liberdade (art. 9º);7 e a Lei de Execução Penal, que

O processo de desenvolvimento do guia se iniciou considerando o aspecto da

determina que os estabelecimentos penais destinados a mulheres sejam dotados de

linguagem que foi parcialmente adaptada para o entendimento das mães e

berçário onde as detentas possam amamentar seus filhos (art. 83, § 2º) (Brasil., 1984).

familiares. Em relação à ilustração do guia, as próprias mães desenharam as

Trabalhando em um projeto de responsabilidade social com detentas nutrizes na

ilustrações, conforme explicação de cada conteúdo. Observou-se que, o fato de

Unidade Materno Infantil (UMI) Madre Tereza de Calcutá, situada dentro do Complexo

explicar cada assunto para as mães permitiu um maior entendimento delas em

de Gericinó em Bangu na cidade do Rio de Janeiro, Observou-se que, as mães detentas

relação ao conteúdo contido no guia. Realizou-se, também, uma pratica na cozinha

precisam iniciar o processo de adaptação com a família que acolherá a criança a partir

da unidade a fim de auxiliar as mães no entendimento das informações que estavam

dos 6 meses, pois a maioria das mães de acordo com sua sentença permanecerá

sendo adaptadas. Para a elaboração da cartilha, o protótipo inicial foi desenvolvido

ainda no sistema prisional., Tal processo faz com que a mãe inicie a alimentação

no programa Microsoft Power Point e os desenhos foram escaneados e inseridos

complementar a partir do 5º mês (com autorização do pediatra)a fim de preparar

na montagem do guia. Resultado: A escolha de orientar e corrigir as informações

o bebê para o convívio com a nova família. O fato de algumas mães e ou famílias

inadequadas sobre alimentação complementar, passadas das mães para a família

acolhedoras não seguirem as orientações dadas pelos profissionais da unidade, faz

acolhedora, deu-se pelo fato das várias intercorrências nutricionais na saúde do bebê
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como, por exemplo, diarreia, gastroenterite, prisão de ventre bem como alergias. O guia

PO3 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA MENORES DE 2 ANOS - UMA PROPOSTA DE

resultou 36 páginas com diversos assuntos abordados. A seguir é descrito a legislação

APOIO MATRICIAL

que dá direito a detenta amamentar seu bebê até 6 meses dentro do presidio. O guia

Doria, RL 1;

também aborda a importância do aleitamento materno exclusivo e seus benefícios para

1 - Secretaria Municipal de Saúde;

o binômio Mãe/Filho. A higienização correta do manipulador quanto dos alimentos
são explicadas. Conclusão: A partir dos resultados descritos sobre o processo de

O primeiro ano de vida é o período caracterizado por rápido crescimento e

elaboração do material foi possível concluir que houve melhor entendimento da mãe

desenvolvimento, até os dois anos este crescimento reflete as condições da vida

com relação à alimentação complementar da criança bem como a compreensão da

intrauterina e de fatores ambientais, dentre os quais se destaca o estado nutricional.

família acolhedora. A transição do aleitamento materno exclusivo para a alimentação

Dessa forma, alterações de crescimento nesse período têm como causa mais

complementar saudável deve ser realizada de forma adequada e em tempo oportuno,

provável o déficit nutricional pregresso ou atual1. O deficit de crescimento linear

pois esse é o momento em que os primeiros hábitos são adquiridos e formados.

adquirido na infância é difícil de ser revertido após os dois anos; a alimentação

Contribuições/Implicações para a politica de alimentação infantil: A utilização do guia

dessa fase, portanto, tem repercussões ao longo de toda a vida do indivíduo.

adaptado por parte das mães detentas em tempo oportuno permite que a inserção

A demanda nutricional do lactente é prontamente atendida pelo aleitamento

dos alimentos seja adequada fortalecendo a promoção de saúde e hábitos saudáveis.

materno exclusivo até os seis meses de vida. A partir daí torna-se necessária a
introdução da alimentação complementar, visando o fornecimento de energia,

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Complementar ; Detentas; Amamentação

proteínas, vitaminas e minerais. A adequação nutricional dos alimentos
complementares é fundamental na prevenção de morbimortalidade na infância,
incluindo a desnutrição e o sobrepeso. Nos últimos anos têm ocorrido avanços
importantes na promoção da amamentação, no entanto a promoção da
alimentação complementar tem menores progressos. Nesse contexto, atingir a
alimentação adequada das crianças na primeira infância deve ser um componente
essencial da estratégia global para a segurança alimentar de uma população.
O profissional de saúde torna-se promotor da alimentação saudável quando
consegue traduzir os conceitos, de forma prática, à comunidade que assiste em
linguagem simples e acessível. Assim na orientação de uma dieta para a criança,
por exemplo, deve-se levar em conta conceitos adequados de preparo, noções
de consistência e quantidades ideais das refeições e opções de diversificação
alimentar que contemplem as necessidades nutricionais para cada fase de
desenvolvimento. OBJETIVOS: Aprimorar as competências e habilidades dos
profissionais de saúde para a promoção do aleitamento materno e da alimentação
complementar como atividade de rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS)
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Dialogar com todos os profissionais de duas equipes de ESF a fim de que todos possam

relevante na melhoria da nutrição das crianças e para isso, é necessário que

orientar a população acerca do tema com futuros reflexos na saúde daquela população.

os responsáveis por elas sejam orientados adequadamente e conscientizados

Discutir o tema Alimentação Complementar para crianças menores de dois anos nas

sobre a importância da alimentação complementar saudável para a saúde atual

reuniões de equipe a fim de tirar as duvidas mais comuns dos profissionais de saúde que

e futura. A equipe apropriou se deste conhecimento e tornou possível divulgar

orientam os pais e responsáveis durante suas práticas diárias. Metodologia: A partir da

adequadamente as orientações prestadas, com objetivo a nutrição adequada

demanda levantada pela equipe ESF sobre os hábitos errôneos da alimentação das crianças

das crianças através das consultas de puericultura, visitas domiciliares, grupo

do território verificados durante a rotina da unidade verificou se a necessidade de discutir

de gestantes, grupo de puericultura. Os profissionais envolvidos se mostraram

a temática em reunião de equipe. Participaram da primeira reunião os profissionais de

dispostos a revisar suas práticas e ampliar suas orientações as mães e responsáveis

duas equipes de saúde da família e da equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.

das crianças do território de abrangência, contribuindo assim para a Política de

Neste momento foram trabalhados pela nutricionista do NASF os 10 passos

Alimentação Infantil através da promoção da alimentação adequada e saudável.

da Alimentação Saudável para crianças menores de dois anos, um a um.
Cada passo foi minuciosamente discutido sobre os diversos olhares dos

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Complementar

profissionais envolvidos, médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem,
fonoaudióloga, educador físico, fisioterapeuta, agente comunitário de saúde.
Cada um trazendo suas contribuições em suas áreas de conhecimento.
Dentre as discussões levantadas destacamos: amamentação exclusiva, duração do
aleitamento materno total, desmame, introdução precoce de alimentos, comercialização
de alimentos para lactentes e também a de produtos de puericultura e correlatos,
práticas não saudáveis, prevenção de doenças e infecções, desnutrição e deficiências
Também

trabalhamos

com

a

prática

de

produzir

uma

papa

salgada

nutricionalmente completa e adequada para crianças a partir de 6 meses,
trazendo os grupos alimentares, as texturas, higiene dos alimentos e quantidades
adequadas para cada fase da introdução de alimentação complementar
Uma das solicitações dos profissionais era que se tivéssemos um material
impresso de orientações para as mães o trabalho seria mais eficaz já que a
família poderia ter o material em casa no caso de dúvidas, então produzimos
um material educativo com os 10 Passos da Alimentação Saudável para
menores de 2 anos do Ministério da Saúde que são entregues as famílias.
Em outro momento foi realizado uma capacitação com os profissionais das equipes
sobre Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil através
das Curvas de Crescimento. CONCLUSÃO: Os profissionais de saúde tem papel
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PO4 - ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS TUTORES DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E

conhecimento prévio e a realidade local. Nas oficinas foi aplicado aos profissionais

ALIMENTA BRASIL QUE PARTICIPARAM DE OFICINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES

da equipe, um instrumento com três questões dissertativas: (1) Que bom - para

BÁSICAS DE SAÚDE

pontos positivos (2) Que pena – para pontos negativos e (3) Que tal – para

Santana RGM ; Moura AS ; De Divitiis RMAF ; Jaime PC ; Bortolini GA ; Melo LTA ;

sugestões. Esse instrumento era uma avaliação opcional e sem identificação. Para

1 - Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, Ministério da Saúde; 2 - Coordenação

esse trabalho os relatos foram categorizados e listados de acordo com o percentual

Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno; 3 - IBFAN Brasil;

que apareceram nos relatórios. Com isso, foi realizada uma análise reflexiva sobre

1

2

3

1

1

1

a implantação e implementação da Estratégia. Resultados: No segundo semestre
Introdução: A Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e

de 2013, foram realizadas 29 oficinas de trabalho, em 23 estados. Essas oficinas

Alimentação Complementar Saudável no âmbito do SUS – Amamenta e Alimenta

envolveram 126 UBS e qualificou mais de 2.600 profissionais de saúde. Ao

Brasil (EAAB), vêm colaborar com as iniciativas para a atenção integral da saúde

categorizar os relatos foi possível observar que os participantes apontaram com

das crianças. A Estratégia tem como objetivo a qualificação das ações de promoção,

mais frequência como pontos positivos da oficina: aprendizado e o conhecimento;

proteção e apoio ao aleitamento materno e a alimentação complementar saudável

metodologia utilizada; esclarecimentos de dúvidas; interação entre os membros da

para crianças menores de 2 anos de idade; e o aprimoramento das competências e

equipe;valorização dos profissionais; temática; organização da oficina; facilitadores

habilidades dos profissionais de saúde para a promoção do aleitamento materno e

qualificados. Já como pontos negativos da oficina aparecera com mais frequência:

da alimentação complementar como atividade de rotina das Unidades Básicas de

tempo insuficiente da oficina; falta de estrutura das unidades; falta de material

Saúde (UBS). A Estratégia fomenta a realização de duas oficinas: oficina de formação

didático; a não participação da comunidade; falta de apoio da gestão; falta de

de tutores e oficina de trabalho na UBS. Assim, os tutores formados, são os pilares

recursos audiovisuais (power point e vídeos). E como sugestão os participantes

da EAAB e devem apoiar o planejamento e o acompanhamento e/ou fortalecimento

relataram: necessidade de mais tempo; ter mais oficinas e o processo de educação

de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação

permanente ser continuo; mais materiais didáticos; participação da comunidade;

complementar saudável nas UBS. Como apoiador da UBS em que realizará a oficina

melhorar os locais de realização das oficinas; 47% uso de recursos audiovisuais.

de trabalho, deve oferecer o auxílio necessário para o cumprimento dos critérios de

Discussão e conclusão: Os relatos dos profissionais que participaram das oficinas de

certificação, bem como de outras demandas identificadas. Objetivo: Apresentar uma

trabalho nas UBS evidenciaram, de maneira geral, sentimentos de satisfação. Todas

análise das percepções dos profissionais de saúde que participaram das oficinas de

as equipes foram participativas e se sentiram acolhidas pelos tutores. Elogiaram a

trabalho nas UBS, realizadas no 2º semestre de 2013. Método: As oficinas de trabalho

dinâmica e a metodologia, e apreciaram o tema. As oficinas foram bem avaliadas,

nas UBS têm por objetivo discutir a prática do aleitamento materno e alimentação

com exceção dos estados onde não foi possível realizar as oficinas de trabalho da

complementar saudável no contexto do processo de trabalho das UBS e; estimular

forma desejável. Ao analisar os relatos, ficou claro a necessidade de um processo

a construção das relações de cooperação entre a equipe e os diferentes níveis de

de educação permanente contínuo. Sabemos que uma oficina não é suficiente

atenção, por meio do apoio matricial e da construção de linhas de ação. Têm a duração

para se discutir a temática e planejar ações em prol da organização do cuidado à

de 4h30min e ocorrem na própria UBS ou em locais próximos. Tal oficina é realizada

saúde infantil. Assim, cabe ao tutor apoiar a equipe e desenvolver novas oficinas

por meio de discussões, troca de experiências, dramatizações, sínteses e propostas

de trabalho e atividades complementares de acordo as necessidades da equipe e

de ações, utilizando-se da prática problematizadora contextualizada, considerando o

da comunidade. Observamos também, que é preciso reforçar os objetivos dessas
92

das oficinas de trabalho, considerando o seu olhar libertador do processo educativo. É

PO5 - AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS ALIMENTARES ENTRE AS CRIANÇAS DE 0 A 36

preciso criar e recriar estratégias acolhedoras e problematizadoras, para que chamem

MESES EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

a atenção do profissional, estimulando-os, sensibilizando-os e convidando-os a rever

Fonseca, T M 1; Nejar, FF 2;

seu processo de trabalho de forma lúdica e centrada na realidade local de cada equipe

1 - Universidade de Taubaté; 2 - Laboratório de Nutrição e Dietética - Universidade

De forma geral, os relatos nos levam a um ponto central, a atuação do tutor. No

de Taubaté;

contexto de implantação da Estratégia observamos que o número de tutores formados
é quase 6 vezes o número de UBS a serem acompanhadas. E este é o principal desafio

O leite materno oferecido de forma exclusiva é, sem dúvida, o melhor alimento para

da EAAB, formar tutores atuantes junto às equipes de atenção básica. Para isso as

o lactente nos primeiros meses de vida. Se, por um lado, o aleitamento materno

áreas técnicas do Ministério da Saúde estão se organizando para acompanhar,

protege o lactente no início da vida em relação a várias doenças, por outro, sabe-

monitorar e apoiar a atuação desses tutores. Dentre as fragilidades observadas,

se que a introdução tardia de alimentos não lácteos no esquema alimentar infantil

ressalta-se o não empoderamento dos próprios tutores quanto ao seu papel; e pela

leva ao aparecimento de retardo no crescimento e deficiências nutricionais, com

falta de informações da sua atuação pela falta da inserção das informações/ações no

sério prejuízo para a saúde. Os objetivos do presente estudo foram avaliar as

sistema de gerenciamento. A fim de fortalecer a Estratégia e tentar reduzir essa lacuna

práticas alimentares, conhecer o perfil do aleitamento materno e alimentação das

que existe atualmente entre número de tutores formados e número de UBS apoiadas

crianças estudadas. Um questionário foi aplicado para a obtenção de tais dados.

por estes profissionais, a Equipe da EAAB está em processo de elaboração de um

Em estudo transversal foram avaliadas 51 crianças, sendo 15 menores de 6 meses

Manual do Tutor, que tem como objetivo fornecer subsídios para a atuação desse tutor

e 36 de 6 á 36 meses. Das crianças estudadas menos da metade estavam sendo

junto as equipes de atenção básica e junto à comunidade. Uma segunda estratégia

amamentadas, que significa um valor abaixo do esperado. O consumo de outro

que visa potencializar a EAAB é a disponibilização do Curso de Educação a Distância,

leite no 1º dia em casa foi de 92,2%, que se mostrou mais relevante. Já nos últimos

que provavelmente será lançado no final de 2014, via plataforma da UNIVERSUS. É

cinco dias anteriores a entrevista o consumo de frutas foi elevado (70,6%) seguido

importante também que os tutores e gestores conheçam os diversos programas/ações

do arroz e do leite (68,6%). A maioria das mães é solteira (54,9%), mas mora com

e materiais técnicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A parceria junto aos

o pai do bebê (78,4%) e não exerce atividades fora do lar (52,9%). Nos primeiros

estados e municípios, tendo em vista a promoção, proteção e apoio ao aleitamento

30 minutos de vida, 58,8% dos bebês não foram amamentados ao seio materno

materno e alimentação complementar saudável, são essenciais para potencializar a

devido ao grande número de partos cirúrgicos (58,8%). É importante enfatizar que

implementação da Estratégia e consequentemente para a melhoria e manutenção da

apesar das dificuldades que a vida moderna traz houve uma grande incidência de

saúde das crianças brasileiras.

mães que valorizaram e adotaram a prática do aleitamento materno exclusivo até
os seis meses de idade, usando desde o primeiro dia de vida do bebê uma boa

PALAVRAS-CHAVE: Educação permamente; Aleitamento Materno; Alimentação

qualidade de alimentação e fortalecimento do vinculo afetivo entre ambos.

Complementar
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Práticas Alimentares; Alimentação
Complementar
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PO6 - BABY-LED WEANING: ALIMENTAÇÃO, COMENSALIDADE E IDENTIDADE NA

PO7 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM FARINHA PUPUNHA (BACTRIS

PRIMEIRA INFÂNCIA

GASIPAES, KUNTH) COMO ALTERNATIVA PARA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Hernandez, A.R. ;

INFANTIL.

1 - PPG em Antropologia Social/UFRGS;

Santos IL 1; Souza FCA 2; Steel CJ 3; Aguiar JPL 2; Schmiele M 3; Ferreira JC 1;

1

1 - Universidade Federal do Amazonas; 2 - Instituto Nacional de Pesquisas da
Os tipos de alimentos e os modos de oferecê-los às crianças nos seus primeiros anos

Amazônia; 3 - Universidade Estadual de Campinas;

de vida são variados e, assim como nas demais fases da vida, é um ato repleto de
significados. Dentre estas diversas formas, o presente trabalho tem como objeto de

As frutas representam uma das fontes mais ricas de substância nutritivas possuindo

investigação o método denominado, em inglês, baby-led weaning (BLW), expressão

papel importante na alimentação humana. A pupunha (Bactris gasipaes, Kunth) é

com o qual é mais conhecido no Brasil. Inicialmente, pode-se definir o BLW como

uma fruta típica e integrada aos hábitos da região amazônica, podendo a mesma

um modo de introduzir a alimentação sólida em porções que permitem com que
o bebê possa pegá-la, comendo assim o quê, o quanto e na velocidade que quiser.
Neste trabalho discuto a proposta do BLW enquanto um sistema alimentar, no qual
são gerados representações e imaginários sociais, assim como produzidas escolhas
e classificações. Compara-o ao sistema de introdução alimentar infantil proposto
pelo Ministério da Saúde (MS), buscando identificar aspectos que os diferencia e os
aproxima. Na segunda parte do texto, a partir do entendimento que um estilo de comer
define não apenas o que é ingerido, mas também quem o ingere, discuto a prática do
BLW como forma de construir uma identidade individual e social. Por último, a partir

ser utilizada na elaboração de novos produtos que possuam interesse atrativo aos
consumidores. O consumo de cereais matinais tem aumentado muito nos últimos
anos devido à necessidade de se obter produtos de preparo rápido, tendo em
vista a falta de tempo da vida moderna e por ser um alimento que faz parte da
dieta de crianças. O presente trabalho objetivou a caracterização físico-química,
níveís de betacaroteno, minerais e microbiologia do cereal matinal enriquecido
com farinha de pupunha (Bactris gasipaes, Kunth) integral como alternativa para
alimentação completar infantil. Para a avaliação físico-química foi determinado a
umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, fibra alimentar e carboidratos, para a análise
de carotenoides a determinação foi realizada extração com hexano e álcool e

dos receios e medos que surgem na experiência do BLW, procuro pensar em como

leitura em espectrofotômetro a 450 nm e os minerais foram determinados por

esses imaginários colocam em negociação essas identidades.

espectrometria de absorção atômica conforme metodologia descrita pelo Instituto
Adolfo Lutz. Os resultados para o cereal ponto ótimo com 25% de pupunha, foram

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação da Criança; Aleitamento Materno ; Aprendizagem

de 3,84% de umidade, 0,63% de cinzas, 6,09% de proteínas, 0,39% de lipídeos,
85,94% de carboidratos, 3,11% de fibra e 16 ER em carotenoides totais, para
minerais apresentou 18,02mg de Ca, 17,89mg de Mg, 298,11mg de K, 10,88mg de
Na, 0,13mg Mn, 0,19mg de Cu, 3,05mg de Zn e 6,58mg de ferro e com os parâmetros
microbiológicos de acordo com a legislação RDC 12 de 2001. Dessa forma o cereal
matinal com substituição parcial pela farinha de pupunha é uma alternativa de
produto que apresenta boas características nutricionais e microbiológica e potencial
de mercado, servindo de alternativa para a alimentação complementar infantil.
ANDRADE, JS.; MARQUES, MP. (2008). ANDRADE, JS.; MARQUES, MP (2007).
PALAVRAS-CHAVE: Caracterização; Cereal Matinal; Farinha de pupunha
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PO8 - CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIA DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE

PO9 - CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS CADASTRADAS

ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

NO SISVAN WEB ENTRE 2008 E 2012 EM CUIABÁ-MT.

Batista, T.M.C. ; Alves, E.A. ; Queiroz, L.T. ; Esteves, T.T ; Lobo, V.A. ; Gomes, A.C.A. ;

Relvas GRB

1 - Secretaria Municipal de Saude - SEMSA/Manaus; 2 - Secretaria Municipal de Saúde

1 - Doutoranda na Faculdade de Saúde Pública da USP; 2 - Secretaria de Estado de

- DISA Oeste; 3 - Secretaria Municipal de Saúde - DISA Rural; 4 - Secretaria Municipal

Saúde de Mato Grosso;

1

2

3

4

5

2

; Magalhães, GCB

1

; Montenegro, EBQ

2

; Oliveira, ACM

2

;

2

de Saúde - DISA Norte; 5 - Secretaria Municipal de Saude - DISA Leste;
Introdução: A amamentação exclusiva é considerada a prática alimentar mais
Nos primeiros anos de vida da criança o leite materno é o alimento ideal além de

adequada para a criança até 6 meses de idade, só então a criança deve receber outros

oferecer inúmeras vantagens imunológicas. Após completar seis meses a criança

alimentos, denominados complementares, além da manutenção do aleitamento

necessita, além do leite materno, de outros alimentos saudáveis. O objetivo deste

materno. A prática adequada do aleitamento materno e a introdução de alimentos

estudo é relatar a experiência da equipe de Ações de Saúde Nutricional da Secretaria

adequados em tempo oportuno tem uma repercussão favorável para a saúde

Municipal de Saúde de Manaus na construção de estratégia de informação e educação

infantil. Objetivo: Identificar as práticas de aleitamento materno e alimentação

sobre alimentação complementar saudável para crianças menores de dois anos. O

complementar em crianças menores de 2 anos cadastradas no SISVAN Web em

trabalho consistiu em duas fases: a organização de exposição in natura de papas doces

Cuiabá-MT. Metodologia: Estudo de delineamento transversal. Foram analisados

e salgadas e a elaboração de um painel sócio econômico abordando a produção e

os dados de consumo alimentar registrados no Sistema de Vigilância Alimentar e

comercialização de alimentos regionais que podem ser oferecidos à criança. Foram

Nutricional Web (SISVAN Web) do município de Cuiabá-MT no período de 2008

elaborados quatro exemplos de papas doces e quatro opções de papas salgadas para

a 2012. O consumo de alimentos foi avaliado segundo a frequência de crianças

crianças de 06 meses, 07 meses, 08 aos 11 meses e 12 meses de idade respectivamente.

que receberam leite materno e outros alimentos identificados como “marcadores

Considerou-se a disponibilidade local, custo acessível, valor nutricional, facilidade

do consumo alimentar”, que indicam a qualidade da alimentação. Resultados: 1)

de manipulação, características sanitárias e o hábito alimentar. O painel retratou

Menores de 6 meses: entre os anos de 2008 e 2012, o percentual de crianças em

informações colhidas nos principais pontos de comercialização de Manaus bem

aleitamento materno exclusivo (AME) foi ascendente nos quatro primeiros anos

como, o comparativo dos preços praticados entre os supermercados e feiras livres

(de 52% a 92%) e regrediu no último ano (76% em 2012). Nesse quinquênio, com

da cidade. Esses recursos serão divulgados em eventos organizados pelas equipes

exceção do ano de 2008, quando 15% das crianças estiveram em AME apenas por 2

de saúde contribuindo para a implementação da Política de Alimentação Infantil.

meses, menos de 10% de crianças estiverem em AME por tempo inferior a 2 meses.
Em 2008, 15% das crianças estavam sob aleitamento materno predominante, esse

PALAVRAS-CHAVE: alimentação complementar; alimentação infantil; educação

percentual reduziu a menos de 10% nos três anos seguintes e alcançou 12% das

nutricional

crianças em 2012. Neste grupo, 21% das crianças estavam recebendo alimentação
complementar em 2008, nos anos de 2009 e 2010 esse percentual caiu para 15%
e 14%, alcançando 3,5% das crianças em 2011. Em 2012, o percentual de crianças
menores de 6 meses em alimentação complementar foi de 13%. 2) Crianças entre
6 e 12 meses: o percentual de crianças que recebeu AME até 6 meses foi estável,
95

em torno de 35% no quinquênio estudado. Neste grupo, mais de 60% das crianças

de 76% (2009), chegando a 90% em 2012. O consumo de carne se manteve alto

consumiam verduras/legumes e frutas. O percentual de crianças que consumiam

nos primeiros anos e terminou em 2012 com o menor percentual (71%). Quanto

verduras e legumes foi ascendente entre os anos 2008 e 2011 (64%-87%) e descendente

ao feijão em 2008 eram 67% das crianças que consumiam, apresentando melhores

de 2011 para 2012 (87%-77%). Comportamento similar observou-se com o consumo

índices nos demais anos, com 80% ou mais. O percentual de crianças em consumo

de frutas. Mais de 60% das crianças consumiam carne e feijão no período, o percentual

de bebidas ou preparações adoçadas esteve acima de 30%, quanto ao consumo de

de consumo de carne em 2008 foi maior (77%) que nos anos seguintes, entre 62% e

sucos industrializados ou refresco em pó houve redução de 83% para 38% e quanto

73% e o percentual daquelas em consumo de feijão, ao contrário, evoluiu de 64% em

ao consumo de refrigerantes, o percentual reduziu de 100% em 2008 para 60%

2008 para 72% em 2012. Com relação à ingestão de bebidas ou preparações adoçadas

em 2011, elevando-se para 67% em 2012. Conclusão / Recomendações: com os

o percentual de crianças que consumiam ficou em torno de 30%, aumentou para 36%

resultados desse estudo foi possível identificar as práticas de aleitamento materno

somente no ano de 2011. O percentual de crianças consumindo suco industrializado

e alimentação complementar das crianças menores de 2 anos do município de

ou refresco se apresentou instável no período, cerca de 40% em 2008 e 2011 já em

Cuiabá cadastradas no SISVAN Web. Conclui-se que o Sistema utilizado se constitui

2010 e 2012 aproximadamente 30%. O consumo de refrigerantes, reduziu de 53% para

numa ferramenta útil na gestão dos serviços de saúde capaz de nos fornecer

22% no período em estudo. 3) Crianças entre 12 e 18 meses: as crianças que estiveram

importantes diagnósticos. Contudo para uma maior elucidação desses achados

em AME até os 6 meses reduziu consideravelmente de 61% em 2008 para 39,5% em

recomenda-se que juntamente com esse tipo de estudo sejam analisadas também

2009 e gradativamente de 2010 a 2011, chegando a 28% das crianças em 2012. O

as ações de saúde realizadas no período tentando correlacionar com os resultados

maior percentual de crianças consumindo verduras e legumes foi observado em 2011

aqui encontrados. Referencias: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção

(90%) e os menores em 2009 e 2012, cerca de 76%. O consumo de frutas por este

à Saúde. Saúde da Criança: Nutrição Infantil: aleitamento materno e alimentação

grupo etário esteve acima de 77% em todo o período. Quanto ao consumo de carne

complementar. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. Coutinho JG, Cardoso

e feijão os menores percentuais observados foram de 85% e 80% respectivamente,

AJC, Toral N, Silva ACF, Ubarana JA, Aquino KKNC. et al. A organização da Vigilância

chegando a próximo de 90% em 2011 nos dois marcadores. O percentual de crianças

Alimentar e Nutricional no Sistema Único de Saúde: histórico e desafios atuais. Rev

consumindo bebidas ou preparações adoçadas foi crescente entre os anos de 2008-

Bras Epidemiol. 2009; 12(4): 688-99.

2010 – 29%, 39%, 43%, porém reduziu nos últimos anos, alcançando 35% em 2012. O
consumo de suco industrializado ou refresco em pó oscilou no período: 61% em 2008,

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; Aleitamento materno; Consumo

52% em 2009, 65% em 2010, 57% em 2011 voltando a 61% em 2012. O consumo de

alimentar

refrigerante apresentou percentuais em torno de 65% das crianças nos três primeiros
anos reduzindo para próximo de 50% em 2011 e 2012. 4) Crianças entre 18 e 24 meses:
entre os anos de 2008 e 2011 acima de 40% das crianças estiveram em AME até os 6
meses. Com redução para menos de 30% em 2012. No primeiro ano da avaliação, 2008,
46% consumiam verduras e legumes, houve um aumento acentuado desse percentual
no ano de 2009 (78%), se manteve em 2010, chegando a 88% em 2011 e uma discreta
redução em 2012 (81%). O percentual mínimo de crianças que consumiam frutas foi
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PO10 - CONSUMO DE OUTROS LEITES NO PRIMEIRO ANO DE VIDA POR LACTENTES

realizada por cerca de 60 acadêmicos de nutrição e enfermagem da Universidade

DE UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL.

do Rio Verde (UniRV) e Faculdade Objetivo, que foram previamente treinados e

Oliveira TL ; Possobon RF ;

supervisionados por nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde, professores

1 - Programa de Saúde da Criança e do Adolescente. Universidade Estadual de

do curso de nutrição da UniRV e tutores municipais da Estratégia Nacional para

Campinas (Unicamp). ; 2 - Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual de

Alimentação Complementar Saudável (ENPACS). O Questionário adaptado de

Campinas (Unicamp);

Investigação de Práticas Alimentares de crianças menores de um ano da Pesquisa

1

2

Nacional de Aleitamento Materno (PNAM)2 foi aplicado e os dados foram digitados
INTRODUÇÃO: As práticas alimentares inadequadas no primeiro ano de vida acarretam

no sistema on-line da PNAM. As variáveis adicionadas ao questionário padrão foram

prejuízos à saúde a curto, médio e longo prazo.1 A introdução precoce de outros leites

digitadas no banco extraído diretamente no Excel. A variável “consumo de outros”

na alimentação infantil é frequente: nas capitais brasileiras, 18% das crianças receberam

leites foi categorizada em sim ou não, e investigado o tipo de leite oferecido, se:

outros leites no primeiro mês de vida, com tendência crescente chegando a 48,8%,

da fazenda; de caixinha; de saquinho; ou em pó, se em pó, era solicitado o nome

entre 9 e 12meses.2 Um estudo nacional mostrou que 40,1% das crianças receberam

comercial/marca. Posteriormente, estas variáveis foram categorizadas em Fórmula

outros leites no primeiro semestre de vida e 77,1%, no segundo semestre, sendo que o

Infantil para lactente, Fórmula Infantil para necessidades dietoterápicas específicas,

leite de vaca foi consumido por 62,4% das crianças menores de seis meses e por 74,6%

Leite em pó modificado, Leite em pó e Leite fluido de acordo com legislação5. O

das crianças de 6 a 12 meses. As fórmulas infantis foram usadas por 23% das crianças

leite fluido foi ainda categorizado em leite da fazenda, UHT ou pasteurizado,

no primeiro semestre e por 9,8% pelas crianças entre 6 e 12 meses.3 OBJETIVO:

podendo a criança ter recebido mais de um tipo de leite no dia anterior à

Conhecer a prevalência e os tipos de leite consumidos pelas crianças menores de um

pesquisa. Os lactentes foram distribuídos em 4 faixas etárias de acordo com

ano no município de Rio Verde (GO). MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional

idade em meses, sendo: 0Ⱶ4meses; 4Ⱶ6meses; 6Ⱶ9meses; e 9Ⱶ12meses. A análise

descritivo transversal, parte da pesquisa “Chamada nutricional de crianças menores de

estatística foi realizada com o auxílio do programa Stata (versão 13.0) com cálculo

um ano de uma cidade da região centro-oeste do Brasil”, custeada pelo Financiamento

de frequências. A autorização para realização da pesquisa foi dada pelo Gestor da

de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (FAN/MS) e recursos municipais,

Secretaria Municipal de Saúde e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em

e realizada pelo departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde de Rio

Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da Universidade de Rio Verde sob protocolo

Verde, para subsidiar as ações de gestão. A população alvo do estudo foram crianças

065/2011. RESULTADOS: A amostra final foi de 989 lactentes menores de um ano

menores de um ano, residentes no município de Rio Verde (GO). O cálculo amostral

de idade, sendo que, destes, 71,4%receberam leite materno e 53,4% receberam

foi realizado com auxílio do StatiCal EpiInfo versão7.0. Considerou-se a população

outros leites no dia anterior à entrevista. A prevalência de consumo de outros

de 3200 crianças menores de um ano,4 frequência esperada de 33% de aleitamento

leites apresenta aumento de acordo com a faixa etária, variando de: 37,4%; 55,3%;

materno exclusivo no primeiro semestre de vida em Goiânia-GO,2 erro aceitável de

63,7%; 68,7% dos lactentes respectivamente nas quatro faixas etárias. Ressalta-se

5%, nível de confiança de 99,99%, totalizando 944 crianças menores de um ano. No dia

a alta prevalência de consumo de fórmulas infantis no primeiro semestre, sendo

D da primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação de 2012, foram convidados

63,3% entre crianças de 0Ⱶ4meses e 60,0% entre as de 4Ⱶ6meses, diminuindo

a participar da pesquisa todos os acompanhantes das crianças menores de um ano

para 38,3% aos 6Ⱶ9meses e 23,1% aos 9Ⱶ12meses. O consumo de Leite em pó

que compareceram aos 19 Postos de Vacinação do município. A coleta de dados foi

modificado (18,6% aos 9Ⱶ12meses) e Leite fluido (46,1% aos 9Ⱶ12meses) parece
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apresentar comportamento inverso com maior prevalência no segundo semestre. O

PO11 - DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA PROMOÇÃO

uso de Fórmula Infantil para necessidades dietoterápicas específicas pouco oscilou,

DE HÁBITOS SAUDÁVEIS EM PRÉ-ESCOLARES DE UMA CRECHE DE MANAUS-AM

com prevalências entre 2,9% e 5,8%, bem como o Leite em Pó, que variou entre 4,5%

JESUS DB 1; NAGAHAMA D 2; FERNANDES AR 1; MARTINS KS 3; DANTAS BP 1;

e 8,6%. Dentre os leites fluidos (fazenda, UHT ou pasteurizado), o mais consumido

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE UNINORTE; 2 - UNIVERSIDADE DE SÃO

foi o UHT (representando 31,4% do consumo de outros leites para os lactentes

PAULO USP; 3 - FAMETRO;

entre 9Ⱶ12meses). CONCLUSÃO: Os resultados apontam para o elevado consumo
de outros leites e, consequentemente, baixa prevalência de aleitamento materno

A educação nutricional é um conjunto de estratégias sistematizadas para

exclusivo no primeiro semestre. Considerando os tipos de leite consumidos, observa-

impulsionar a cultura e a valorização da alimentação. A creche é um espaço

se, no primeiro semestre, um elevado consumo de fórmula infantil, seguida pelo leite
fluido e leite em pó modificado. No segundo semestre, há um declínio no consumo
de fórmula infantil e aumento considerável no consumo de leite fluido e leite em pó
modificado, sendo que a partir do nono mês o leite fluido é o leite mais consumido
nessa faixa etária. Faz-se necessário conhecer o comportamento de consumo de
outros leites, associados ou em substituição ao leite materno, para planejar ações
de promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável.

privilegiado para a construção e a consolidação de práticas alimentares saudáveis
em escolares, podendo alcançar mudanças nas práticas alimentares e prevenção
de carências nutricionais. Diante do exposto o presente estudo aplicou três
estratégias de educação nutricional com 102 crianças de 4 a 6 anos, com intuito
de promover a alimentação saudável. Foram apresentadas atividades para quatro
grupos distintos, o primeiro grupo participou de encontros explicativos, com
temas sobre a pirâmide alimentar e alimentação saudável (fantoches, pirâmide
alimentar de feltro e jogo da memória); com o segundo grupo foram abordados
atividades audiovisuais, com apresentações de vídeos educativos e o teatro dos

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; nutrição infantil; fórmulas infantis

Nutri-Heróis; o terceiro grupo participou de atividades práticas, onde foi elaborada
uma cozinha experimental, com participação dos pré-escolares; o quarto grupo
não participou das oficinas, sendo o grupo controle. Os demais grupos tiveram
três encontros, com exercício de fixação após o termino de cada atividade. Foram
aplicados inicialmente o pré-teste com toda a população do estudo e realizou-se
o pós-teste para avaliar o nível de assimilação dos pré-escolares a respeito das
atividades desenvolvidas. Pelos exercícios de fixação foi possível avaliar que os préescolares conseguiram assimilar os conceitos que lhes foram apresentados e assim
influenciar nas suas escolhas, principalmente no que diz respeito a alimentos que
combatem a anemia. Verificou-se que houve uma diferença significativa (p<0,05)
dos resultados do teste final do grupo que apresentou atividades práticas, com
95% dos acertos. Este estudo mostrou que a estratégia de educação nutricional nas
creches apresenta resultados positivos no conhecimento da criança em relação a
alimentação saudável, preferências alimentares, de forma agradável e prazerosa
para a criança aprender novos conceitos. Referências: Boog, MCF 2010; Gonçalves,
FD, et al 2008; Mesquita, SA 2013.
PALAVRAS-CHAVE: Educação alimentar e nutricional; pré-escolar; intervenção
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PO12 - DIVERSIDADE ALIMENTAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE VIDA

ou papa de legumes (78,7%) e feijão (77,8%), mais de dois terços recebiam

Rigotti RR ; Oliveira MIC ; Boccolini CS ;

suco de fruta (68,6%) e fruta (70,5%), enquanto pouco menos da metade

1 - Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; 2 - Instituto de Saúde da

(48,4%) se alimentava de comida de panela. A carne estava presente em

Comunidade, Universidade Federal Fluminense; 3 - Instituto de Nutrição. Universidade

mais da metade (59,2%) das refeições: sopas/papas ou comida de panela

Estadual do Rio de Janeiro;

Na análise múltipla a criança estar acompanhada por outra pessoa que não

1

2

3

a mãe (RP=1,170; IC95%:1,020-1,343) e ter sido internada por algum agravo
Introdução: O primeiro ano de vida é um período caracterizado por rápido crescimento

(RP=1,214; IC95%:1,024-1,440) foram fatores associados à ausência de

e desenvolvimento. Nos primeiros seis meses o aleitamento materno supre todas

diversidade alimentar, enquanto a criança ter nascido em hospital privado

as necessidades nutricionais do bebê, enquanto no segundo semestre de vida a

(RP=0,816; IC95%:0,726-0,917) e sua idade crescente em dias (RP=0,997;

adequação da alimentação complementar oferecida à criança é fundamental na

IC95%:0,996-0,999)

prevenção da desnutrição, do sobrepeso e da morbimortalidade na infância. Objetivo:

Conclusões: As recomendações de diversidade da alimentação no segundo

Investigar a prevalência e os fatores associados à falta de alimentação diversificada no

semestre de vida não estavam sendo adequadamente seguidas em 2006. Diversos

segundo semestre de vida. Métodos: Estudo transversal realizado em Barra Mansa,

fatores que contribuem para a sua ausência, como o cuidador e a saúde da criança

Rio de Janeiro, com dados colhidos na Campanha Nacional de Vacinação de 2006,

devem se considerados no âmbito das políticas públicas de nutrição e saúde.

com base no Projeto Amamentação e Municípios (AMAMUNIC) de monitoramento

Implicações para a política de alimentação infantil: Para que a segurança alimentar

das práticas de alimentação infantil. Neste ano a cobertura vacinal foi de 96,0%,

das crianças seja garantida é importante conhecer as práticas de alimentação

sendo entrevistadas 1287 mães ou responsáveis de crianças menores de um ano em

complementar no segundo semestre de vida e os entraves à sua adequação.

foram

fatores

associados

à

diversidade

alimentar.

36 postos de vacinação. Para o presente estudo, foram excluídas todas as crianças
com menos de seis meses de vida, restando 580 crianças para análise. A amostra

PALAVRAS-CHAVE: diversidade alimentar; nutrição infantil; estudos transversais

de crianças no segundo semestre de vida foi suficiente para detectar diferenças de
3%, com um nível de significância de 5% e poder de teste de 80%. Acompanhantes
destas crianças foram entrevistados mediante a aplicação de questionário com
recordatório alimentar de 24 horas. Quando a criança recebeu menos de cinco
grupos alimentares nas últimas 24 horas (frutas, carnes, feijão, legumes e leite). foi
considerado que apresentou o desfecho “ausência de alimentação diversificada”.
Variáveis de exposição que na análise bivariada se mostraram associadas ao desfecho
(p≤0,20) foram selecionadas para a análise múltipla. As razões de prevalência
ajustadas foram obtidas por modelo de regressão de Poisson com variância robusta.
Resultados: No segundo semestre de vida 35,5% das crianças receberam alimentação
diversificada, com uma prevalência menor (22,9%) entre 6 a 8 meses, atingindo
42,3% entre 10 e 11 meses. Mais de três quartos das crianças consumiam sopa
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PO13 - ELABORAÇÃO DE PAPINHAS À BASE DE PUPUNHA (BACTRIS GASIPAES KUNTH)

e farinha de arroz adquiridos no comércio de Manaus. Elaborou-se duas versões

COMO OPÇÃO COMPLEMENTAR DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL.

de papinhas doces: a primeira com farinha de pupunha denominada Papinha da

Barbosa EV ; Marinho, HA ; Lopes TM ; Bittencourt MAF ; Oliveira MC ; Silva CP ;

Farinha da Pupunha (PFP) e a segunda com a massa da pupunha denominada

1 - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA;

Papinha da Massa da Pupunha (PMP). Foram realizados cálculos para encontrar as

1

1

1

1

1

1

melhores formulações, estipulou-se um valor mínimo de 15% e um valor máximo
Introdução: Para que a criança tenha um crescimento e desenvolvimento normal

de 70% da farinha da pupunha e massa da pupunha para compor os 100% dos

além de uma boa saúde, é necessário que desde a infância ela tenha uma nutrição

ingredientes utilizados nas formulações testadas. Realizou-se a aplicação de

adequada. Portanto, uma alimentação saudável e equilibrada assume importância

um questionário de intenção de compra com 120 pessoas (mães e pais) em um

fundamental em todas as fases do desenvolvimento 1 . A partir do sexto mês de

supermercado de Manaus, com compradores de papas infantis industrializadas,

vida o leite materno oferecido de forma exclusiva não supre mais as necessidades

contendo uma escala de 5 pontos variando de certamente compraria a certamente

nutricionais da criança, portanto a recomendação da Organização Pan-Americana da

não compraria. As análises microbiológicas foram realizadas no laboratório de

Saúde - OPAS é que a partir desta idade, novos alimentos devem ser gradualmente

microbiologia de alimentos do INPA, compreendendo as análises de coliformes

introduzidos na dieta, de forma orientada e em conjunto com o aleitamento natural 2

totais, coliformes fecais, Staphylococcus aureas, Bacilus cereus e Salmonella sp. As

. A alimentação complementar é constituída pela maioria dos alimentos básicos que

análises físico-quimicas foram realizadas no laboratório de análises físico-química

compõe a alimentação dos brasileiros, complementa-se a oferta de leite materno com

do INPA, compreendendo as análises de umidade, cinzas, proteínas e lipídios. A

alimentos saudáveis mais comuns na região e também ao hábito alimentar da família 3.

determinação de carotenóides foi realizada através de cromatografia de camada

A pupunha (Bactris gasipaes Kunth) é um fruto que apresenta alto potencial nutricional,

delgada. Resultados: Foram elaboradas 14 formulações de papinhas, sendo 7

sendo uma boa fonte de energia, carboidratos, além de teores significativos de fibra

com a farinha de pupunha-PFP e 7 com a massa de pupunha-PMP . Observou-se

alimentar, aminoácidos essenciais e ácidos graxos, proporciona elementos minerais

os parâmetros: consistência, cor, textura, sabor, aroma. A formulação escolhida

(potássio, selênio, cromo e zinco) importantes para manutenção do organismo. Outro

dentre as 7 formulação elaboradas da PFP foi a PFP 1 que compreendia em (15%

destaque sob o ponto de vista nutricional é a concentração de carotenóides 4 . O

de Farinha de Pupunha) na sua composição. A formulação escolhida para a PMP

presente trabalho teve como objetivo agregar valor nutricional a papinhas infantis

foi a PMP 1 (15% de massa), utilizou-se como referência para comparação da

utilizando como matéria prima a pupunha, com o intuito de se obter uma alimentação

PMP e PFP as papinhas industrializadas. Observou-se que nas formulações das

complementar, oferecendo com isso um suporte nutricional para a população infantil

papinhas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 tanto da massa quanto da farinha de pupunha contendo

e contribuir com o desenvolvimento social e econômico da região. Objetivo: Elaborar

respectivamente 20%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70% de massa da pupunha/farinha

papinhas à base de pupunha como uma opção para complementar a alimentação

de pupunha apresentaram grande índice de grânulos e grumos para as referidas

da população infantil. Descrição metodológica: O presente trabalho constitui-se de

preparações. As análises microbiológicas obtiveram resultados satisfatórios para

um estudo com aspecto tecnológico o qual foi desenvolvido no Instituto Nacional

ambas as papinhas, com resultados negativos para coliformes totais, coliformes

de Pesquisas da Amazônia- INPA. Para a elaboração das papinhas foram utilizados a

fecais, Salmonellas sp, Bacillus cereus e Staphylococcus aureus. A PMP 1

pupunha adquirida no mercado Adolfo Lisboa e na reserva florestal adolpho ducke

apresentou em sua composição química bons teores de carboidrato (28,88%),

do INPA, farinha de pupunha, leite em pó desnatado, água mineral, glucose, amido

proteína (4,09%), lipídio (2,55%), cinzas (2,03%) e umidade (62,45%), Os resultados
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encontrados na PFP 1 foram: carboidrato (29,10%), proteína (3,48%), lipídio (3,19%),

PO14 - ESTRATÉGIAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INFANTIL: É PRECISO AVALIAR

cinzas (2,06%) e umidade (62,34%). O carotenóide encontrado nas amostras da

ANTES DE INTEGRAR

PMP e PFP foi o β-caroteno (Pró- vitamina A). Os dois produtos elaborados a partir

Einloft ABN

da pupunha obtiveram boa intenção de compra onde 58,08% dos entrevistados

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA;

; Araújo RMA

1

; Cotta RMM

1

; Longo GZ

1

; Silva NAA

1

;

1

responderam que certamente comprariam a PMP enquanto que a PFP obteve 70% de
intenção de compra dos entrevistados. Conclusão: Com base nos resultados obtidos

Ainda que a avaliação de políticas públicas venha emergindo como ferramenta

pode-se concluir que a Papinha da Massa da Pupunha-PMP e a Papinha da Farinha

estratégica para gestão de qualidade, a incipiência brasileira neste tipo de prática

da Pupunha-PFP podem ser consideradas um bom alimento complementar infantil e

é amplamente reconhecida, especialmente na área de alimentação e nutrição.

são produtos capazes de serem produzidos na região fortalecendo o desenvolvimento

Buscando responder a uma demanda social e institucional, foi objetivo deste

social e econômico. Contribuições/implicações para a política de alimentação infantil:

estudo avaliar o processo de implantação e implementação da Estratégia Nacional

O trabalho contempla as diretrizes da política de alimentação infantil por se tratar da

para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) em nível municipal. Para tal,

elaboração de um produto, que utilizou matéria prima da região, pupunha, um fruto

foi realizado um estudo de caso no período de outubro de 2012 a dezembro de

regional fonte de betacaroteno (pró-vitamina A), contribuindo como um aliado no

2013, no município de Viçosa, MG. Deste, participaram todos os grupos de atores

combate a hipovitaminose A, que ainda é considerada um problema de saúde pública

sociais envolvidos diretamente na implantação e implementação da Estratégia:

principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil além de melhorar a nutrição infantil.

cuidadores de crianças menores de dois anos cadastradas e moradoras em áreas
de abrangência da Estratégia Saúde da Família (ESF) (n=395); agentes comunitários

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; Papinha infantil; Pupunha

de saúde (ACS) (n=79); enfermeiros coordenadores de equipes de ESF (n=8);
profissionais capacitados na ENPACS (n=5); gestores municipais atuais e do período
de implantação da Estratégia no município (n=2); coordenadores do Serviço de
Nutrição e da ESF municipal (n=2). Para a avaliação da implantação e implementação
da ENPACS foi proposto um modelo composto de duas abordagens. Na primeira,
centrada nos objetivos da ENPACS e adaptada de Bryce et al. (2004), foi realizada
uma avaliação em cinco níveis, partindo de indicadores mais simples, até culminar
com os de maior abrangência. No primeiro nível, através da análise do número
de crianças atendidas pela ESF apresentando morbidades, foi investigado se as
intervenções e as estratégias de implementação do programa foram tecnicamente
bem fundamentadas e apropriadas ao contexto epidemiológico e assistencial local.
O segundo nível avaliou as ações previstas pela Estratégia mediante a análise do
número de cuidadores que responderam ao formulário de marcadores do consumo
alimentar, além da ocorrência e periodicidade de inclusão de dados no Sisvan-web.
O terceiro nível avaliou, por meio de questionários, a utilização das orientações
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recebidas pela comunidade. O quarto nível foi avaliado por meio da relação entre o

maioria das equipes (78,48%) realizarem atividades de acompanhamento de rotina

número de crianças adscritas e cadastradas no SISVAN-web. A avaliação do impacto

de crianças menores de 2 anos em sua área de atuação, menos da metade (46,84%)

na saúde e nutrição das crianças, o último nível, ocorreria após todos os anteriores

o realiza mensalmente e as ações desenvolvidas estavam restritas à aferição de

serem contemplados. A segunda abordagem, adaptada de Worthen; Sanders e

medidas antropométricas (46,84%). Da discussão da implantação e implementação

Fitzpatrick (2004) e centrada nos participantes, foi utilizada para entender como

da ENPACS com os profissionais de saúde emergiram três categorias de discussão.

a dinâmica de implantação e implementação da ENPACS influenciou os resultados

“Processo de trabalho” ressaltou a influência da precariedade da situação

finais encontrados. As restrições administrativas foram investigadas por meio de

profissional na qualidade das ações desenvolvidas e a importância do papel dos

entrevistas semiestruturadas com os gestores e profissionais de saúde, assim como

gestores na impossibilidade de avaliação do impacto da Estratégia. “Formação

as características individuais e práticas profissionais dos membros das equipes, além

Profissional” expressou os aspectos negativos percebidos pelos profissionais

da avaliação e gestão da Estratégia. Adicionalmente foram realizados grupos focais

em relação a suficiência e qualidade da educação e capacitação profissional

com os enfermeiros coordenadores das equipes de ESF e com os ACS. Também, os

e seus efeitos na realização de ações voltadas para as crianças de primeira

beneficiários do programa (cuidadores) foram entrevistados sobre suas perspectivas

infância. “Beneficiários” revelou o reconhecimento da importância das ações

e preocupações referentes às ações propostas na ENPACS. Os dados quantitativos

desenvolvidas em um ambiente de grande demanda por este tipo de trabalho. O

foram tabulados no Excel 6.0. A análise das questões qualitativas foi realizada por meio

desconhecimento da ENPACS demonstrado por 75% dos gestores e coordenadores

do método de Análise de Conteúdo, modalidade temática (BARDIN, 1977; MINAYO,

reflete-se no desconhecimento total da ENPACS pelos ACS e também nas ações de

2010). Os resultados apontaram a existência de uma grande demanda numérica de

saúde desenvolvidas para crianças de primeira infância no município. Em geral, os

crianças em idade correspondente ao público do programa, bem como a ocorrência

cuidadores avaliam de forma positiva as ações desenvolvidas para crianças menores

de desvios nutricionais entre estes. Contudo, a análise do número de cuidadores que

de 2 anos; porém, a qualidade da consulta pode ser questionada ao não serem

responderam ao formulário de marcadores do consumo alimentar de menores de dois

levados em consideração aspectos importantes à adequação das informações

anos de idade revelou subnotificação, sendo o Sisvan-web alimentado somente no

repassadas aos cuidadores e o anseio destes pela qualidade e humanização. Conclui-

ano de implantação da Estratégia com informações referentes apenas à alimentação

se que as deficiências na implantação e implementação da ENPACS revelaram um

nos primeiros seis meses de vida, totalizando um número de crianças muito abaixo

descompasso entre o nível operacional e as instâncias gestoras superioras, onde

do esperado. 53,19% das crianças menores de 6 meses haviam sido acompanhada

os diferentes graus de adesão dos atores sociais aos objetivos e à metodologia da

no mês anterior à entrevista conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde para

Estratégia por si só, sinalizam o enfraquecimento dos esforços dispendidos para sua

esta faixa etária; entretanto, 53,19 % destes mesmos cuidadores referiram não ter

efetivação. Como contribuições para a Política de Alimentação Infantil, espera-se

recebido orientação sobre aleitamento materno no mesmo período. 52,41% dos

que os resultados dessa avaliação possam ser utilizados na identificação de falhas

cuidadores avaliaram as orientações recebidas como insuficientes. Não foi possível

e problemas que possam impedir a plena efetivação da Estratégia Amamenta e

verificar o impacto da ENPACS no município por insuficiência de dados. De forma geral,

Alimenta Brasil em diferentes contextos e na saúde do grupo ao qual se destina.

a metodologia de implantação da ENPACS no município em estudo foi bem avaliada
pelos profissionais que participaram da oficina de implantação, embora sua duração

PALAVRAS-CHAVE: Programas de alimentação e nutrição; Avaliação de programas;

tenha sido considerada insuficiente pela maioria dos entrevistados. Não obstante a

ENPACS
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PO15 - ESTUDO SOBRE A CONSISTÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

PO16 - EVOLUÇÃO DA PRÁTICA ALIMENTAR DE MENORES DE 5 ANOS,

OFERECIDA A ALUNOS DE BERÇÁRIOS MUNICIPAIS.

ACOMPANHADOS POR ACS EM VISITAS DOMICILIARES A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO

Domingues SMO ; Sebastião LT ; Nascimento EN ; Almeida CR ; Pereira MCB ;

DA ENPACS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP.

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Marília; 2 - Faculdade de Filosofia e Ciências

Bismarck-Nasr EM 1; Cotta, MLA 1; Firmento, DRS 1;

Unesp Campus de Marília;

1 - Departamento de Políticas de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde;

Introdução: A Estratégia Amamenta Alimenta Brasil preconiza o aleitamento materno

Introdução: Em 2012 foram realizadas rodas de conversa para implantação da

exclusivo até seis meses e associado à alimentação complementar até dois anos ou mais.

Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) nas

A alimentação complementar deve ser espessa desde o início; inicia-se com consistência

Unidades Básicas de Saúde pertencentes ao Programa Agentes Comunitários de

pastosa (papas/purês) e aumenta-se gradativamente até chegar à alimentação da

Saúde (PACSs), resultando num total de 18 UBS capacitadas para realização de visita

família1. Objetivo: Analisar a consistência da alimentação complementar oferecida

domiciliar, aplicação do questionário de consumo alimentar do SISVAN e orientação

no lar a alunos de berçário municipal. Metodologia: Questionários respondidos em

quanto à prática alimentar das crianças pertencentes à área de abrangência dos

casa por pais dos alunos. Participaram 39 mães ou responsáveis por crianças entre

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com intuito de promover o aleitamento

1

2

1

2

2

6 e 22 meses de idade, média de 14 meses. A idade dos respondentes variou de 19
a 42 anos, média de 29 anos. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Resultados: Quanto à consistência das frutas oferecidas às crianças,
10 (25,6%) respondentes indicaram o oferecimento de frutas batidas e 9 (23%),
de frutas peneiradas, sendo que em cada forma, cinco participantes relataram sua
introdução no sexto mês de vida da criança. A introdução da comida de sal batida foi
mencionada por 21 (54%) participantes. Quanto à idade de introdução deste tipo de
alimentação, 12 (57%) dentre esses participantes indicaram os seis meses de idade
do bebê; 7 (33,3%), antes dos seis meses e 2 (9,5%), após os seis meses. A introdução
da comida de sal peneirada foi relatada por 21 (54%) dos participantes. Destes, 8
(38,1%) relataram a introdução deste tipo de alimentação no sexto mês de vida da
criança; 7 (33,3%), antes dos seis meses e 5 (23,8%), após os seis meses. Conclusão: Os
resultados mostraram práticas alimentares divergentes das preconizadas pela EAAB e
indicam a necessidade de ações educativas com os familiares para a discussão desta
política pública. Referência: BRASIL. Ministério da Saúde. ENPACS: Estratégia Nacional
Para Alimentação Complementar Saudável: Caderno do Tutor. Brasília: Ministério da
Saúde, 2010. Disponível em: http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/caderno_do_

materno exclusivo nos primeiros 6 meses e estimular a introdução de alimentação
complementar em idade oportuna, uma vez que estas consistem em práticas que
refletem na prevenção de doenças e agravos não transmissíveis no futuro. Objetivo:
Avaliação da evolução da prática alimentar de menores de 5 anos acompanhados
por ACS a partir da implantação da ENPACS. Métodos: Participaram desta amostra,
27,5% das UBS capacitadas em 2012 (n=05). As informações referentes à prática
alimentar das crianças foram obtidas por meio de relatórios de marcadores de
consumo alimentar do SISVAN destas UBS nos anos de 2012 e 2013. Os ACS destas
UBS aplicaram questionário de consumo alimentar do SISVAN e orientaram quanto
à prática alimentar dos menores de 5 anos durante as visitas domiciliares e os dados
foram registrados no SISVAN. Resultados: Verificou-se aplicação de questionário
com posterior orientação alimentar em 368 crianças em 2012 e em 109 crianças
em 2013. Melhoras estatisticamente significativas foram identificadas com relação
à prevalência de aleitamento materno e redução no consumo de refrigerantes em
menores de 2 anos. Verificou-se aumento na prevalência de aleitamento materno
(p=0,00), presente em 41,7% das crianças de 2012 e em 67,0% em 2013. Redução

tutor.pdf. Acesso: 06 novembro 2012

no consumo de refrigerante (p=0,02) foi encontrada, comparando-se 2012 (50,0%)

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas de Saúde; Nutrição da Criança; Ação intersetorial

com 2013 (34,5%). Apesar da ausência de significância estatística, também foi
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observada redução no consumo de suco em pó (p=0,12) de 2012 (53,0%) para 2013

PO17 - IMPACTO, NO MÉDIO PRAZO, DE INTERVENÇÃO PRÓ-ALEITAMENTO

(39,6%) e com relação à proporção de crianças que se alimentavam em frente à TV

MATERNO

(p=0,08) em 2012 (37,7%) para 2013 (26,3%) e, aumento na prática de aleitamento

ADOLESCENTES E AVÓS NA ALIMENTAÇÃO DE PRÉ-ESCOLARES

materno exclusivo em menores de 6 meses de 62,5% para 81,25% (p=0,10). Conclusão:

PAIM BS 1; GIUGLIANI ERJ 2; VIGO A 1;

Estas informações promovem uma reflexão junto aos ACS sobre a importância e

1 - PPG EPIDEMIOLOGIA. FAC. MEDICINA. UFRGS; 2 - FACULDADE DE MEDICINA.

impacto de suas ações. A utilização dos marcadores de consumo alimentar do SISVAN

UFRGS;

E

ALIMENTAÇÃO

COMPLEMENTAR

SAUDÁVEL

COM

MÃES

mostram-se como instrumentos de gestão interessantes para avaliação de dados locais.
Intervenções de Educação Nutricional, voltadas para a realidade local, contribuem para

Os primeiros anos de vida são muito importantes para o estabelecimento dos hábitos

modificação em longo prazo da prática alimentar infantil e possibilitarão a modificação

alimentares de um indivíduo. Apesar disso, a alimentação das crianças em diversas

do atual panorama epidemiológico. Em 2014, o Município de São José dos Campos

partes do mundo, incluindo o Brasil, está aquém do ideal, com consumo elevado de

- SP, em parceria com a Coordenação Estadual de Alimentação e Nutrição, realizou

alimentos processados, ricos em açúcar, gordura e sal. São diversos os fatores que

uma Oficina Municipal para Formação de Tutores na Estratégia Amamenta e Alimenta

influenciam o que as crianças comem, incluindo idade materna, coabitação com as

Brasil (EAAB), capacitando 23 tutores para implementação das ações de promoção ao

avós (1), padrão e duração do aleitamento materno (AM) e época da introdução

aleitamento materno e à alimentação complementar na rede de atenção básica (com

dos alimentos complementares (AC) (2). Tendo em vista que a pouca idade

ênfase na Estratégia Saúde da Família), em consonância com as Políticas Nacionais de

materna e a coabitação com a avó materna podem influenciar negativamente o

Alimentação e Nutrição, de Humanização, e de Promoção da Saúde, dentro das linhas

padrão e a duração do AM e a qualidade da alimentação complementar da criança,

de cuidado estabelecidas na Rede Cegonha e na Rede de Doenças Crônicas.

foi idealizada uma intervenção pró-AM e alimentação complementar saudável
direcionada a mães adolescentes e avós, em Porto Alegre, RS. Essa intervenção

PALAVRAS-CHAVE: alimentação complementar; aleitamento materno; sisvan

teve impacto positivo na duração do AM (3) e AM exclusivo (AME) (4) e na época da
introdução dos AC (5). Diante desses resultados, é razoável supor que a intervenção
tenha influenciado positivamente a qualidade da dieta das crianças em fase préescolar. Para testar essa hipótese, o presente estudo teve como objetivo avaliar o
impacto dessa intervenção no cumprimento dos Dez Passos para a Alimentação
Saudável para Maiores de Dois anos, recomendados pelo Ministério da Saúde
(MS, 2013), em crianças na fase pré-escolar. O ensaio clínico randomizado, iniciado
em 2006, envolveu 323 mães adolescentes, seus bebês e 169 avós maternas das
crianças, que coabitavam com as adolescentes. Parte dos sujeitos (163 mães e 88
avós) recebeu a intervenção, que consistiu de cinco sessões de aconselhamento
em amamentação e alimentação complementar saudável: na maternidade e aos
7, 15, 30, 60 e 120 dias, nos domicílios. Em todas as sessões foram enfatizadas
a importância da amamentação exclusiva nos primeiros seis meses e na última
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sessão, aos quatro meses, foi dada ênfase à introdução da alimentação complementar

PO18 - IMPACTO, NO MÉDIO PRAZO, DE UMA INTERVENÇÃO PRÓ-ALEITAMENTO

saudável a partir dos seis meses, com distribuição de um livreto cujo conteúdo foi

MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL, REALIZADA NOS

baseado nos Dez Passos para Alimentação Complementar Saudável. As práticas de

PRIMEIROS QUATRO MESES DE VIDA DA CRIANÇA

AM e de alimentação complementar foram verificadas mensalmente nos primeiros

Giugliani ERJ 1; Schwartz R 1; Oliveira LD 1;

seis meses e bimensalmente até os 12 meses, por telefone ou visita domiciliar por

1 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul;

entrevistadores cegos para a intervenção. As mães foram novamente contatadas
quando as crianças tinham entre 4 e 7 anos, tendo sido localizadas 207 mães (64%

Nas últimas décadas, o excesso de peso na infância tem aumentado drasticamente

da amostra inicial), 98 das quais haviam recebido a intervenção (46,9%). Nessa

no mundo, inclusive no Brasil (1). Esse aumento é preocupante, pois está relacionado

ocasião, foram coletadas informações referentes aos hábitos alimentares das crianças.

com diversas doenças, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2,

Para avaliar a adequação do consumo alimentar às recomendações do MS, ou seja,

dislipidemia, entre outras. O sobrepeso e a obesidade infantil são consequências de

o cumprimento dos Dez Passos, elaborou-se um sistema de escore que pontuou os

diversos fatores interrelacionados, porém muitos estudos sugerem que o ambiente

passos conforme o seu cumprimento: 2 pontos para o passo cumprido, um ponto

familiar e os hábitos alimentares são as principais causas do excesso de peso em

para o passo cumprido parcialmente e zero ponto para o passo não cumprido. Assim,

crianças. Dentre os hábitos alimentares, o padrão e a duração do aleitamento

o escore de cada criança poderia variar de 0 a 20 pontos. A média dos escores dos

materno (AM) e a idade do início e qualidade da alimentação complementar têm

grupos intervenção e controle foram comparadas por meio do teste t. Os resultados

sido associados às prevalências de excesso de peso em crianças de diferentes

indicam que, de uma maneira geral, houve baixa adesão às recomendações sobre

idades (2). Além disso, a pouca idade materna e a influência das avós podem levar

alimentação infantil na população estudada, não havendo diferença no cumprimento

ao desmame precoce e à adoção de uma alimentação complementar inadequada

dos passos entre os grupos. O escore relativo ao cumprimento dos passos variou de

(3,4). Tendo em vista a preocupação com o aumento nas prevalências de excesso

5,2 a 13,8, com média e desvio padrão de 9,6+1,63 e 9,6+1,60 nos grupos intervenção

de peso na infância e considerando uma possível influência da duração do AM e

e controle, respectivamente. Conclui-se que a intervenção, apesar de ter aumentado

do início da alimentação complementar nas prevalências de excesso de peso, foi

a duração do AM e AME e ter postergado a introdução dos AC, não foi suficiente para

realizada uma intervenção pró-AM e alimentação complementar saudável nos

influenciar de forma significativa a qualidade da dieta das crianças em fase pré-escolar.

primeiros quatro meses de vida da criança, iniciada em 2006 em Porto Alegre, RS

Esta pesquisa trouxe importante contribuição para as políticas de incentivo ao AM

e direcionada a mães adolescentes e avós. A intervenção teve impacto positivo na

e alimentação complementar saudável ao sugerir que, em função da complexidade

duração do AM e do AME e na época da introdução dos alimentos complementares

dos determinantes da alimentação infantil, intervenções visando a uma alimentação

(5). Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar se o impacto dessa

complementar mais saudável devem prever reforços ao longo do crescimento da

intervenção repercutiu nas prevalências de excesso de peso das crianças em idade

criança.

pré-escolar. O ensaio clínico randomizado envolveu 323 mães adolescentes, seus
bebês e as avós maternas, quando estas residiam na mesma casa. As participantes

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; hábitos alimentares; ensaio clínico

do grupo intervenção (mães e avós, quando em coabitação) receberam sessões de
aconselhamento em AM na maternidade e aos 7, 15, 30, 60 e 120 dias no domicílio. A
última sessão, aos quatro meses de vida da criança, abordava também a introdução
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da alimentação complementar a partir dos seis meses, com base no Guia Alimentar para

PO19 - INADEQUAÇÃO DO CONSUMO DE CEREAIS INFANTIS INSTANTÂNEOS POR

Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos, com distribuição de um livreto sobre o tema.

LACTENTES

Quando as crianças tinham entre 4 e 7 anos, as mães foram novamente entrevistadas

GAMA EV 1; LEITE MM 1; BRIGLIA EA 1;

sobre os hábitos alimentares das crianças e estas foram pesadas e medidas. Para avaliar

1 - Centro Universitário do Norte - UniNorte/Laureate;

o estado nutricional foram utilizados os indicadores IMC/idade e altura/idade, tendo
como referência as novas curvas e os parâmetros da Organização Mundial da Saúde.

O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida é preconizado pela

Para análise dos dados utilizou-se análise multivariada de Regressão de Poisson com

Organização Mundial da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria. Após os

estimação robusta, com intenção de tratar. Das 323 crianças que iniciaram o estudo,

6 meses, a alimentação complementar deve compreender uma composição

207 (64,1%) foram localizadas aos 4 e 7 anos. Não houve diferença nas características

equilibrada de alimentos com quantidade adequada de macro e micronutrientes,

sociodemográficas entre os participantes que concluíram o estudo e os que foram

livres de contaminação, de fácil consumo e aceitação, com custo aceitável e

perdidos ao longo do seguimento. Das 207 crianças, 98 (46,9%) pertenciam ao grupo

preparados a partir de alimentos saudáveis consumidos pela família. Estudos

intervenção e 109 (53,1%) ao grupo controle. O excesso de peso foi encontrado em

recentes apontam elevada frequência de adição de cereais infantis instantâneos

39% das crianças pertencentes ao grupo intervenção e em 31% das crianças do grupo

e de açúcar entre lactentes brasileiros. Objetivo: Avaliar a adequação dos cereais

controle, não havendo diferença significativa entre os grupos (p=0,318). Também não

infantis instantâneos para o consumo por lactentes. Materiais e métodos: trata-se

houve diferença significativa entre os grupos com relação ao consumo de alimentos

de um estudo descritivo planejado de cereais infantis instantâneos vendidos em

saudáveis e não saudáveis. Com base nesses resultados, conclui-se que a intervenção

supermercados de Manaus. A composição nutricional foi levantada nos rótulos

realizada nos primeiros quatro meses de vida, apesar de ter aumentado a duração do

dos produtos. Foram analisadas as adequações destes produtos em relação às

AME e AM e adiado a introdução dos alimentos complementares, não teve impacto

Adequate Intakes e à regulamentação da ANVISA. Resultados: foram avaliados 16

na prevalência de excesso de peso das crianças em idade pré-escolar. A diversidade

cereais infantis instantâneos. A sacarose foi listada como primeiro ingrediente em

e a complexidade dos fatores envolvidos nos hábitos alimentares das crianças

6,2% e como segundo em 75% dos produtos. As maiores porcentagens de proteína

e o fato de a intervenção não ter sido continuada além dos quatro meses de vida

e de lipídeos foram encontradas nos produtos contendo leite de vaca em pó,

podem explicar esse resultado. Como contribuição para as políticas de alimentação

sendo 12,6% e 6,3%, respectivamente. A fibra alimentar foi encontrada em 37%

infantil, este estudo sugere que, para reduzir as prevalências de sobrepeso/obesidade

dos produtos embora em quantidades pequenas (média 1,69+2,26 gramas) e o

de crianças, são necessárias intervenções mais direcionadas para esse objetivo e

excesso de sódio em 56,2%. Conclusão: o presente estudo evidencia a inadequação

mantidas com reforços ao longo de todo o período da alimentação complementar.

dos cereais infantis instantâneos em relação às recomendações dietéticas e ao
regulamento técnico da ANVISA, destacando-se o excesso de carboidratos e sódio

PALAVRAS-CHAVE: alimentação complementar; sobrepeso/obesidade; ensaio clínico

e o baixo teor de fibras.

randomizado
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; Alimentos infantis; Cereais
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PO20 - O ÍNDICE DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NO MUNICÍPIO DE

aplicados nas cinco regiões do município mostram que: dos entrevistados, 87,8%

RIBEIRÃO DAS NEVES E O HÁBITO ALIMENTAR EM MENORES DE UM NO DE IDADE.

dos sujeitos foram as mães e 40,2% das crianças tinham de 1 a 4 meses de idade

GONÇALVES, MRS ;

e 30% de 7 a 12 meses. Em relação ao sexo, há pequena predominância do sexo

1 - Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves;

masculino. Quanto ao hábito alimentar, 74,2% tomaram leite do peito. Destes,

1

48,2% amamentaram no peito oito vezes ou mais; 62,3% tomaram água, 55,5% não
Políticas em prol do Aleitamento Materno (AM) se estendem desde a década de 70,

tomaram chá e tomaram outro leite. Mais de 50% das crianças que participaram

todas com o mesmo objetivo: apoiar, estimular e proteger o AM. Dentre os fatores que

da pesquisa encontrava-se na faixa etária de até seis meses de idade, sugerindo

interferem na sua manutenção, pode-se citar: a má interpretação da mãe do choro da

que esta mesma proporção deveria encontrar-se em AME. Entretanto, houve um

criança, a necessidade das mães trabalharem, as dificuldades relacionadas às mamas,

alto índice de ingestão de água e outro leite. A prevalência de AME no município

a recusa do peito por parte da criança e a quantidade insuficiente de leite materno¹. Os

pesquisado é de 30%, muito aquém do preconizado pela OMS e muito abaixo do

dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) são utilizados no Brasil para

índice nacional que é de 41%³. Percebe-se que as mulheres mantém o AM em

determinar a prevalência do AM. Porém, este sistema de informação não é fidedigno

74,2%, seja de forma complementada (quando a criança recebe outros alimentos

para este fim, considerando que vários profissionais de saúde podem alimentar o

sólidos ou semissólidos), predominante (quando a criança recebe bebidas à base de

sistema (quando o registro é digital) e pode haver interpretação inadequada do tipo

água), mista (quando recebe outro tipo de leite) ou somente aleitamento materno

de AM que a criança se encontra. De acordo com os dados do SIAB, no ano de 2010,

(quando a criança recebe o leite materno independente de receber ou não outros

o município de Ribeirão das Neves apresentou uma taxa de Aleitamento Materno

alimentos4. Das crianças que tomaram outro leite, 37,1% o receberam de dia e

Exclusivo (AME) em menores de quatro meses acima de 70%, chegando a obter

de noite; 27,7% tomaram mingau salgado; 47,9% comeram fruta; 45,6% comeram

índices de 100%². Um dado questionável, comparando com prática clínica percebida

papa salgada; 50,4% tomaram suco de fruta; 10,5% receberam suco industrializado;

no município. Portanto, faz-se necessária uma nova investigação sobre a prevalência

10,5% tomaram refrigerante; 9,3% tomaram café, 39,1% receberam alimento

de AME no município de Ribeirão das Neves, para nortear as ações de promoção

adoçado com açúcar; 35,1% comeram bolacha ou salgadinho; 21,5% tomaram ou

de saúde em aleitamento materno no município. Um questionário composto de 55

comeram outros alimentos. No que diz respeito à mamadeira, 65,2% usaram-na

questões foi aplicado com responsáveis e/ou acompanhantes das crianças menores

ou chuquinha e 51% fizeram uso da chupeta. Como se pode notar, a introdução

de um ano que estavam presentes nas dez unidades de saúde que foram selecionadas

de alimentos ricos em açúcar, sal, gordura é expressiva na população estudada.

para a coleta de dados. O Instrumento de análise foi validado pela Pesquisa Nacional

O consumo de frutas não alcança 50% da população, induzindo a refletir se as

sobre Práticas Alimentares no Primeiro Ano de Vida, que analisa a alimentação da

mães estão sendo orientadas corretamente sobre a introdução da alimentação

criança nas últimas 24 horas³. Os dados foram analisados no SPSS versão 15.0. As

complementar. Segundo a análise de resíduos ajustados, conclui-se que as crianças

análises de associações foram realizadas através dos testes Qui-quadrado de Pearson

que mais tomaram água, que mais comeram fruta, que mais tomaram suco de

assintótico e exato. As análises das associações das variáveis com AME foram baseadas

fruta, receberam alimentação adocicada com açúcar estavam com idade entre

nos Testes Qui-quadrado de Pearson assintótico e exato, e Testes Qui-quadrado de

cinco e seis meses e de sete a doze meses. Já as crianças que tomaram mingau doce

Pearson exato com as variáveis do estudo. Os questionários foram avaliados e

ou salgado, tomaram sucos industrializados e café, comeram bolacha ou salgadinho

caracterizados de acordo com as indicações estatísticas. Os dados dos questionários

e tomaram ou comeram outros alimentos estavam na faixa etária de sete a doze
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meses. As crianças menores de um mês de idade que tomaram outro leite o fizeram

PO21 - OFICINA DE TRABALHO DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL

somente durante a noite; as crianças com idade entre um e quatro meses só ingeriram

NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO-MA

outro leite durante o dia ou só durante a noite e aquelas entre sete e 12 meses durante

Lima NIPP 1; Soares Filho LC 2; Silva DA 3;

dia e noite. A alimentação complementar iniciada precocemente aumenta o risco de

1 - Universidade Federal do Maranhão; 2 - Secretaria de Estado de Saúde; 3 -

doenças ligadas ao desmame precoce. Podemos citar algumas afecções tais como:

Secretaria de Esatdo de Saúde;

aumenta o risco de desenvolver pneumonia, aumenta 2,2 vezes a chance de a criança
morrer por doenças infecciosas e 3,9% a chance de morrer por diarreia ou doenças

Introdução: A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) resultou da integração

respiratórias5. No presente estudo buscou-se identificar as práticas alimentares em

das ações da Rede Amamenta Brasil e da Estratégia Nacional de Promoção da

crianças menores de um ano, para melhor compreender a prática do AM. Nota-se que

Alimentação Complementar Saudável (ENPACS)1, que foram lançadas em 2008

a prática alimentar em menores de um ano de idade não é adequada, necessitando de

e 2009, respectivamente, com a finalidade de promover reflexão da prática da

uma intervenção atenciosa e intensa dos profissionais de saúde para sua orientação.

atenção à saúde de crianças de 0 a 2 anos de idade e capacitação dos profissionais

A partir das leituras realizadas, percebe-se que esta prática pode estar ligada a

de saúde1. Diante disso, as práticas alimentares inadequadas nos primeiros anos

fatores culturais, o que não se pode afirmar, pois não foi o objetivo da pesquisa.

de vida estão intimamente relacionadas à morbidade de crianças, representada

Assim, sugere-se a realização de novos estudos que procurem compreender o motivo

por doenças infecciosas, afecções respiratórias, cárie dental, desnutrição, excesso

da introdução precoce da alimentação complementar em menores de seis meses.

de peso e carências específicas de micronutrientes2. Com isso, os profissionais
de saúde não dependem apenas de um conhecimento técnico para lidar com

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Complementar; Hábito Alimentar; Aleitamento

esse desafio, mas, sobretudo, de habilidades e atitudes para acolher dúvidas,

Materno

preocupações, dificuldades das mães e seus familiares3. Contudo, torna-se
necessário a realização de Oficinas que capacitem esses profissionais no que se
refere à melhoria da sua prática profissional e de suas relações com a população.
Objetivos: Qualificar ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação
complementar saudável para crianças menores de dois anos de idade dos
profissionais de saúde no município de São Bernardo-MA para promoção do
aleitamento materno e da alimentação complementar como atividade de rotina
das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Descrição Metodológica: No período de 14 a
16 de abril de 2014, foram capacitados profissionais de nível superior e médio que
atuam em três UBS do município de São Bernardo, participante da Agenda para
Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI) no Maranhão.
A capacitação foi realizada através da oficina trabalho na UBS da EAAB com carga
horária de 4 horas tendo como base a metodologia crítico-reflexiva, de acordo
com o “Manual de Implementação” da EAAB, incluindo atividades participativas,
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trocas de experiências e construção do conhecimento a partir da realidade local.

PO22 - PADRÃO ALIMENTAR DE CRIANÇAS DE ZERO A DOIS ANOS DE IDADE

Resultados: Foram capacitados 60 profissionais nas UBS Nilza Coelho Lima, Faveira e

ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO

Bernardo Coelho de Almeida do município de São Bernardo-MA durante os três dias

ALEGRE/RS.

de atividade. Fizeram parte da Oficina enfermeiros, técnicos em enfermagem, técnicos

Rosa SF 1; Scheeren HB 1;

em odontologia, agentes comunitários de saúde (ACS), secretários administrativos e

1 - UBS RESTINGA/SMS/PMPA;

coordenadores das UBS. Para a realização das Oficinas nas UBS houve a parceria da
Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo com a Secretaria de Estado da Saúde do

O consumo alimentar na infância está intimamente associado ao perfil de saúde e

Maranhão. O município possui duas tutoras, que foram capacitadas na Oficina da EAAB

nutrição, em especial entre crianças menores de dois anos de idade. A introdução

anteriormente realizada em São Luís-MA. Conclusão: A experiência mostrou-se exitosa

de alimentos na dieta da criança após os seis meses de idade tem a função de

e faz-se necessário a multiplicação do conhecimento adquirido para outros profissionais

complementar as numerosas qualidades e funções do leite materno, que deve

destas UBS que não se fizeram presentes no dia da Oficina e para aqueles presentes

ser mantido até os dois anos de vida ou mais. Além de suprir as necessidades

nas UBS do município que não sediaram a Oficina. Portanto, torna-se importante o

nutricionais da criança, a partir dos seis meses a introdução da alimentação

investimento em ações de promoção da alimentação saudável para crianças menores

complementar aproxima progressivamente a criança aos hábitos alimentares da

de dois anos, promovendo o aumento da prevalência do aleitamento materno e

família e cuidadores e exige todo um esforço adaptativo a uma nova fase do ciclo de

melhoria dos indicadores de alimentação e nutrição em crianças menores de 2 anos.

vida, onde lhe são apresentados novos sabores, cores, aromas, texturas e saberes.

Contribuição para Política de Alimentação e Nutrição: As ações de promoção a práticas

Para Jones 2003, a promoção da alimentação complementar tem o potencial

alimentares saudáveis, em especial ao incentivo a amamentação e a alimentação

de prevenir 6% da mortalidade em crianças menores de cinco anos. A prática

complementar integram os princípios da Política Nacional de Alimentação e Nutrição

alimentar inadequada nos dois primeiros anos de vida, está associada ao aumento

(PNAN) no que se refere às diretrizes que tratam sobre a Organização da Atenção

da morbidade, representada pelas doenças infecciosas, pela desnutrição, excesso

Nutricional e a Promoção da Alimentação Saudável no contexto da garantia da oferta

de peso e pelas carências específicas de micro-nutrientes, tais como ferro, zinco e

de uma alimentação adequada. Essas duas Diretrizes ressaltam a importância de que a

vitamina A. OBJETIVOS: Caracterizar o padrão de consumo alimentar das crianças

rede de atenção à saúde constitua-se em uma rede de apoio ao aleitamento materno e

de zero a vinte e quatro meses atendidas na Unidade Básica de Saúde Restinga,

da alimentação complementar saudável e que as práticas e processos de acolhimento

da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre/RS; Monitorar os índices de

precisam considerar a alimentação e nutrição como determinantes de saúde e levar em

alimentação complementar das crianças de zero a vinte e quatro meses atendidas na

conta a subjetividade e complexidade do comportamento alimentar. Isto implica em

Unidade Básica de Saúde; Identificar riscos à saúde associados às práticas alimentares

disseminar essas concepções entre os profissionais, contribuindo para a qualificação

inadequadas em crianças de zero a vinte e quatro meses atendidas na Unidade Básica

de sua escuta e capacidade resolutiva em uma perspectiva humanizada. Portanto,

de Saúde. Para este trabalho utilizou-se a abordagem quali-quantitativa da média

diante das atividades e do propósito em realizar as Oficinas de trabalho da EAAB no

aritmética dos marcadores de consumo alimentar, entre os meses de Novembro

município de São Bernardo-MA, pode-se observar que foram levados em consideração

de 2013 à Junho de 2014. Os dados foram registrados em uma planilha que inclui

tais princípios estabelecidos pela PNAM, aplicando-se na prática esses preceitos.

os marcadores de consumo alimentar do dia anterior ao atendimento, de crianças

PALAVRAS-CHAVE: EAAB; UBS; São Bernardo

de zero a vinte e quatro meses de idade, com base na planilha do SISVAN (Sistema
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de Vigilância Alimentar e Nutricional) e coletados entre os meses de Novembro de

de dois anos. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO

2013 à Junho de 2014, por meio de entrevistas aos cuidadores. Foram avaliadas 678

INFANTIL: A visualização dos marcadores de consumo alimentar contribui para a

crianças de zero a vinte e quatro meses, destas 279 (41,15%) eram maiores de 6 meses.

disseminação das informações referentes à prática da alimentação complementar,

Observou-se que 78,43% das crianças consumiram leite materno no dia anterior

assim como para o esclarecimento da população quanto aos riscos para saúde

à entrevista, 20,43% utilizaram fórmulas lácteas e 26,75% leite de vaca integral.

em relação ao elevado consumo de produtos industrializados e de açúcar nesta

Dentre as crianças que consumiram leite de vaca, 20,69% eram menores de um ano.

faixa etária, intensificando a divulgação dos Dez Passos para uma Alimentação

13,9% das crianças utilizaram leite materno concomitantemente ao leite de vaca e

Saudável de crianças menores de dois anos; Reforçar a importância da inclusão

11,95% à fórmula láctea. Quanto ao consumo de bolachas observou-se que 29,43%

de instrumentos para avaliação dos marcadores de consumo alimentar em todos

das crianças consumiram-na no dia anterior, 16,06% consumiram açúcar e/ou mel,

os Serviços voltados ao atendimento de crianças. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

15,43% gelatina/suco de gelatina, 11,62% refrigerantes, 13,43% iogurtes (incluindo

Ministério da Saúde. Manual de Implantação Amamenta e Alimenta Brasil. Estratégia

queijo petit suisse), 8,31% salgadinhos e 2% farináceos com adição de açúcar.

Nacional para promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar

Analisando-se somente as crianças maiores de seis meses constatou-se que 94,68%

Saudável no Sistema Único de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2013.

consumiram água ou chá no dia anterior, 93,25% comida de panela, sendo 83,87%
leguminosas, 81,37% carnes ou ovos e 78,25% verduras e/ou legumes. Ainda 83,18%

PALAVRAS-CHAVE: alimentação complementar; saúde; consumo

destas crianças consumiram fruta no dia anterior e 60,12% suco de frutas natural. O
trabalho demonstrou que um bom número de mães (78,43%) continuam amamentando
seus filhos, independentemente do tipo de alimentação complementar. Em relação à
composição da comida de panela oferecida às crianças, o consumo de leguminosas e
carnes ou ovos superou a meta do SISVAN que é de 80%, exceto quanto ao consumo
de verduras e/ou legumes que ficou em 78,25%. Também as frutas tiveram um
consumo bem significativo (83,18%). O consumo de suco de frutas ficou em 60,13%,
porém este índice não é relevante, uma vez que seu consumo não é imprescindível. É
preocupante o elevado consumo de açúcar nesta faixa etária, uma vez que soma-se a
ele o consumo de bolachas, refrigerantes, gelatinas, iogurtes, salgadinhos e farináceos
industrializados que também possuem sacarose em sua composição. Em parte, este
comportamento reflete ainda os conceitos e práticas ultrapassadas preconizadas
durante muito tempo pelos próprios profissionais de saúde. O consumo excessivo
de açúcar está associado ao surgimento de doenças cardiovasculares, hipertensão
arterial, obesidade, diabetes tipo 2 e cáries. Torna-se evidente o desconhecimento
dos cuidadores em relação às novas diretrizes da alimentação complementar
preconizada nos Dez Passos para uma Alimentação Saudável para crianças menores
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PO23 - PERCEPÇÃO DE PAIS E FAMILIARES SOBRE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

um formulário sobre Alimentação Complementar. O formulário continha oito

DE CRIANÇAS COM SEIS MESES DE IDADE EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

questões sobre os tipos de alimentos que a criança poderia consumir a partir do

Lima NIPP ; Nunes AR ; Silva MMS ; Guimarães GEV ; Pereira LMG ; Pinheiro FS ;

sexto mês, bem como a quantidade que deveria ser ofertada em cada refeição

1 - Universidade Federal do Maranhão; 2 - Universidade Federal do Maranhão e

e quantas refeições deveriam ser feitas por dia. Resultados: Das 50 pessoas

Hospital Universitário Materno Infantil;

que participaram 10% (5) eram do sexo masculino e 90% (45) do sexo feminino.

1

1

1

1

1

2

Quando questionados se sabiam quais alimentos a criança poderia consumir a
Introdução: O leite humano é um alimento composto por uma mistura complexa de

partir do sexto mês, 70% (35) dos participantes disseram que sabiam quais eram

nutrientes suficientes para o seu crescimento e desenvolvimento adequados1,2. O

estes alimentos e 30% (15) informaram não saber. Em relação à quantidade a ser

aleitamento materno é um importante componente da alimentação infantil ótima e

oferecida em cada refeição, 20% (10) responderam saber, enquanto 80% (40)

isoladamente é capaz de nutrir adequadamente as crianças nos primeiros seis meses de

informaram que não sabiam qual a quantidade. No que se refere ao número de

vida3. Devido às inúmeras vantagens do aleitamento materno, a Organização Mundial

refeições diárias, 48% (24) mencionaram que sabiam e 52% (26) responderam

da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam sua prática exclusiva do

não saber quantas refeições a criança poderia fazer por dia. Sobre Alimentação

nascimento até o sexto mês de vida da criança, devendo ser complementado até os

Complementar foi questionado qual das opções os participantes tinham mais

dois anos ou mais4. A introdução de alimentos na dieta após os seis meses de idade

dúvidas e os resultados foram: 42% (21) relataram que a principal dúvida era sobre

deve complementar as numerosas qualidades e funções do leite materno. Desta

o alimento que poderia ser consumido, 34 % (17) informaram que era em relação à

forma, a alimentação complementar deve prover suficientes quantidades de água,

quantidade e 24% (12) mencionaram ser o número de refeições diárias o gerador de

energia, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, por meio de alimentos seguros,

mais dúvidas. Nas questões em que o tipo de alimento foi exemplificado, verificou-

culturalmente aceitos, economicamente acessíveis e que sejam agradáveis à criança4.

se o seguinte resultado: 76% (38) dos participantes disseram que o alimento ovo

Para que o crescimento e desenvolvimento da criança continuem saudáveis é de

não poderia ser consumido pela criança a partir do sexto mês, 24% (12) relataram

fundamental importância que as mães e a família, nesse período, recebam orientações

que o ovo poderia ser consumido. Em relação as frutas laranja e juçara (açaí),

para a adequada introdução dos alimentos complementares4. Portanto, a promoção

64% (32) responderam que não poderiam ser consumidas por crianças nessa

da alimentação saudável, de modo geral, deve prever um escopo amplo de ações

idade e 36% (18) disseram que o consumo é permitido. Sobre o consumo de leite

que contemplem a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, com

artificial e mingau, 70% (35) e 68% (34) responderam que poderia ser consumido

a introdução da alimentação complementar em tempo oportuno e de qualidade,

e 30% (15) e 32% (16), respectivamente, responderam que nessa idade esses

respeitando a identidade cultural e a alimentar das diversas regiões brasileiras5.

produtos não devem ser consumidos. Discussão: A aplicação do questionário

Objetivos: Identificar as principais dúvidas sobre alimentação complementar que os

possibilitou a verificação das principais dúvidas desse público sobre a Alimentação

pais e demais familiares possuem no momento de iniciar a oferta de outros alimentos.

Complementar e a constatação de que conceitos equivocados sobre o tema

Métodos: A amostra foi constituída por 50 pessoas, entre elas mães, pais e familiares

permanecem como corretos para muitas famílias. Isso pode ser observado quando

de crianças inscritas no Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo do

os alimentos que podem ser consumidos a partir desse período como ovo e frutas

Hospital Universitário Materno Infantil. Entre Maio e Julho de 2014 o público presente

como laranja e juçara (açaí), por exemplo, foram considerados como alimentos que

na palestra sobre Alimentação Complementar Saudável foi convidado a responder

não podem ser oferecidos e se contrapondo ao que a criança não deve consumir,
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o leite artificial e o mingau foram considerados alimentos permitidos. Conclusão: A

PO24 - POTENCIAL NUTRICIONAL DE TUBÉRCULO AMAZÔNICO PARA

Alimentação Complementar deve ser abordada continuamente, pois o alimento, a

ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR INFANTIL

quantidade e o número de refeições diárias ainda são questões que esbarram em

TEIXEIRA LS 1; COSTA ECL 2; GOMES CC 2; GONÇALVES AL 2; GONÇALVES MCN 2;

muitas dúvidas. Desta forma, entende-se que é necessário realizar palestras e outras

1 - SEMSA, UNINORTE; 2 - -;

atividades com essa temática, conversar com pais, familiares e demais cuidadores,
orientá-los a oferecer alimentos saudáveis nesta fase, para que hábitos alimentares

Introdução: A alimentação adequada nos primeiros anos de vida é fundamental

saudáveis sejam formados. Contribuições/implicações para política de alimentação

para garantir crescimento e desenvolvimento do ser humano1. Até os seis meses

infantil: Dar estas informações é importante para que a alimentação complementar

de vida, o leite materno é a fonte alimentar exclusiva, após esse período a

seja saudável, garantindo a segurança alimentar e nutricional das crianças.

complementação se faz necessária para promover o aporte calórico e de nutrientes
para o desenvolvimento da criança. A promoção de saúde e prevenção de doenças

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Complementar; Aleitamento Materno; Segurança

crônicas não transmissíveis também depende do fornecimento adequado de

Alimentar

nutrientes até os dois anos de idade2. Neste contexto, os alimentos amazônicos
podem ser escolhas nutricionalmente atrativas, tanto por seu valor nutricional
como cultural. Destacando o ariá – Calathea allouia, tubérculo amazônico não
convencional, utilizado como alimento pela população local de diversas formas,
geralmente oriundo de agricultura familiar de subsitência3,4. O objetivo deste
estudo foi analisar o potencial nutricional do tubérculo ariá e propor métodos
de consumo para alimentação complementar infantil. Metodologia: A análise
da composição centesimal, umidade e cinzas do ariá foram determinadas pelo
método AOAC (2000)5. Resultados e discussão: Como resultados, a composição
centesimal do tubérculo in natura apresentou 11.2% umidade; 2.7% cinzas; 0.9%
lipídios totais; 4.2% proteína; 81% carboidratos; 2.7% fibra bruta. Este tubérculo
pode agregar qualidade de nutrientes como carboidratos, proteínas e fibras. Além
disso estudo indica perfil de aminoácidos de qualidade3. Para o consumo sugerese introduzir este alimento na dieta infantil oferecendo-o na sua forma cozida, em
purê, ou mingau elaborado a partir da farinha de ariá. A consistência mais sólida do
alimento estimula e facilita o aprendizado de novos sabores e texturas. A introdução
de novos alimentos na infância deve ser gradual. A Organização Mundial de Saúde
recomenda que os alimentos complementares sejam inicialmente oferecidos
três vezes ao dia em consistência e quantidade apropriada2. Os alimentos
complementares devem ser disponíveis, acessíveis e agregados de valor cultural, e
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o ariá, como hortaliça não convencional amazônica, pode ser indicado nesse contexto.

PO25 - PRÁTICAS ALIMENTARES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE VIDA DE LACTENTES

As hortaliças não convencionais não possuem sua cadeia produtiva bem estabelicida.

DE UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL.

O consumo desses alimentos tem por consequência o estímulo ao mercado que

Oliveira TL 1; Possobon RF 2;

geralmente estabelecido por agricultura familiar. Conclusão: O ariá pode se destacar

1 - Programa de Saúde da Criança e do Adolescente (PGSCA), Universidade Estadual

como fonte alimentar para compor a dieta na alimentação complementar infantil, visto

de Campinas (Unicamp); 2 - Faculdade de Odontologia (FOP), Universidade Estadual

que a composição nutricional contribue para elevar densidade de calorias e nutrientes

de Campinas (Unicamp).;

da dieta da criança. A importância do resgate ao consumo de alimentos regionais como
o ariá destaca-se não somente por seus potenciais nutricionais, mas também para

INTRODUÇÃO: No primeiro semestre, recomenda-se que a criança seja

o fortalecimento de valores culturais, da cadeia produtiva e da agricultura familiar.

amamentada exclusivamente e, a partir de seis meses receba outros alimentos,
além do leite materno.1 Contudo, os dados epidemiológicos têm apontado para

PALAVRAS-CHAVE: Ariá; Alimentação Complementar; Nutrientes

baixa prevalência das práticas alimentares recomendadas. As práticas inadequadas,
tais como introdução precoce de alimentos e uso de outros leites antes dos seis
meses de idade, são frequentes e deletérios à saúde, acarretando prejuízos à
curto, médio e longo prazo.2,3 OBJETIVO: Caracterizar as práticas alimentares das
crianças menores de seis meses no município de Rio Verde-GO. MÉTODOS: Tratase de um estudo observacional analítico transversal, parte da pesquisa “Chamada
nutricional de crianças menores de um ano de uma cidade da região centro-oeste
do Brasil” custeada pelo Financiamento de Alimentação e Nutrição do Ministério da
Saúde (FAN/MS) e recursos municipais e realizada pelo departamento de Nutrição
da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde para subsidiar as ações de gestão.
A população alvo do estudo foram crianças menores de um ano, residentes no
município de Rio Verde (GO), abordadas no dia D da primeira etapa da Campanha
Nacional de Vacinação de 2012, cujas unidades amostrais foram compostas pelos
19 Postos de Vacinação. O cálculo do tamanho amostral foi realizado com auxílio do
StatiCal do software Epi Info versão 7.0. Considerou-se a população de 3200 crianças
menores de um ano,4 a frequência esperada de 33% de aleitamento materno
exclusivo no primeiro semestre de vida em Goiânia-GO,2 erro aceitável de 5%, nível
de confiança de 95%, totalizando uma amostra necessária de 307 crianças menores
de um ano. No dia D da campanha foram convidados a participar da pesquisa
todos os acompanhantes das crianças menores de um ano que compareceram aos
postos de vacinação. A coleta de dados foi realizada por cerca de 60 acadêmicos de
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nutrição e enfermagem da Universidade do Rio Verde (UniRV) e Faculdade Objetivo,

O consumo de alimentos sólidos e semissólidos por crianças amamentadas foi

que foram previamente treinados e supervisionados por nutricionistas da Secretaria

relativamente baixo nos primeiros meses, contudo elevou-se significativamente na

Municipal de Saúde, professores do curso de nutrição da UniRV e tutores municipais

Fase 5, com prevalência de 19,4% nesta fase (RP:4,85; IC95%:1,49-15-77; p=0,003).

da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS). O

Da mesma forma, o consumo de outros leites somados aos alimentos sólidos e

Questionário adaptado de Investigação de Práticas Alimentares de crianças menores

semissólidos entre as crianças amamentadas foi de 17,4% (RP:3,50; IC95%:1,43-

de um ano da Pesquisa Nacional de Aleitamento Materno2 foi aplicado e os dados

8,53; p=0,003) na mesma fase. O desmame foi maior na Fase 2 (16,4%, RP:6,16;

foram digitados no sistema on-line da Pesquisa Nacional de Aleitamento Materno.

IC95%:1,43-26,59; p=0,005). Entretanto, o desmame com consumo de alimentos

As variáveis e questões adicionadas ao questionário padrão foram digitadas no

sólidos e semissólidos foi significativamente maior nas Fases 4 (12,4%; RP:4,63;

banco extraído diretamente no Excel. As práticas alimentares foram classificadas em:

IC95%:1,06-20,26; p=0,023) e 5 (25,5%; RP:9,57; IC95%:2,34-39,13; p=0,000).

Aleitamento Materno Exclusivo (AME), Aleitamento Materno Predominante (AMP) e

CONCLUSÃO: Os resultados apontam para o baixo seguimento das práticas

Desmame (D), segundo critérios propostos pela OMS,5 Aleitamento Materno e outros

alimentares recomendadas, com prevalência decrescente de aleitamento materno

leites (AM+L), Aleitamento Materno e alimentos sólidos e semissólidos (AM+SS),

no primeiro semestre de vida. Ressalta-se a necessidade de disponibilizar às mães

Aleitamento Materno e outros leites mais alimentos sólidos e semissólidos (AM+L+SS)

uma atenção mais pontual e o apoio específico nas fases críticas, considerando a

e desmame com consumo de alimentos sólidos e semissólidos (D+SS). A análise

elevada introdução de outros leites no primeiro mês de vida, seguida pelo desmame

estatística foi realizada com o auxílio do programa BioEstat versão(5.3), com cálculo

no segundo mês e a introdução precoce de alimentos sólidos a partir do quarto

de frequências e a medida de associação utilizada foi Razão de Prevalência (RP), para

mês entre crianças desmamadas e no quinto mês entre crianças amamentadas.

a verificação da mudança da prática alimentar de acordo com a faixa etária, e foram
consideradas associações significativas quando p<0,05. A autorização para realização

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; alimentos infantis; nutrição infantil

da pesquisa foi dada pelo Gestor da Secretaria Municipal de Saúde e o projeto foi
submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos
da Universidade de Rio Verde sob protocolo 065/2011. RESULTADOS: A amostra final
foi constituída por 557 lactentes menores de seis meses, distribuídos em 6 fases
(designadas de 0a5), de acordo com a faixa etária em meses (respectivamente: 0Ⱶ1mês;
1Ⱶ2meses; 2Ⱶ3meses; 3Ⱶ4meses; 4Ⱶ5meses; 5Ⱶ6meses). A frequência de AME, de
32,7% no primeiro semestre, apresenta diminuição gradual da Fase 0 a Fase 5 (56,0%;
43,8%; 42,5%; 28,7%; 20,2% e 9,2%), sendo que houve diferença significativa a partir
da Fase 3 (RP:1,95; IC95%:1,35-2,82; p=0,000); (Fase 4: RP:2,77; IC95%:1,75-4,38;
p=0,000); (Fase 5: RCP:6,10; IC95%:3,17-11,73; p=0,000). A prática de AMP mantevese pouco oscilante durante o primeiro semestre, variando de 22,6% na Fase 0 para
12,2% na Fase 5. O consumo de outros leites associado ao leite materno foi verificado
com maior prevalência na Fase 1 com 28,9% (RP:2,41; IC95%:1,23-4,73; p=0,005).
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PO26 - PRÁTICAS ALIMENTARES NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIDA DE ESCOLARES

PO27 - PRÁTICAS ALIMENTARES PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS:

DE NITERÓI-RJ.

CONHECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E

Lobato JCP ; Vicente G ; Szklo M ; Cavalcanti ML ; Costa AJL ; Kale PL ;

ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL E ADEQUADA

1 - Instituto de Estudos em Saúde Coletiva; 2 - Johns Hopkins University;

Santos, E. K. 1; ROTENBERG, S. 2; Felipe, G.C. 3; Tavares, E.L. 3; Furtado, M.C.Q. 3;

1

1

2

1

1

1

RITO, R. V. V. F. 4;
O aleitamento materno e a alimentação complementar exercem muita influência sobre

1 - Instituto de Estudos em Saúde Coletiva. Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2

o estado nutricional. A introdução alimentar é um período vulnerável a infecções,

- Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro. Universidade Federal Fluminense;

atraso no desenvolvimento e formação de hábitos alimentares inadequados, podendo

3 - Instituto de Nutrição Annes Dias. Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura da

relacionar-se a doenças crônicas não transmissíveis. Este trabalho objetiva descrever

Cidade do Rio de Janeiro; 4 - Programa de Saúde da Criança. Secretaria Municipal

as práticas alimentares nos dois primeiros anos de vida de escolares. A população

de Saúde. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;

de estudo foi composta por casos (crianças com sobrepeso e obesidade) e controles
obtidos a partir de um inquérito em duas escolas municipais de Niterói, RJ, com
escolares de 6 a 14 anos, entre junho e dezembro de 2010. As mães foram questionadas
sobre a idade de introdução de: água, chá, mingau ou leite engrossado, frutas, comidas
salgadas, sucos de frutas, café, refrigerante, biscoitos e alimentos adicionados de
açúcar. Também foram obtidos dados sobre tempo de aleitamento materno exclusivo
e aleitamento materno, utilização de chupetas, mamadeiras e consistência da
alimentação complementar. Foram avaliadas 363 crianças. Cerca de 20% das crianças
não foram amamentadas exclusivamente ao seio, 5,5% não foi amamentada e 60%
das crianças receberam outro tipo de alimento antes dos 6 meses. No primeiro ano,
50% já haviam consumido algum alimento no qual alguém adicionava açúcar, 8,5%
refrigerante e 58% biscoito. A alimentação complementar foi introduzida liquidificada
em 37,5% dos escolares. A utilização de chupetas (54,6%) e mamadeiras (74,4%) foi
elevada. Observou-se uma grande proporção de crianças com práticas alimentares
inadequadas nos dois primeiros anos de vida. Retratar o padrão de alimentação nos
primeiros anos de vida é importante ferramenta de monitoramento da saúde infantil
e de avaliação das políticas públicas voltadas ao incentivo ao aleitamento materno
e à adequada alimentação complementar. Espera-se contribuir para o conhecimento
do comportamento da alimentação na primeira infância e para a promoção da
alimentação infantil adequada, reduzindo-se o risco de doenças a curto e longo prazos.

Introdução: O Instituto de Nutrição Annes Dias (INAD) e a Gerência de Programas de
Saúde da Criança (GPC) da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMSRJ), em parceria com universidades (UERJ; UFF; UFRJ; UNIRIO), formaram um grupo
de trabalho para estruturar rotinas para promoção da alimentação complementar
saudável e adequada na rede de saúde em consonância com a implementação
da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Em 2013, o grupo iniciou oficinas de
atualização em alimentação complementar saudável e adequada para profissionais
multiplicadores da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM)
e nutricionistas, atuantes nas gerências e nas Unidades da SMS_RJ. Objetivo:
Apresentar e analisar as principais lacunas no conhecimento de profissionais de
saúde da atenção básica sobre alimentação complementar a partir de um modelo
de oficina baseada na ENPACS (BRASIL, 2010). Descrição metodológica: Foram
avaliados os conhecimentos pré e pós teste dos profissionais, pela utilização de
questionário auto aplicado durante uma oficina de atualização de Multiplicadores
IUBAAM em Alimentação Complementar Saudável (SMS-RJ, 2006). Esta oficina foi
realizada no mês de agosto de 2013, com a participação de 28 profissionais de
enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, assistência social, agentes comunitários
de saúde, graduandos de nutrição, odontologia e gestores de unidades básicas
de saúde. O modelo de Oficina foi estruturado incluindo dinâmicas de grupos,

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; alimentação complementar ; saúde infantil

apresentação de vídeo, exposição dialogada, discussão de casos e vivência culinária
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de pratos infantis diferenciados por faixas etárias para menores de 2 anos. O pré e

consumo de mel e ovos, que demonstram grande melhora após participação na

pós teste consistiam de 17 perguntas, versando sobre situações práticas e orientações

oficina. Contribuições/implicações para a Política de Alimentação Infantil: Iniciativas

sobre Aleitamento e Alimentação Complementar Saudável. O somatório das

como esta oficina propiciam o redirecionamento de práticas rumo à consolidação

respostas corretas e incorretas foi analisado tanto para o pré quanto para o pós teste.

da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, através do respeito às especificidades

Considerou-se como adequado o nível de acertos igual ou acima de 80% das respostas.

locais na realização de estratégias para qualificação e educação permanente dos

Resultados: As questões que não atingiram os 80% de adequação no pré-teste para a

profissionais. Estas ações colaboram para a implementação da Política Nacional

introdução da alimentação complementar adequada e saudável foram: número e tipo

de Alimentação e Nutrição (2012), desencadeando ações de alta capilaridade que

de refeições; estabelecimento de horários e intervalos entre as refeições; introdução

tornam as práticas alimentares cada vez mais adequadas ao contexto do território

do jantar e período adequado de introdução do ovo inteiro (clara e gema). Estes itens

e à realidade das mães, sendo de responsabilidade dos municípios. A formação de

representam hiatos na formação em saúde e também expressam mudanças recentes

multiplicadores nas oficinas é parte crucial neste processo, podendo a avaliação

das recomendações na ENPACS. Os itens de maiores acertos incluíram as questões

dos resultados identificar as lacunas nos conhecimentos sobre alimentação

referentes à higienização dos alimentos, consumo de frutas, verduras e legumes,

complementar para propiciar a adequação e planejamento de estratégias futuras na

grupos de alimentos, consistência das refeições, não introdução de guloseimas. O item

promoção da amamentação e da alimentação complementar na atenção à saúde.

que trata sobre o aleitamento materno exclusivo até os seis meses e sua continuidade
até os dois anos de vida da criança chamou a atenção por ter apresentado quantidade

PALAVRAS-CHAVE: alimentação complementar; atenção básica; educação

idêntica de acertos tanto no pré quanto no pós teste. Procedeu-se à releitura deste item

permanente

para encontrar a possível fonte de confundimento, e verificou-se que as mudanças das
recomendações sobre a continuidade do aleitamento materno após os 2 anos de vida
geraram dúvidas, com grande número de comentários nos próprios questionários.
No item que tratava sobre consumo do ovo por crianças amamentadas a partir dos 6
meses de idade, foi observado aumento de 76% dos acertos entre o pré e o pós teste.
Dos 17 itens avaliados, 12 apresentaram melhora percentual dos acertos após a oficina,
indicando que a mesma foi adequada na abordagem dos temas em questão, e em 14
itens os profissionais apresentaram 100% de acerto no pós teste. Conclusões: Lacunas
entre teorias e práticas foram identificadas na formação dos profissionais de saúde,
que podem ser justificadas por valores, difusão de ‘mitos nutricionais’, alterações
nas recomendações dos guias de alimentação complementar, que se sobrepõem
e confundem os profissionais. O modelo de oficina atingiu o objetivo proposto, e
todos os itens respondidos no pós teste atingiram nível de acertos adequado entre os
profissionais. Sugere-se a utilização de questão única referente ao consumo de peixe,
em separado das demais carnes, assim como a manutenção dos itens referentes ao
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PO28 - PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NO MUNICÍPIO DE OURO

PO29 - PREPARAÇÃO INFANTIL A BASE DE CARÁ (DIOSCOREAE SPP )AGREGANDO

PRETO, MG

VALOR NUTRICIONAL

Castro GFC ; Silva MC ; Barbosa CC ; Passos MC ;

Souza RS 1; Cerqueira VT 1; Monteiro JWM 1; Alves SHG 1; Nagahama D 1;

1 - Universidade Federal de Ouro Preto; 2 - Secretaria de Saúde de Ouro Preto; 3 -

1 - INPA;

1

1

2

3

Departamento de Nutrição Clínica e Social da UFOP;
A prevalência mundial da obesidade infantil vem apresentando um rápido
Introdução: A alimentação complementar saudável é fundamental para o
desenvolvimento, proteção à saúde e nutrição da criança, recomendada pela OMS
(2003) a partir de seis meses para crianças em aleitamento materno exclusivo (AME).
Objetivo: Investigar os alimentos complementares mais comumente oferecidos
durante o primeiro ano de vida no município de Ouro Preto, MG. Métodos: Trata-se
de um estudo transversal descritivo utilizando dados secundários referentes a 585
crianças de 0-12 meses, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ouro
Preto. A organização dos serviços está baseada na Estratégia de Saúde da Família-ESF
e contava, à epoca da entrevista, com 19 equipes implantadas, 10 na área rural e 09 na
sede do município, perfazendo uma cobertura de 94,7% do total da população (SIAB,

aumento nas últimas décadas, sendo caracterizada como uma verdadeira epidemia
mundial. Este fato é bastante preocupante, pois a associação da obesidade com
alterações metabólicas, como a dislipidemia, a hipertensão e a intolerância à
glicose, considerados fatores de risco para o diabetes melitus tipo 2 e as doenças
cardiovasculares até alguns anos atrás, eram mais evidentes em adultos. Vários
fatores são importantes na gênese da obesidade, como os genéticos, os fisiológicos
e os metabólicos; no entanto, os que poderiam explicar este crescente aumento
do número de crianças obesas parecem estar mais relacionados às aos hábitos
alimentares. O aumento no consumo de alimentos ricos em açúcares simples e

2011). Dessas equipes, apenas duas não preencheram os questionários referentes

gordura, com alta densidade energética, e a diminuição da prática de exercícios

ao consumo infantil. Os dados foram coletados pelos ACS no período de junho a

físicos, são os principais fatores relacionados ao meio ambiente. Neste sentido, a

agosto de 2011. A análise descritiva dos dados foi realizada no software Epi Info 3.5.2.

introdução de alimentos regionais é de suma importância para agregar um alto valor

Resultados: Verificou-se introdução precoce, entre crianças de 0-6 meses, de água/chá

nutritivo, sendo de fácil acesso e baixo custo tornando-se uma fonte de alimento

(27,5%), fórmulas infantis (13,7%), leite de vaca (11,5%), frutas (16,2%) e papa salgada

rico em nutrientes necessário para um crescimento e desenvolvimento satisfatório

(21,7%), assim como introdução tardia desses dois últimos itens em 16,2% e 21,7%,

de uma criança, tornando-se uma nova forma de alimentação saudável, sendo

respectivamente. A introdução de água/chá em 13,3% das crianças no primeiro mês

esta uma ação básica indisponível de forma equitativa, o que contribuiria para a

aponta para uma queda sensível da AME logo no início da vida, confirmando-se nos
meses subsequentes, quando AME atinge 45,7% das crianças de 4-6 meses. Conclusão:
Conclui-se que a introdução de alimentos saudáveis no primeiro ano de vida ainda
é tardia, ao passo que o AME é prejudicado pela precocidade do oferecimento de
água/chá e outros alimentos de maneira inoportuna. Essa situação ainda exige novos
esforços dos gestores/profissionais de saúde no planejamento da política municipal de
alimentação infantil, além daquelas já implementadas como a Estratégia Nacional para
Alimentação Complementar Saudável, entre outras.

diminuição do quantitativo de crianças obesas. Neste segmento o cará (Dioscoreae
spp.) representa grande importância na segurança alimentar por possuir
características nutricionais excelentes e ser promissora pela sua produtividade
resultante da alta adaptabilidade às condições edafoclimáticas das regiões
brasileiras. A principal espécie cultivada no Amazonas é D. trifida, os nutricionistas
destacam a importância do uso do cará em pacientes anêmicos, dada a sua
relativa riqueza em ferro. Neste aspecto, o objetivo deste trabalho foi agregar valor

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; Aleitamento materno; Estratégia de

nutricional a uma preparação para o público infantil a partir do cará e avaliar o seu

Saúde da Família

valor nutricional. O cará foi devidamente higienizado para ser utilizado em receitas
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selecionadas e adaptadas do livro de receitas do SESI – Cozinha Brasil. Foi utilizado na

PO30 - PREPARAÇÕES A BASE DE CORAÇÃO E FÍGADO BOVINO DESIDRATADO

forma in natura como em forma desidratada e pulverizada (farinha). Foram testadas

AGREGANDO VALOR NA ALIMENTAÇÃO INFANTIL.

três receitas de bolinho, utilizando diferentes concentrações (50%, 75% e 100%) de

GONÇALVES AL 1; IUDICE R 1; COSTA EC 2; NAGAHAMA D 3;

cara tanto na forma in natura como na forma de farinha substituindo a farinha de trigo.

1 - LAB. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO, INPA; 2 - LAB. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO; 3 -

A preparação com concentração de 75% foi selecionada por meio de analise sensorial

COORDENAÇÃO DE SOCIEDADE, AMBIENTE E SAÚDE, INPA;

entre os próprios participantes do grupo (10). Foi observado que o cará mostrou um
desempenho satisfatório em relação à consistência, aroma e sabor quando comparado

Alimentação complementar é definida como o período de introdução alimentar

com a receita original e verificou-se um decréscimo calórico da porção em média de

em que outros alimentos ou líquidos são oferecidos à criança, em adição ao

45%. A introdução e consumo de alimentos regionais, como o cará, torna-se muito

leite materno. A alimentação complementar adequada deve compreender

importante à medida que é uma alternativa de baixo custo, de grande produtividade

alimentos ricos em energia e micronutrientes, em quantidade apropriada, a

e sustentabilidade. Estas preparações que se apresentaram ricos em nutrientes são

partir de alimentos de fácil preparação e de custo aceitável, além de ser isenta de

capazes de suprir necessidades de crianças, principalmente prevenindo o sobrepeso e a

contaminação e excessos (sal e condimentos), evitando-se desta forma alimentos

obesidade, tornando-se uma nova opção para o consumo alimentar para ser utilizando

industrializados1,2. Dentre os nutrientes essenciais da alimentação complementar

também na merenda escolar, criando desta maneira hábitos saudáveis e sustentáveis.

infantil, podemos destacar a importância do ferro, em virtude de ainda ser o
micronutriente responsável pelo distúrbio nutricional mais prevalente no mundo.

Palavras-Chave: Cará, Obesidade, alimentação infantil, valor nutricional.

As carnes em geral são alimentos ricos nesse nutriente e especialmente as
vísceras, como coração e fígado bovino, que são pouco consumidas pela população
amazonense, apesar de apresentar baixo custo. Neste sentido, este trabalho teve
como objetivo desenvolver preparações culinárias utilizando coração e fígado bovino
desidratados, com intuito de contribuir na melhoria do estado nutricional de grupos
populacionais e subsidiar programas de política pública de intervenção nutricional.
Para elaboração das farinhas, as vísceras foram adquiridas em supermercado local,
devidamente identificadas com selo de inspeção federal, secas em estufa a 65°C
por 72 horas. Após este processo realizou-se o preparo das receitas selecionadas a
partir da cartilha do Mesa Brasil e outras retiradas de sites culinários, para o cálculo
da composição nutricional utilizou-se tabelas de composição de alimentos. Com
as farinhas foram preparadas seis receitas de fácil preparo e baixo custo. Sendo
que três receitas foram elaboradas com a farinha de fígado bovino: Biscoito Doce,
Sorvete de Cupuaçu e Bolo de Laranja. E outras três elaboradas com a farinha de
coração bovino: Torta Salgada, Kibe Assado e Pão Caseiro. O percentual das farinhas
de vísceras foi calculado com relação ao peso da farinha de trigo da receita, ou ao
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ingrediente de maior teor. As concentrações das farinhas adicionadas às formulações

PO31 - PROCURA POR ORIENTAÇÃO SOBRE A INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

variaram entre 10 a 20%. Com relação à composição nutricional comparou-se o valor

COMPLEMENTAR POR DOADORAS DE LEITE HUMANO EM BLH DO DF

nutricional das receitas elaboradas com suas respectivas receitas padronizadas, e

Rocha TO 1;

verificou-se que a adição das farinhas nas preparações alterou significativamente

1 - Universidade de Brasília;

o teor de vitamina A, e sensivelmente o teor de outros nutrientes, especialmente
o micronutriente ferro. Esses resultados foram semelhantes aos encontrados em

Alimentação complementar é definida como a alimentação no período em

biscoitos enriquecidos com sangue bovino desidratado. Sugere-se como métodos de

que outros alimentos ou líquidos são oferecidos à criança, em adição ao leite

consumo incorporar estas farinhas em preparações infantis, como em mingaus, purês

materno. O estudo em tela é descritivo prospectivo que teve como objetivo

de frutas e, ou legumes. Tendo em vista que, quanto mais variada as preparações em

quantificar o número de nutrizes doadoras de leite humano ordenhado que

sabores e texturas facilita o aprendizado e percepção alimentar da criança, além de

receberam, da equipe do Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Regional

fornecer novas opções para introdução destas vísceras na alimentação infantil. Diante

de Santa Maria (HRSM) do Distrito Federal (DF), orientações sobre a introdução

dos resultados infere-se que a incorporação das farinhas de vísceras na formulação

da alimentação complementar de seus filhos. O BLH do HRSM conta com uma

das receitas conjuga benefícios organolépticos, nutricionais e econômicos. A partir

equipe interdisciplinar de nível superior composta por duas enfermeiras e uma

desses resultados, sugere-se para estudos futuros aumentar a proporção das farinhas

nutricionista que podem realizar atendimentos ambulatoriais para acompanhar o

de fígado e coração bovino nas receitas e incorporá-las em preparações infantis.

crescimento e desenvolvimento do bebê e realizar orientações sobre o aleitamento
materno. A Nutricionista realiza, ainda, acompanhamento nutricional para a nutriz

Palavras-Chave: Alimentação Complementar, Ferro, Vísceras desidratadas em pó.

e/ou seu filho. A informação sobre a assistência ambulatorial é dada durante o
preenchimento do cadastro da nutriz que pretende doar leite humano ordenhado
(LHO), nos contatos para informa-las sobre dia e horário para coleta, e ainda, no
momento que a nutriz informa que não será mais doadora. As informações para
o estudo foram obtidas por meio dos registros dos atendimentos no período de
abril a julho de 2014. Nesse intervalo, sessenta e nove mulheres foram atendidas
e apenas três atendimentos tinham por objetivo orientar quanto à introdução da
alimentação complementar. Conclui-se com o resultado que o ambulatório de
nutrição do BLH do HRSM pode não estar sendo percebido como um local de apoio
para orientações nutricionais sendo preciso reforçar as informações com apoio
de folder, visitas domiciliares, formação de grupo de nutrizes com atendimentos
coletivos e individuais agendados com convites atrativos a esta nutriz doadora.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; banco de leite humano; doadoras
de leite humano
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PO32 - PROPOSTAS DE PAPINHAS REGIONAIS UTILIZANDO MATÉRIA-PRIMA DA

PO33 - UTILIZAÇÃO DE SEMENTE DE ABÓBORA E FUBÁ (CUCURBITA PEPO L) NA

REGIÃO NORTE

ELABORAÇÃO DE BISCOITO TIPO “COOKIE” : UMA ALTERNATIVA DE ALIMENTAÇÃO

Tuma, RB ; Gabriel, JCB ; Pinheiro, LO ; Silva, EB da ; Lins, RT ;

INFANTIL NAS CRECHES

1 - Secretaria de Estado de Saúde Pública; 2 - UNAMA;

Araújo SBC 1; Cunha AB 1; Nagahama D 2; Rocha DM 1; Araújo E 1;

1

2

2

2

2

1 - Centro Universitário do Norte - UNINORTE; 2 - Instituto Nacional de Pesquisa
A adequação nutricional dos alimentos complementares é fundamental na prevenção

da Amazônia;

de morbimortalidade na infância e nesse contexto a utilização dos alimentos regionais
é uma alternativa viável que possibilita não somente diversificar como também ampliar

Com a inserção da mulher no mercado de trabalho as creches tornaram-se uma

o valor nutricional da dieta oferecida às crianças. O objetivo do trabalho é elaborar

opção necessária para o cuidado da criança. O Programa Nacional de Alimentação

papinhas infantis para a faixa etária de 6 à 12 meses de idade a partir de matérias

Escolar – PNAE, implantado em 1955, afirma que a alimentação na idade escolar

primas da região Norte. Trata-se de estudo experimental realizado de fevereiro a

desempenha papel importante no desenvolvimento e produtividade das crianças e

março de 2013. As experiências foram realizadas no Laboratório de Técnica Dietética

que os alimentos que compõem a merenda ofertada pelas creches devem possuir

da Universidade da Amazônia. Para cada uma das preparações foram elaboradas fichas

alto valor nutritivo e boa aceitabilidade, para que contribua no bem estar físico

técnicas de preparo e fichas de análise do valor nutricional da preparação. Foram

e mental dos alunos.1 Após o sexto mês de vida, uma alternativa de se obter

propostas 12 preparações, sendo 6 salgadas e 6 doces: Pescada com Pupunha; Pescada

uma alimentação complementar mais saudável para as crianças é adicionar aos

com Castanha do Pará; Pescada com Batata Doce; Frango com Cará e Chicória; Carne

alimentos ingredientes que muitas vezes são descartados como sementes, cascas

com Pupunha; Carne com Banana Pacovã; Banana com Ingá e Castanha do Pará; Uxi

e talos. O consumo de abóbora, na região Norte e em especial no Amazonas é

com Manga e Aveia, Banana com Castanha do Pará e Aveia, Manga com Castanha do

bastante grande, e o conhecimento do aproveitamento integral da abóbora

Pará e Aveia; Buriti com Castanha do Pará e Aveia; Bacuri com Castanha do Pará e Aveia.

é pouco difundido, sendo utilizada apenas a sua polpa, descartando cascas e

As preparações obtiveram média de 148,75Kcal (porção padrão de 115g). A papinha de

semente ricas em nutrientes essências ao organismo. 2 As sementes de abóbora

Pescada Amarela com Castanha do Pará destacou-se pelo maior valor energético, maior

(Cucurbita Pepo l), são ricas em fibra, possui alto teor de proteínas, vitaminas

concentração de lipídios, com destaque aos ácidos graxos poli-insaturados (em grande

e ácido graxo poliinsaturado e ômega-6.3 A fibra alimentar foi reconhecida e

quantidade na castanha). A inserção dos alimentos regionais nas papinhas mostrou-se

começou a ser recomendada na dieta, devido o aumento de algumas doenças

viável e relevante para o incremento do valor nutricional das dietas infantis, entretanto

crônicas (obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, hipercolesterolemia), que

vale ressaltar que a disponibilidade dos alimentos regionais deve ser observada de

surgiram à medida que os alimentos naturais eram substituídos pelos processados

forma a garantir a redução dos custos de produção das papinhas.

e refinados, aumentando a alimentação à base de carnes, cereais refinados
e açúcar, pobres em fibra alimentar. 4 Este trabalho objetivou-se a elaborar

PALAVRAS-CHAVE: alimentação complementar; alimentação regional; papinhas

biscoitos tipo “Cookie” de fubá com semente de abóbora como alternativa de

regionais

agregar valor nutricional ao alimento e introduzi-lo ao cardápio da merenda para
crianças a partir de um ano de idade de uma creche da cidade de Manaus/AM.
Foi utilizado na elaboração dos biscoitos sem sementes de abóbora os seguintes
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ingredientes: fubá de milho, farinha de trigo especial, manteiga, açúcar, sal e fermento

PO34 - VIVÊNCIA PATERNA NA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO FILHO

biológico. E para produzir os biscoitos com semente, foi adicionado aos demais

NASCIDO PREMATURO COM MUITO BAIXO PESO

ingredientes 20% de farinha de semente de abóbora. A composição química foi

Silva KA 1; Machado MMT 2; SILVA RCC 3; CAMPOS MBL 4; Morais AMB 5; Martins

determinada para verificar o valor nutricional. Foi realizado teste de aceitabilidade

AF 6;

em escala hedônica de faces entre as crianças. O biscoito elaborado com semente de

1 - Instituto de Teologia Aplicada (INTA); 2 - Universidade Federal do Ceará; 3 -

abóbora apresentou maior teor de proteínas (9,13%), lipídios (14,97%) e fibras (3,90%),

UNIFOR; 4 - Fortaleza; 5 - Hospital Geral de Fortaleza; 6 - Ministério da Educação;

e consequentemente o teor de carboidratos foi menor (62,89%) quando comparados
com o biscoito elaborado sem sementes de abóbora que foi de (6,53%), (13,57%),

Prematuros de extremo baixo peso são expostos a vários fatores que podem

(3,05%) e (64,54%) respectivamente. Segundo o Ministério da Saúde, um alimento

comprometer seu crescimento, destacando-se a limitação na oferta nutricional e/

sólido pode ser considerado fonte de fibra, quando possui um teor mínimo de fibras

ou aproveitamento dos nutrientes durante a internação em Unidade de Terapia

correspondente a 3%, portanto o biscoito com fubá e sementes de abóbora pode ser

Intensiva Neonatal e nutrição inadequada após a alta¹. A introdução de alimentos

considerado como um alimento fonte de fibras, pois apresentou um teor acima do

seguros, acessíveis e culturalmente aceitos na dieta da criança como complemento

estabelecido.5 A umidade obtida no biscoito com semente foi de (8,23%) e (10,33%)

ao leite materno, em época oportuna e de forma adequada, é importante para

no biscoito sem sementes. O valor calórico do biscoito com as sementes de abóbora

o desenvolvimento sustentável e equitativo de uma nação, para a promoção da

foi de 422,81Kcal e no sem sementes foi de 406,41Kcal em 100g. Houve um alto índice

alimentação saudável, dos direitos humanos fundamentais e prevenção dos

de aceitabilidade (90,8%) entre as crianças. Portanto, a adição da semente de abóbora

distúrbios nutricionais de grande impacto em Saúde Pública. Os seis meses de

ao biscoito foi muito positiva, pois além de ter agregado valor nutricional teve boa

vida correspondem à idade ideal para que alimentos passem a complementar o

aceitabilidade tornando-o uma alternativa para alimentação infantil nas creches.

leite materno, que deve ser mantido preferencialmente até os dois anos ou mais.

Quanto a contribuição das políticas públicas, pode além de favorecer ao PNAE como

A alimentação complementar supre as necessidades e aproxima progressivamente

alternativa viável, de baixo custo, com valor nutricional agregado, principalmente de

a criança dos hábitos alimentares de seus cuidadores e exige todo um esforço

fibras, formando hábitos alimentares saudáveis, poderá também contribuir com o

adaptativo a uma nova fase do ciclo de vida². Objetivamos conhecer a vivência

meio ambiente na produção de menos lixo orgânico.

paterna na alimentação complementar do filho nascido prematuro com muito
baixo peso. Estudo qualitativo, realizado em Sobral-Ceará, no período de agosto

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação infantil; Semente de abóbora; Creche

a novembro de 2013. Participaram nove pais de crianças nascidas prematuras
de muito baixo peso, residentes em áreas urbanas de cobertura pela Estratégia
de Saúde da Família, totalizando sete territórios. Utilizou-se a base de dados do
Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) dos anos de 2011 e 2012, para
levantamento das crianças e identificação dos endereços. O agente comunitário
de saúde propiciou o contato do pesquisador com os informantes. Aplicou-se uma
entrevista semi-estruturada. Numerada de um a nove. O cenário foi o domicílio.
Utilizou-se gravador de áudio com autorização dos participantes. Procedeu-se
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escuta exaustiva das falas, transcrição, categorização, análise do discurso e discussão

de leite materno, as crianças faziam uso de fórmulas infantis. A oferta de doces,

das informações. Este estudo compôs uma dissertação de mestrado e foi financiado pelo

salgados, gordura e sal tinha vigilância contínua para proteger o filho de doenças

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Participaram

crônicas.O início da alimentação complementar foi acompanhado pelos pais, que

do estudo nove pais, com mediana de idade 32 anos. Todos residentes em zona urbana.

acertadamente focaram o que estava sendo ofertado ao filho, que benefícios

Oito católicos e um evangélico. Coabitavam com o filho e a companheira. Dois tinham

trariam ao crescimento e desenvolvimento, mas também atentaram para

o ensino fundamental e sete o ensino médio. A renda variava de um a dois salários,

possíveis agravos oriundos da nova prática. A vigilância em relação a alimentos

exceto a um participante que ganhava cinco. Apenas três das companheiras exerciam

considerados não saudáveis, para prevenção da ocorrência de doenças, revela a

atividade remunerada. Os pais não relataram dificuldades na introdução de alimentos

preservação da saúde do filho pelo pai. A participação paterna na rotina alimentar

sólidos. O início da alimentação complementar depende da maturidade neurológica da

do filho, sobretudo na decisão de como alimentá-lo, amplia a ação de cuidado e

criança. Nas consultas de seguimento em consultório pediátrico e Unidades Básicas de

insere o pai em uma prática fundamental para o crescimento e desenvolvimento

Saúde houve orientação de profissionais de saúde sobre como a alimentação deveria

saudáveis do filho garantindo-lhe atuar em um espaço que legitimadamente é seu.

ser composta e em que horários. O prematuro necessita um programa de orientação
alimentar e nutricional padronizado, incluindo rotinas básicas e adequado às suas

PALAVRAS-CHAVE: Pai; PREMATURO; Alimentação Complementar

necessidades. Emprega-se a idade corrigida como parâmetro de decisão, e não a idade
cronológica da criança. Geralmente se começa alimentação complementar entre
quatro e seis meses de idade corrigida, e quando a criança adquire pelo menos 5 kg
de peso e tem condições de gastar calorias. Inicia-se aos seis meses de idade corrigida
nas crianças em aleitamento materno exclusivo. O prematuro que recebe apenas
aleitamento artificial poderá iniciar com três meses de idade corrigida ³. Os pais se
interessaram em conhecer a contribuição nutricional dos alimentos para o crescimento
e desenvolvimento infantil. Frutas e verduras foram os mais apontados no preparo de
sopas e papas. Consideravam adequado o que estava indicado, mas declararam ter
sentido temor que viesse ocorrer um problema de saúde, como infecção, relacionado
aos novos alimentos. Correspondendo ao medo de vivenciar uma internação. O filho
é concebido frágil. Quando a criança passa a receber a alimentação complementar,
aumenta a possibilidade de doenças diarreicas, que constituem importante causa
de morbidade e mortalidade entre crianças pequenas. Os maiores problemas dessa
ordem são a contaminação da água e alimentos, durante sua manipulação e preparo,
inadequada higiene pessoal e dos utensílios, alimentos mal cozidos e conservação dos
alimentos em temperatura inadequada4. Apenas dois pais registraram o aleitamento
materno associado à alimentação complementar. Por não haver produção suficiente
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Amamentação

PO37 - A CONSULTA DE ENFERMAGEM NA VISITA DOMICILIAR DO BANCO DE LEITE
HUMANO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO: UM ESPAÇO DE AÇÕES

PO35 - “RETRATOS DA AMAMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE

EDUCATIVAS

MANAUS”

Alves,MRS 1; Ferreira,SCM 2; Andrade,M 2;

Belota RCS 1;

1 - Universidade FEderal Fluminense; 2 - Universidade Federal Fluminense;

1 - Secretaria Municipal de Saúde;
Introdução: A visita domiciliar entendida como um espaço de ações educativas
A semana mundial do aleitamento materno é considerada como um veículo

realizadas pela enfermeira do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário

para promoção da amamentação e fortalecimento da mobilização social para a

Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense BLH/HUAP/UFF, se concretiza

amamentação. Como uma forma diferenciada de chamar a atenção da comunidade

através da consulta de enfermagem na qual busca ouvir, orientar e retirar dúvidas

para o tema e incentivar as equipes de Saúde da Família do Distrito de Saúde Rural

acerca da amamentação, avaliar a mulher nutriz e seu bebê, e também coletar

(ACSR) do município de Manaus a se envolverem com as atividades da SMAM foi

seu excesso de leite. A prática fundamenta-se na visão de que a educação em

lançado um concurso “Retratos da amamentação na zona rural de Manaus” pelo qual

saúde favorece aos cidadãos conhecimentos que permitam não só cuidar de sua

os ACS capturariam imagens de mães e seus hábitos de amamentar ornamentado

saúde/doença, compreendendo suas causas e soluções, mas também fomentar

pelos costumes regionais e pela beleza natural da região. Paralelamente, as nutrizes

avaliação crítica sobre a qualidade das ações desenvolvidas1. Como esse processo

abordadas pelas equipes foram convidadas a participarem de rodas de conversas

não se resume apenas ao binômio mãe filho, os familiares presentes devem ser

realizadas na Semana Mundial de Aleitamento Materno onde compartilhariam as

estimulados a participar, compartilhando essa experiência com a mulher. O Banco de

dificuldades e vitórias na sua história de amamentação, compartilhando com jovens

Leite Humano (BLH) é um serviço especializado vinculado a um hospital de atenção

e gestantes sobre a sua experiência no ato de amamentar. As equipes de ESF se

materna e/ou infantil. É responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao

mobilizaram e o resultado foi a produção de mais de 150 fotos e rodas de conversa que

aleitamento materno, e execução de atividades de coleta da produção lática da

aglomeraram mais de 140 nutrizes, gestantes e apoiadoras do aleitamento materno

nutriz, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição,

de 7 UBSR´s, refletindo o sucesso do evento. A mais bela foto escolhida foi da UBSR

sendo proibida a comercialização dos produtos por ele distribuídos2. Objetivos:

N. Sra. De Fátima, mas ganhou a saúde da criança das populações mobilizadas que

Caracterizar a consulta de enfermagem na visita domiciliar, estabelecendo sua

tiveram oportunidade de se empoderar sobre o tema, tornando-se agentes pró-

articulação com as ações educativas desenvolvidas pela enfermeira do BLH/HUAP

ativos, promotores na prática do aleitamento materno, capazes de interferir nos

e analisar a prática da consulta de enfermagem desenvolvida na visita domiciliar,

comportamentos de saúde da sua própria comunidade.

considerando a ótica da mulher doadora. Método:Trata-se de uma pesquisa
descritiva do tipo estudo de caso, com abordagem qualitativa, que se caracteriza por

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; fotografias; comunidades rurais

ser uma investigação sobre um único evento ou situação (caso) uma vez que busca
descrever a situação no contexto da vida real em que o fenômeno está ocorrendo 3.
O fenômeno foco deste estudo é a consulta de enfermagem desenvolvida na visita
domiciliar do BLH/HUAP/UFF. Resultados: A partir dos discursos das depoentes
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emergiram informações que evidenciaram a percepção das mulheres nutrizes

PO38 - A CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE APRIMORAMENTO COM ÊNFASE NO

acerca da prática educativa da enfermeira desenvolvida na visita domiciliar. Nesta

MÓDULO DO PARTO E NASCIMENTO DA REDE CEGONHA: A AMAMENTAÇÃO NA

perspectiva, surgiram duas categorias: A consulta de enfermagem na visita domiciliar:

CENA DO PARTO

a prática educativa da enfermeira e Análise da visita domiciliar da enfermeira do BLH/

Rodrigues DP 2; Alves VH 2; Vieira BDG 2; Leão DCMR 2; Pereira AV 2;

HUAP: ouvindo a mulher-nutriz. Neste movimento de reflexão pretende--se,construir

1 - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - Universidade Federal

uma rede de saberes e práticas, caracterizadas pela troca de experiências recíproca e

Fluminense; 2 - ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA -

eficaz, possibilitando a construção de um espaço de assistência voltado para as reais

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE;

necessidades da nutriz e do recém-nascido, em compromisso com a integralidade
do cuidado, possibilitando então a doação de leite humano para alimentar os recém

INTRODUÇÃO: O parto normal atualmente tem se promovidos nas politicas pública

nascidos pré termos internados na unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital

no Brasil, em especial com a implementação da Rede Cegonha, que desde 2011

Universitário Antonio Pedro. Conclusão: A atuação da enfermeira na coleta domiciliar de

promove as boas práticas do parto normal, além de uma atenção qualificada e

leite humano no Banco de Leite do HUAP é uma atividade reconhecida pelas doadoras,

humanizada a mulher e ai recém nascido. E umas das boas práticas preconizadas

no próprio hospital e pela comunidade, por ser uma prática qualificada, uma vez que

e constituída é a promoção de aleitamento materno na primeira hora após o

é desenvolvida por profissional com conhecimento técnico-científico, associado à

nascimento, sendo o ideal na sala de parto. Apesar das inúmeras vantagens do

prática educativa em saúde e capacidade de estabelecer na dimensão relacional um

aleitamento materno apontadas pelos estudiosos do tema, sua prevalência e

vínculo afetivo com a mulher - nutriz, implicando na doação do leite materno, que

duração, no Brasil e muitos outros países, está aquém das recomendações dos

vai além do laço mãe-filho para alcançar outros bebês, que tanto necessitam dessa

Organismos Internacionais ligados a saúde infantil. Com o intuito de contribuir com

ação solidária e cidadã. Enfatiza-se a importância e o papel fundamental da enfermeira

a mudança deste quadro, foi criada a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC),

enquanto educadora na visita domiciliar para a coleta de leite humano, como uma

movimento de caráter mundial cujo objetivo básico é mobilizar profissionais da

contribuição necessária, que gera impacto na sociedade, pela perspectiva de atenção

saúde e funcionários de hospitais para mudanças em rotinas e condutas, visando

não só a família que doa o leite humano, mas a todos os recém-nascidos que recebem

apoiar, proteger e promover o aleitamento materno, prevenindo o desmame

esta preciosa doação, que poderá significar a vida. A visita domiciliar é uma estratégia

precoce. Os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento materno propostos pela

utilizada pela enfermeira do BLH/HUAP para que se efetive a consulta de enfermagem e

IHAC, são medidas que visam informar a todas as gestantes sobre os benefícios

favoreça a sua prática educativa, cujo conteúdo possui três eixos principais, o incentivo

do aleitamento materno e a maneira correta de manejar essa prática no período

ao aleitamento materno, os cuidados necessários a mãe e ao bebê e a coleta de leite

neonatal, bem como a organização de um esquema de apoio para o período

humano realizada de forma adequada para o devido aproveitamento do seu produto.

subseqüente. E em especial o passo quatro: ajudar as mães a iniciar o aleitamento
na primeira meia hora após o nascimento. OBJETIVOS: Relatar a experiencia do

PALAVRAS-CHAVE: enfermagem; visita domiciliar; Educação em saúde

curso de aprimoramento em enfermagem obstétrica na modalidade do parto e
nascimento com ênfase na promoção do passo quatro do Hospital Amigo da Criança.
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiencia do curso de aprimoramento
em enfermagem obstétrica desenvolvido em parceria com a Universidade Federal
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Fluminense e o Ministério de Saúde, para a capacitação de enfermeiros obstetras de

de parto, instituindo as politicas públicas vigente sobre o aleitamento materno.

todos os estados mais o distrito federal nas maternidade públicas da cidade do Rio

Além dos benefícios comprovado de inicio precoce do aleitamento com relação a

de Janeiro. Foram um total sessenta e quatro enfermeiros, que passaram por uma

inibição do desmame precoce, contribuir com o vínculo mãe-filho. Portanto, deve

imersão teórica e prática de quinze dias. E depois do curso a finalidade de capacitar

repensar a prática profissional e valorizar a prática do aleitamento e não sendo um

e implementar nas suas instituições origem as boas práticas ao parto e nascimento

impeditivo na instituição, e sim favorecer, para uma mudança de uma realidade

e a atenção humanizada e acolhedora ao recém nascido, respaldando as ações da

local e regional, sendo um momento oportuno para favorecer o apoio, promoção

Rede Cegonha no país. RESULTADOS: Nesse sentido, a partir da perspectiva do passo

do aleitamento materno.

quatro do hospital amigo da criança, foi promovido a sensibilização dos profissionais
de saúde para a prática nas unidades de saúde, sendo um direito da mulher e do recém

PALAVRAS-CHAVE: Parto; Aleitamento Materno; Formação

nascido, e a obrigatoriedade em promover o aleitamento materno ainda na sala de
parto, na primeira hora de vida do recém nascido. Sabe-se que o leite materno traz
inúmeros benefícios a saúde da criança, e a primeira mamada além de implementar
a amamentação, promove a primeira imunização do colostro, a interação inicial
com mãe e filho, perpetuando o carinho, amor, e um ambiente acolhedor, e a sua
prática promove a prática da amamentação, além de promover a involução uterina
com a liberação de hormônios que ajudarão a inibir hemorragias no pós-parto. Para
que mudanças nas rotinas hospitalares aconteçam, com vistas a promover e apoiar
o aleitamento materno, podem ser usadas estratégias como a implementação
dos Dez Passos, sendo dever de cada um de nós tentar sensibilizar os profissionais
para que a rotina seja mais humanizada e dirigida ao binômio. Assim, o profissional
de saúde deve praticar as ações preconizadas pela Rede Cegonha, e garantir uma
atenção humanização e acolhedora, além de inibir o processo de desmame precoce.
CONCLUSÃO: Dessa forma, nota-se que o enfermeiro obstetra tem seu real papel na
promoção do aleitamento materno e do quarto passo do Hospital Amigo da Criança,
onde promove a pratica da amamentação e inibi o desmame precoce. Assim, o
enfermeiro deve promover uma assistência dispensada às puérperas no centro
obstétrico em prol de seus direitos, além de esclarecer, sensibilizar as puérperas
frente às questões relativas à amamentação na sala de parto, importante prática para
criação de vínculo afetivo entre a mãe e o seu filho. CONTRIBUIÇÕES PARA POLÍTICAS
PÚBLICAS: Assim, o enfermeiro tem uma importância no enfrentamento do desmame
precoce, como o direito da mãe e do recém nascido em receber leite ainda na sala
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PO39 - A CONTRIBUIÇÃO DO RESIDENTE DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NA

PO40 - A FOTOGRAFIA NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Sá FMDL 1; Alves VH 2; Rodrigues DP 3; Branco MBLR 4; Souza RMP 5; Cruz AFN 6;

Rodrigues BHX 1; Goldman RE 1; Holanda VR 2;

1 - Ministério da saúde; 2 - Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da

1 - Universidade Federal de São Paulo; 2 - Universidade Federal de Pernambuco;

Universidade Federal Fluminense; 3 - Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa
- UFF; 4 - Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro-UFF; 5 -

Introdução: O leite materno é o alimento ideal e importante no crescimento e

Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF; 6 - Escola de

desenvolvimento infantil1. O Ministério da Saúde (MS) recomenda a amamentação

Enfermagem Aurora Afonso Costa -UFF;

exclusiva por 06 meses e complementada até os dois anos de vida1. A residência de
enfermagem obstétrica visa à formação e capacitação de profissionais na assistência
a mulher no ciclo gravídico-puerperal, incluindo a promoção do aleitamento materno
(ALM) nos espaços institucionais. Objetivo: Relatar a contribuição do Residente de
Enfermagem Obstétrica (REO) da Universidade Federal de São Paulo na promoção
do aleitamento materno. Descrição Metodológica: trata-se de um estudo descritivo,
tipo relato de experiência, desenvolvido durante as atividades práticas em uma
maternidade do município de São Paulo no período de Março a agosto de 2014.
Resultados: O REO tem um excelente papel na promoção do ALM no campo de
prática da residência realizando educação permanente com gestantes e puérperas

Introdução: Vivemos na era da informação, onde a imagem domina os meios de
comunicação. A visão é de todos os sentidos aquele que estimula a um aprendizado
mais amplo. Dentre as formas de comunicação visual a que mais se aproxima do
mundo real é a fotografia. Ela autentica a realidade representando um fragmento
do mundo. A fotografia é uma linguagem universal, que pode ter o poder de ser
formadora de opinião sobre determinado assunto. É extensa a sua utilização
nos meios científicos e nas ciências humanas e biológicas. A autora, utilizou as
imagens captadas por fotografias como meio de promoção da amamentação.

quanto a: procedimentos com as mamas durante a amamentação, vantagens do

Objetivo: Demonstrar repercussão do trabalho em fotografia na promoção do

aleitamento materno relacionado à mãe, criança e família, extração manual do leite

Aleitamento Materno. Método: Relato de experiência utilizando aproximadamente

e sua conservação, resolução de dúvidas mais frequentes pelas puérperas durante

quatrocentas fotografias captadas sobre Aleitamento Materno em eventos: Semana

a amamentação, direitos da mãe e da criança durante o período de aleitamento

Mundial de Amamentação, Dia Internacional da Mulher, participação em encontros

materno, procedimentos para manter a lactação, consequência do desmame precoce,

e congressos, elaboração de ensaios sobre Maternidades que foram expostos na

etc. Conclusão: Diante da experiência vivenciada, conclui-se que o REO amplia

cerimônia de entrega do título Iniciativa Hospital Amigo da Criança, elaboração

consideravelmente o conhecimento das gestantes e puérperas, contribuindo para a

de oficinas e workshops de fotografias voltadas para profissionais de saúde.

promoção e manutenção do ALM de forma eficiente. Contribuições/Implicações para
a POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: A abrangência da promoção do aleitamento
materno através de multiplicadores como os REO, consolidando as recomendações de
inúmeros órgãos internacionais e nacionais, como, o MS, fortalecendo o ALM como
fonte essencial de vida e a Política de Alimentação Infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Enfermagem Obstétrica; Promoção da
Saúde

Resultados: A partir de sua prática na organização de eventos de promoção de
saúde da mulher surgiram diversos convites para ilustração de trabalhos científicos,
exposições de fotos, palestras e criação de diversos materiais em campanhas
de promoção do aleitamento. Conclusão: A promoção da amamentação
através da fotografia é um poderoso instrumento em favor do Aleitamento
Materno. Descritores: Aleitamento materno, Saúde da mulher, Fotografia.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Saúde da mulher; Fotografia
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PO41 - A PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS SOBRE A PRÁTICA DE ALEITAMENTO MATERNO:

informações sobre o aleitamento materno. Recôncavo Baiano: estudo com 531

UMA REVISÃO DE LITERATURA.”

mães, onde apenas 69,4% realizou pré-natal, sendo a duração do aleitamento

Silva AEA ; Silva LPA ;

materno exclusivo maior entre aquelas que tiveram acompanhamento durante a

1 - Universidade Federal da Bahia;

gestação. Observou-se que 98,1% das crianças iniciaram a amamentação ao peito

1

1

com duração média de 74,73 dias para o aleitamento materno exclusivo (AME).
Introdução: A amamentação exclusiva deve ser mantida até o sexto mês de vida do

Minas Gerais: em 2007 realizou-se estudo com 252 mães onde, no momento

bebê conforme orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério

da alta hospitalar, todas as mulheres amamentavam seus filhos, 98% delas de

da Saúde e complementada com outros alimentos até os dois anos de idade.(1) O

forma exclusiva. A média de AME foi de 40 dias e, quando complementado, de

Ato de Amamentar está associado a inúmeros fatores comportamentais, psíquicos e

237 dias. Portugal: Pesquisa realizada em 2010 com 1.800 pares de puérperas e

sociais, sendo, portanto, dependente da cultura de cada local e variando a depender

recém-nascidos, apontou que apenas 50% das crianças mantêm-se em AME até

da conformação e concepção atribuída a esta prática por cada população. Os avanços

os três meses de idade, apesar das recomendações da OMS. Continente. Das

dos indicadores de aleitamento materno são evidentes no Brasil desde a implantação

entrevistadas 42% consideraram que existam alimentos que podem aumentar a

do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (ano 2010), porém,

produção de leite materno. Continente Africano: estudo realizado em 2014 com

apesar de 95% das crianças nascidas no país iniciarem o aleitamento, esta prática

82 pares mãe-bebês, revelou que aos três meses de idade 44% dos bebês ainda

não é mantida pelo período recomendado, seja exclusiva ou complementada, pela

estavam em aleitamento materno exclusivo em Burkina Faso, 38% em Uganda e

OMS e Ministério da Saúde.(2) Desta forma, busca-se conhecer quais os fatores

apenas 4% na África do Sul. Canadá: estudo realizado em 2014 com 588 médicos da

que influenciam as puérperas na manutenção ou não do aleitamento materno pelo

família e pediatras revelaram que 74% dos pediatras e 73% dos médicos da família

tempo recomendado. Objetivo Geral: Analisar as influências sobre as puérperas para

afirmaram estar completamente confiantes em sua capacidade de orientar as

a manutenção ou não do aleitamento materno exclusivo e complementado. Objetivos

gestantes sobre o aleitamento materno, além disto, 56% dos médicos da família e

específicos: Descrever quais os principais problemas que levam ao fracasso da prática

30% dos pediatras mantêm amostras de fórmulas em seus consultórios. Conclusão:

de aleitamento materno, caracterizar os fatores que influenciam a manutenção da

Através destes dados é possível perceber que grande parte da população não

amamentação pelo período recomendado e identificar os mitos relacionados à prática

segue a recomendação de aleitamento materno exclusivo e complementado, seja

da amamentação. Metodologia: A metodologia do presente trabalho consistiu em

por influência cultura, familiar, ou ainda, por falta de acesso à informações sobre

uma revisão bibliográfica referente ao tema proposto. Trata-se de uma revisão de

os benefícios da amamentação para ela e seu bebê. Contribuições para a política

literatura que contou com a busca e leitura de artigos científicos nas bases de dados

de alimentação infantil: Este estudo mostra as realidades nacional e internacional,

Scielo, Lilacs e Portarias do Ministério da Saúde. Foram utilizados os dados de 38

por tanto permite um olhar amplo sobre a prática de amamentação, podendo

pesquisas nacionais e internacionais. Foram incluídos aqueles que traziam dados

ser correlacionado à implantação da Rede Cegonha e da Rede Amamenta Brasil,

sobre o percentual de mulheres que mantém o aleitamento materno e os fatores

por exemplo. Referências: 1 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à

que a influenciam no processo de interrupção precoce da amamentação. Resultados

Saúde. Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Rede Amamenta

encontrados: Estudos realizados no Brasil: Rio Grande do Sul: em 2010 realizou-se

Brasil: os primeiros passos (2007–2010) / Ministério da Saúde. Secretaria de

um estudo com dez puérperas e apenas seis delas receberam, durante o pré-natal,

Atenção à Saúde. Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. –
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Brasília : Ministério da Saúde, 2011.58 p. : il. – (Série I. História da Saúde ) 2 SOUZA, CB;

PO42 - A PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO ENTRE RIBEIRINHAS: UMA

ESPÍRITO SANTO, LC; GIUGLIANI, ERJ. Políticas Públicas de Incentivo ao Aleitamento

CONTRIBUIÇÃO PARA A ENFERMAGEM TRANSCULTURAL

Materno: A experiência do Brasil. Revista La Santé de l’homme nº 408 (julho a outubro

Xisto,S,M,A 1; Castro,C,B,M 2; Lima,S,R,F 3;

de 2010).

1 - Hospital Universitário Getúlio vargas HUGV- UFAM; 2 - Hospital Universitário
Getúlio Vargas HUGV- UFAM; 3 - Escola de Enfermagem De Manaus;

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Cultura; Amamentação
Introdução Como enfermeira e pesquisadora em uma comunidade ribeirinha
constatei que o saber popular influencia na prática do aleitamento materno, e
como é importante estar sensível a esses valores culturais para prestar um cuidado
eficiente. Objetivo Descrever a prática do aleitamento materno na comunidade
ribeirinha Vila Nova Maringá, Amazonas. Métodos Estudo exploratório-descritivo,
com abordagem qualitativa. Realizado entre julho e agosto 2008 em Vila Nova
Maringá, Amazonas. Sujeitos foram 16 mães. Realizadas entrevistas semiestruturadas, e análise de conteúdo do tipo temática. Resultados 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 que
não conseguem comprar cesta básica suficiente para todo o mês, as mães se
preocupam e separam dinheiro para adquirir, no mínino, leite e “massa” para os
filhos mais novos, justificando sua compra pelo alimento ser de alta qualidade e
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oferecer saúde. Como não existem profissionais de saúde na comunidade, a prática do

PO43 - A PRÁXIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS BANCOS DE LEITE HUMANO

aleitamento materno é por vezes influenciada tão somente por valores socioculturais.

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO

Conclusão Cabe ao profissional de saúde reforçar os benefícios do colostro e da

ALEITAMENTO MATERNO

alimentação complementar natural sem ignorar os valores culturais ribeirinho, e

Branco MBLR 1; Alves VH 2; Rodrigues DP 3; Souza RMP 2; Silva LA 3; Monnerat CP 4;

sempre que possível fazendo acomodação das práticas já realizadas no manejo do

1 - Banco de leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro-UFF; 2 -

aleitamento materno. CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA DE AMAMENTAÇÃO: O

Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro-UFF; 3 - Escola

aleitamento materno, que deve ser a primeira prática alimentar dos indivíduos, é

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense; 4 -

necessário para a garantia da saúde e do desenvolvimento adequado das crianças. O

Hospital Universitário Antônio Pedro-UFF;

Brasil adota as recomendações internacionais, recomendando o aleitamento materno
exclusivo até o sexto mês e continuado até o segundo ano de vida. Independente das

INTRODUÇÃO: As atividades dos Bancos de Leite Humano (BLH) são de grande

condições socioeconômicas das famílias e da comunidade, o aleitamento materno

importância para a promoção proteção e apoio ao aleitamento materno.1 O Estado

deve ser compreendido como fonte alimentar gratuita, nutritiva e essencial para a

do Rio de Janeiro tem aumentado os índices de aleitamento materno através

vida do recém-nascido. Sabe-se que os em muitos lugares longínquos inclusive os

de implementação de políticas de incentivo ao aleitamento materno, além da

municípios do interior do estado do Amazonas enfrentam dificuldades de acesso

Iniciativa Unidade Básica Amiga do Aleitamento Materno (IUBAAM), e da Iniciativa

e acessibilidade aos serviços de saúde, bem como as informações em saúde como

Hospital Amigo da Criança (IHAC), vigentes desde 1981.2 Esse incremento se deve

um todo. É um grande desafio depertar a população interiorana quanto ás boas

em grande medida ao Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno,

práticas para o sucesso do aleitamento materno. Tarefa árdua, mas não impossível.

criado pelo Ministério da Saúde (MS) em 1981, conjugando ações multissetoriais,

É importante desvelar os mitos associados à amamentação e enfatizar que para o

principalmente nas áreas de comunicação social, assistência à saúde e legislação3.

crescimento e desenvolvimento saudável do recém-nascido o mesmo só precisa deste

OBJETIVOS: Analizar a práxis dos profissionais de saúde na promoção, proteção

ato de amor.

e apoio ao aleitamento materno nos BLHs. METODOLOGIA: Estudo descritivo,
exploratório, com abordagem qualitativa. Realizado de julho de 2012 a fevereiro de

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Saúde materno - Infantil; Aleitamento materno

2013. No Estado do Rio de Janeiro existem hoje dezessete BLHs, distribuídos em oito
regiões. Para o estudo proposto, foram escolhidos cinco BLHs, um representante de
cada região que tem BLH. Esta escolha foi feita por sorteio nas regiões onde há
mais de um BLH. Foram entrevistados 25 profissionais de saúde que atuam nos
BLHs escolhidos, com base em roteiro com questões abertas e fechadas. Também
foi realizada observação direta das atividades desenvolvidas nestas Unidades.
Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo, segundo Bardin
(2009)4. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal Fluminense, e a Resolução CNS-466/12.
RESULTADOS: A partir das análise temática emergiram três grandes categorias
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intiludadas: 1ª-Promoção do aleitamento materno: um espaço conquistado no Banco

PO44 - A UTILIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR COMO ESTRATÉGIA PARA EDUCAÇÃO

de Leite Humano. 2ª A proteção legal ao aleitamento materno nos BLH: um desafio a

EM SAÚDE ABORDANDO O TEMA DE ALEITAMENTO MATERNO

ser superado e 3ª O apoio ao aleitamento materno no BLH: um espaço privilegiado

Rodrigues MHAC 1; Filho OBM 2; Marques CRC 2; Silva JA 2; Nunes ASM 2; Nascimento

para o manejo clínico da amamentação. Os profissionais de saúde expressaram suas

MTQ 2;

práxis com foco na política de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.

1 - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE; 2 - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO;

No tocante à promoção ao aleitamento materno, a fala e o fazer são comuns a todas
as equipes principalmente quando citaram as campanhas de aleitamento materno,

Introdução: O leite materno é fundamental para a saúde da criança pela sua

o conhecimento de meios e estratégias utilizados para esse fim. A proteção ao

disponibilidade de nutrientes e substâncias imunoativas. (1) Mesmo com a

aleitamento materno foi expressada como uma ação de pouco conhecimento por parte

importância do aleitamento, os índices de amamentação exclusiva ainda são

deste profissionais e sem relevância no cotidiano. Na política de apoio ao aleitamento

baixos e a duração desta prática é insatisfatória na maioria dos países. A existência

materno, os profissionais de saúde demonstraram adesão ao entendimento de que a

de crenças que são transmitidas de geração a geração, interferem na prática da

mulher necessita de apoio, dado não apenas no manejo do aleitamento materno mas,

amamentação, levando muitas mulheres ao desmame precoce. (2) Neste contexto,

de forma ampla conscientizando os coparticipantes desta necessidade. CONCLUSÃO:

o Bumba-meu-boi surge como uma ferramenta para o desenvolvimento de

Neste estudo percebeu-se a urgência na atualização dos profissionais em relação

atividades educativas atuando pelo programa de educação pelo trabalho(PET) na

aos cursos de capacitação em aleitamento materno, focando as políticas de saúde

saúde- fortalecimento da rede cegonha se utilizou dessa manifestação cultural

e adaptação da teoria nas realidades vividas dentro de cada BLH, assim como é

durante as rodas de gestantes nas Unidades de Saúde. Haja vista que, no Brasil,

necessário se levar o conhecimento destas práticas para os espaços acadêmicos para

sobretudo no Nordeste, o bumba-meu-boi, espécie de ópera popular, encanta e

os cursos de graduação da área da saúde e comprometer gestores da saúde com a

atraia atenção de multidões. Objetivo: Promover ações de acolhimento e educação

implementação destas políticas, para que a práxis dos profissionais de saúde que

em saúde, através da encenação do bumba- meu- boi, para aliviar tensões,

atuam em BLH transforme contundentemente, a cultura do aleitamento materno,

ressignificar medos e mitos relacionados ao parto e amamentação. Metodologia:

DESCRITORES: Banco de Leite Humano, Profissional de Saúde, Aleitamento Materno.

Trata- se de ações educativas realizadas em USF´s do distrito sanitário II da
cidade do Recife. As encenações eram realizadas semanalmente, em rodas de

PALAVRAS-CHAVE: Banco de Leite; Profissional de saúde; Aleitamento materno

gestantes, antes das consultas de pré-natal. As atividades foram desenvolvidas
com apresentação teatral de estudantes caracterizados, utilizando-se a cultura
do bumba-meu- boi, com enredo abordando questões relacionadas ao parto e
amamentação. O projeto obedeceu aos princípios de bioética, sendo aprovado
pelo comitê de ética do Centro Integrado de saúde Amaury de Medeiros sob
CAEE: 20341213.3.0000.5191. Resultados: Maior adesão ao aleitamento materno
e maior tempo de aleitamento exclusivo. Conclusão: As manifestações da cultura
popular se tornam valiosas ferramentas para desenvolver ações de educação
em saúde por que tais tradições populares permanecem vivas nas comunidades.
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Possibilitando dessa forma a resignificação dos mitos e medos que transversalizam

PO45 - A VISITA DOMICILIAR REALIZADA PELA ENFERMEIRA PROMOVENDO AÇÃO

com o tema, favorecendo maior compreensão e adesão ao aleitamento materno.

EDUCATIVA NA COLETA DE LEITE HUMANO

Descritores: Bumba- meu –boi, amamentação, atenção básica, educação em saúde.

AlvesMRS 1; Ferreira,SCM 1; Andrade,M 1; Lopes,FO 1; Souza,RMP 1; Alves,MB 2;
1 - Universidade Federal Fluminense; 2 - Fundação Municipal de Saúde;

PALAVRAS-CHAVE: BUMBA MEU BOI; AMAMENTAÇAO; ATENÇÃO BASICA EM SAUDE
Introdução: A visita domiciliar tem sido um dos instrumentos, historicamente,
utilizados no âmbito da intervenção de enfermagem de saúde pública,
preferencialmente, focalizando a família como alvo de atenção. O cuidado
dispensado à saúde no domicílio propicia a inserção da equipe no cotidiano do
cliente; identificando demandas e potencialidades da família, num clima de
parceria terapêutica, ocorrendo à humanização do cuidado. A enfermeira pode
ser uma facilitadora neste processo, auxiliando a mulher-nutriz com conhecimento
científico, estabelecendo uma relação de ajuda e trocando experiências e vivências
no contato com a mulher. Objetivos: Descrever como se dá a coleta domiciliar de
leite humano, avaliar o impacto da atuação da enfermeira enquanto educadora
na visita domiciliar. Método: Relato de experiência acerca da coleta domiciliar de
leite humano desenvolvida no Banco de Leite do Hospital Universitário Antonio
Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense(UFF), com enfoque na atuação
da enfermeira. Neste sentido, essa atividade não se resume em buscar o leite, e sim
um contato com esta mulher que por livre escolha, decidiu doar o seu leite. Esse
tipo de estudo permite resgatar experiências, realizando uma reflexão produtiva
acerca das características observadas em seus aspectos específicos. Resultados:
A coleta domiciliar de leite humano inclui a consulta de enfermagem, dissipando
duvidas da nutriz em relação ao aleitamento materno; orientações sobre pega
correta, posicionamento do bebe durante as mamadas; orientações quanto a
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. Desta forma, a enfermeira deixa de ser meramente coletora
de leite para se tornar educadora em saúde, dando apoio, proteção e promoção
ao aleitamento materno. Busca-se construir uma rede de saberes e práticas,
caracterizadas pela troca de experiências recíproca e eficaz, para a construção de
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um espaço de assistência voltado para as reais necessidades da nutriz e do recém-

PO46 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA AMAMENTAÇÃO NA SEMANA MUNDIAL DE

nascido, em compromisso com a integralidade do cuidado, possibilitando então a

ALEITAMENTO MATERNO

doação de leite humano para alimentar os recém nascidos internados na unidade

GOMES, M.L. 1; SILVA, E.L. 1; SILVA, S.G. 1; SOUZA, K.V. 1;

de terapia intensiva neonatal do HUAP. Conclusão: Enfatizar a importância e o papel

1 - Universidade Federal de Minas Gerais;

fundamental da enfermeira enquanto educadora na visita domiciliar para a coleta de
leite humano, como uma contribuição necessária, que gera impacto na sociedade,

INTRODUÇÃO: A amamentação é considerada no meio científico como a melhor

pela perspectiva de atenção não só a família que doa o leite humano, mas a todos

maneira de alimentar o lactente e tem forte impacto sobre a mortalidade infantil.

os recém-nascidos que recebem esta preciosa doação, que poderá significar a vida.

O Ministério da Saúde (MS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendam
essa prática, pois é a estratégia que mais previne mortes em crianças menores

PALAVRAS-CHAVE: enfermagem; leite humano; educação em saúde

de cinco anos. Durante a Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM)
integrantes do Programa “Promovendo a Saúde Materna e Infantil, com enfoque
no parto, nascimento e na amamentação, em Belo Horizonte/Minas Gerais’’
promoveram atividades para a comunidade e veicularam informações sobre
essa prática. A Semana Mundial de Aleitamento Materno foi criada a partir do
documento intitulado “Declaração de Innocenti” elaborado em 1990 durante
reunião com representantes de vários países organizada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A Semana
Mundial ocorre em 120 Países e, oficialmente, é celebrada de 1 a 7 de agosto.
No Brasil, o Ministério da Saúde coordena a Semana Mundial de Aleitamento
Materno desde 1999. OBJETIVO: Relatar a experiência de atividades de extensão
universitária do Projeto ´´Contribuições Multisetorial e Multidisciplinar para a
Promoção e Proteção do Aleitamento Materno em Belo Horizonte´´, durante a
Semana Mundial de Aleitamento Materno de 2013. METODOLOGIA: Constituiu
na participação dos integrantes do projeto em atividades desenvolvidas durante
a Semana Mundial de Aleitamento Materno. No primeiro dia foi organizado um
Seminário com participação de uma colaboradora da Aliança Mundial para Ação em
Aleitamento Materno (WABA) no Brasil. Foram confeccionados dois banners, um
deles, com informações da Semana Mundial e o outro abordando as vantagens da
amamentação para a mulher e para o bebê. Os banners ficaram expostos na entrada
da Escola de Enfermagem (EE) da UFMG. Também foram publicadas informações
via facebook, sendo que a cada dia da Semana Mundial de Amamentação era
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postada uma imagem com informações abrangendo a importância da amamentação,

PO47 - ADMINISTRAÇÃO DE LEITE MATERNO PARA PREMATUROS: LAVAR OU

os malefícios do uso de apetrechos que são prejudiciais ao aleitamento materno,

NÃO A SONDA APÓS ?

entre outros assuntos. O blog do Programa acompanhou as publicações do facebook

Lebrão CW 1; Zuccolli AC 2; Marchi CS 3; Souza FI 4; Araneda MF 1; Wolf A 2;

e foi publicado um breve histórico sobre a SMAM. Foram confeccionados folders

1 - Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo; 2 - Hospital

com um pequeno laço dourado sobre o “Agosto dourado”, uma iniciativa que visa o

Municipal Universitário de São Bernardo do Campo - Faculdade de Medicina do

valor da amamentação para a sociedade.RESULTADOS: No Seminário a palestrante

ABC; 3 - Hospital Municipal de São Bernardo do Campo - Faculdade de Medicina do

abordou o tema da WABA, ´´Apoio as mães que amamentam: Próximo, Contínuo e

ABC; 4 - Faculdade de Medicina do ABC;

Oportuno!´´. O evento contou com a participação de acadêmicos, residentes de
Enfermagem Obstétrica, professores e membros da comunidade, totalizando em 35

Introdução: O uso de leite humano (LH) na terapia nutricional (TN) de RNPT

pessoas presentes. Essa atividade teve cobertura do setor de Comunicação da Escola

representa um enorme avanço e associa-se a importantes desfechos clínicos.

de Enfermagem, sendo notícia no site eletrônico da Escola de Enfermagem. Os folders

Objetivo: avaliar intercorrências clínicas relacionadas a mudança de protocolo de

ficaram disponíveis na portaria da EE/UFMG e foram distribuídos durante o Seminário
e em uma Instituição, atingindo um grande número de leitores. As postagens
eletrônicas atingiram cerca de 500 pessoas via facebook, email e blog. CONCLUSÃO:
As ações desenvolvidas ajudam as mulheres e a população em geral. As informações
sobre o tema que circularam entre a comunidade acadêmica e em geral é de grande
importância. Desse modo, datas comemorativas ajudam a ressaltar esse tema de
grande relevância. Além disso, ações como estas enriquecem a formação acadêmica,
considerando a formação comprometida com a assistência humanizada, e que valorize
o protagonismo da mulher, além das habilidades de comunicação e práticas educativas,

administração de LH por sonda. Método: Por meio de estudo de coorte avaliouse a frequência de infecções (sepse precoce, sepse tardia, trato genitourinário,
corrente sanguínea, sitio cirúrgico e enterocolite necrosante) em Hospital
que adota o Método Canguru e possui Banco de LH (> 90% dos RNPT recebem
LH durante a internação hospitalar). Para administração é utilizada a técnica de
gavagem (gotejamento gravitacional – 20 a 40 minutos). Em dezembro de 2013 o
procedimento sofreu uma modificação, deixou-se de lavar as sondas intragástricas
com 3 mL de água destilada após a infusão de cada dieta. A administração de água
passou acontecer somente após infusão de medicamentos e a troca das sondas
a cada 3 dias. Resultados: Não se observou diferença em relação ao percentual

tendo em vista que esse tipo de prática parte do cuidado de Enfermagem (ACIOLI, 2008).

e distribuição de infecções ocorridas dentro das Unidades de Internação antes

Descritores:

Educativas.

depois da modificação do procedimento de administração de LH por sonda (UTI

Contribuições/implicações para a POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: Sabe-

Aleitamento

materno;

Humanização;

Práticas

neonatal: 2003 - 27,1% vs. 2014 - 20,0%; p > 0,05). Também não se verificou maior

se que a informação e o apoio as mulheres implicaram na adesão ou não

percentual de intercorrências como obstrução ou perdas de sondas. Conclusão:

da prática do aleitamento materno. Alem disso, são necessários para que a

A administração de LH por sonda intragástrica por gavagem (gotejamento

puérpera mantenha o aleitamento materno de forma satisfatória e confortável.

gravitacional) sem lavagem da sonda é segura, não aumenta o risco de obstrução

PALAVRAS-CHAVE: Amamentaão; Educação em Saúde; Enfermagem

e de infecções em geral e nem de enterocolite necrosante. A inclusão desse
protocolo em Manuais de Boas Práticas de administração de LH deve ser divulgada,
especialmente, por reduzir o volume hídrico total administrado aos RNPT que é um
dos fatores a serem controlados em RNPT, especialmente aqueles com peso <1000
g ou com doenças que exigem restrição como a doença pulmonar crônica.
PALAVRAS-CHAVE: terapia nutricional; leite materno; enterocolite necrosante
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PO48 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PROMOVENDO SEMANA MUNDIAL DE

PO49 - AGOSTO DOURADO... É MAIS RESULTADO!

ALEITAMENTO MATERNO NO MUNICÍPIO DE INDAIAL

CARVALHO RCO 1;

Figueiredo FCM 1; Garcia LMW 1; Figueiredo FCM 1; Garcia LMW 1;

1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO;

1 - Prefeitura Municipal de Indaial;
A II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno realizado nas capitais
Introdução: (A Semana Mundial da Amamentação (SMAM) foi lançada pela WABA

brasileiras e no Distrito Federal e em outros 239 municípios, feita pelo Ministério

Aliança Mundial para Ação em Amamentação) em 1992, com o objetivo de dar

da Saúde em 2008, somando informações de 34.366 crianças, demonstrou que o

visibilidade ao aleitamento materno, incentivando todos os grupos do mundo a

tempo médio de Aleitamento Materno (AM) no país aumentou em um mês e meio,

trabalhar concomitantemente e a colocá-la na mídia, para ampla divulgação e

passando de 296 dias, em 1999, para 342 dias, em 2008. O estudo também revelou

promoção. Neste ano de 2014 o tema foi: AMAMENTAÇÃO UM GANHO PARA TODA

o aumento, em média, de um mês na duração do AME nas capitais e Distrito Federal.

A VIDA, relacionando o AM com os oito Objetivos do Milênio. Nesta perspectiva o

Em 1999, a duração do AME era de 24 dias e, em 2008, passou a ser de 54 dias. Em

município de Indaial SC,através das suas representantes no Comitê de Aleitamento

meio a esforços para assegurar e apoiar o aleitamento materno, a World Alliance

Materno Vale do Itajaí, em parceria com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS),

for Breastfeeding Action (WABA), desde 1992, estabeleceu a Semana Mundial de

construíram a programação da SMAM 2014 no município. O município tem dez

Aleitamento Materno (SMAM), com o apoio do Fundo das Nações Unidas para

UBS da Família e uma equipe de PACS. Objetivo: Atingir indivíduos de diferentes

a Infância (UNICEF), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização

grupos sociais, a fim de promover e estimular o AM, e sua relação com os oito ODM.

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). No Brasil, o Ministério

Metodologia: Panfletagem em quatro pontos específicos pelos ACSs do PACS , Entrada

da Saúde (MS) promove a SMAM desde 1999. Entretanto, internacionalmente,

principal da Prefeitura Municipal, Centro de Especialidades, Vigilâncias em Saúde e

encontramos outros movimentos, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, para a

UAB e, nos bairros cada UBS programou suas atividades e escolha do público alvo,

prevenção do câncer de mama e de próstata, respectivamente, com uma visibilidade

Palestras nas escolas, campanha de arrecadação de vidro para o BLH na cidade vizinha

publicitária muito mais ampla em relação à SMAM. Se a temática – prevenção – é a

de Blumenau, estímulo a doação de leite, Inclusão nas gincanas escolar. No dia oito, foi

mobilizadora destas campanhas de alcance mundial durante todo o mês, colorindo

realizado um encontro com puérperas, e mães doadoras de LH, ACS, e enfermagem.

monumentos mundialmente famosos, também a atenção voltada a alimentação

Foram, abordados assuntos pertinentes ao tema, visualização dos vídeos sobre os 08

adequada, segura e oportuna desde o início da vida humana se configura num

ODMs , oficina de SLING. Resultados: Mobilização da mídia, comunidade, Secretarias

importante meio de prevenção de saúde pública. No ano 2000, a Organização das

de Saúde e Assistência Social. Números de pessoas atingidas duas mil. Conclusão: O

Nações Unidas (ONU) estabeleceu os “8 Objetivos do Milênio”, e, dentre eles, está

movimento foi muito positivo, ficou na mídia mais de uma semana pois cada UBS fez

a redução da mortalidade infantil e a melhoria da saúde das gestantes. Segundo a

sua divulgação, Os ACSs respondem muito bem quando solicitado seu auxílio.

OMS, apoiar as mães a amamentarem pode garantir a sobrevivência humana de
mais de um milhão de crianças todos os anos. Em meio a essas relações surgiu, em

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Promoção da Saúde; Trabalho interdisciplinar

2013, o pensamento a respeito do “Agosto Dourado”. A lógica me dizia que sendo
agosto o mês do incentivo à amamentação através da SMAM, e seu símbolo, o Laço
Dourado, juntando os dois dava, “Agosto Dourado”. Os objetivos desse projeto são:
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promover o aleitamento materno, a alimentação complementar saudável e fortalecer

Materno juntamente com a Atenção Básica e a Vigilância à Saúde da SMS/PMOP e

a sua rede social de apoio durante todo o mês de agosto. Para isso, são sugeridas rodas

seus parceiros, incluíram o Agosto Dourado em sua agenda oficial de eventos. No

de conversa, oficinas e atividades ludo-pedagógicas que favoreçam o empoderamento

município de Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou o projeto para

da mulher e de sua família para o cuidado com a alimentação saudável e oportuna

a Câmara de Vereadores para entrar no calendário oficial de atividades. Mas, em

aos seus filhos lactentes até a fase da primeira infância. Na primeira semana do mês

Joaçaba, Santa Catarina, um projeto de lei de autoria do vereador Éber Bundchen

de agosto o foco é a SMAM, de acordo com os temas nacionais estabelecidos pelo

foi aprovado instituindo o “Agosto Dourado” no calendário oficial da cidade através

Ministério da Saúde. Nas segunda e terceira semanas, as temáticas dão prioridade a

da Lei nº 4493/2014. O mesmo ocorreu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com

assuntos relacionados à introdução da Alimentação Complementar Saudável. O mês de

a aprovação do Projeto de Lei nº0038/2014 de autoria do vereador Jorge Eduardo

agosto encerra suas atividades com questões voltadas ao fortalecimento da rede social

Mascote, que instituiu o mês de “Agosto Dourado”, dedicado a ações voltadas ao

de apoio à mulher gestante e a que amamenta e assuntos relativos ao incentivo do

aleitamento materno. E, no dia 1º de agosto de 2014, vi a concretização de uma

parto natural. Durante a condução dos trabalhos será adotada uma postura dialética

de minhas idealizações ao elaborar este projeto, o Cristo Redentor do Corcovado,

de forma a estabelecer uma relação horizontal entre público alvo e os profissionais/

no Rio de Janeiro, iluminado de dourado em alusão ao aleitamento materno, uma

acadêmicos, possibilitando, assim, o respeito ao conhecimento prévio, a visão de

iniciativa do Centro Social Nossa Senhora do Parto. Sendo assim, percebo que

mundo, a forma de ver e conhecer o objeto, visando o desenvolvimento do processo

uma ideia mesmo que simples, porém, quando não atrelada ao egoísmo humano

de conscientização. Nessa perspectiva, serão desenvolvidas a análise e discussão dos

pode mobilizar ações em redes estimulando o livre pensamento e a descoberta

problemas relacionados aos temas propostos como forma de despertar na população

pessoal de potencialidades que poderão contribuir com a promoção, proteção

a sua corresponsabilidade no processo de promoção da saúde e de transformação

e apoio ao aleitamento materno. Amamentação. Promoção. Agosto Dourado.

social. Além disso, como estratégia publicitária de alusão ao “Agosto Dourado”,
buscará envolver os poderes público e privado que administrem monumentos ou

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Promoção; Agosto Dourado

prédios de visitação ou admiração pública de destaque por meio da iluminação
dourada. Reconhecendo a amamentação uma cultura a ser resgatada, as atividades
artísticas, envolvendo a cultura regional de cada estado/município, são percebidas
como parte do processo educativo e sensibilizador. Tais diretrizes que foram lançadas,
em 2013, em contato através da lista de emails da Rede IBFAN Brasil e redes sociais
na internet, ganharam força e autonomia em todo o país. No estado de Mato Grosso
as atividades foram promovidas pelas secretarias de estado e municipal de saúde
de 31 municípios em parceria com instituições de ensino e grupos independentes,
configurando na maior ação cooperativa de promoção do Aleitamento Materno.
Noutros estados como no Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e São Paulo também foram realizadas ações do Agosto Dourado. Na
cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Comitê Interinstitucional de Aleitamento
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PO52 - ALEITAMENTO MATERNO E SUA RELAÇÃO COM O ESTADO DE SAÚDE EM

120 dias de vida e 31,0% tiveram tosse aos 6 meses de vida. Não houve diferença

CRIANÇAS PICOENSES

estatisticamente significante entre a relação da prática do aleitamento materno e a

Lima LHO ; Silva PGN ; Oliveira EAR ; Sousa AF ; Vera PVS ; Oliveira AKS ;

prevalência de doenças diarreicas, problemas respiratórios e internação hospitalar.

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI;

Nesse contexto, cabe aos profissionais de saúde, e em especial o enfermeiro,

1

1

1

1

1

1

prestar assistência direta aos atores da amamentação, mãe e filho. Contribuindo
O leite humano é um alimento vivo, completo e natural, sendo indispensável para

assim para uma maior duração da amamentação, encorajar as mães a resistirem

um adequado desenvolvimento da criança além de proteger o lactente contra

aos problemas enfrentados durante o processo de amamentação, pois sabemos

diversas doenças como diarreia, infecções gastrointestinais, respiratórias e alergias.

que amamentar é uma tarefa árdua. Deve-se proporcionar às mães, ainda no pré-

Sabe-se que o leite materno favorece a relação mãe-filho e que traz benefícios para

natal, conhecimentos acerca dos benefícios da amamentação e dos malefícios da

a saúde psíquica e física da mãe e da criança, aumentando o vínculo entre mãe e

não amamentação visando assim à promoção e proteção da saúde da criança. Essas

filho. O leite materno representa uma das experiências nutricionais mais precoces

informações coletadas nesses estudos, ajudarão a contribuir para a política de

do recém-nascido, sendo uma fonte hídrica, energética e protéica no início da vida,

alimentação infantil e um melhor desenvolvimento e crescimento dessas crianças.

e imprescindível tanto para o crescimento, como para o desenvolvimento do ser

Proporcionando um futuro com mais saúde e menos complicações por causas

humano. Nesta perspectiva o objetivo deste estudo foi investigar os determinantes

evitáveis, como a diarréia, doenças respiratórias e gastrointestinais nessas crianças.

do aleitamento materno e sua relação com o estado de saúde em crianças picoenses
menores de 6 meses.Estudo de natureza descritiva do tipo longitudinal, cuja população

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Saúde da Criança; Enfermagem

foi composta por todas as crianças nascidas vivas no período de abril de 2013 a janeiro
de 2014. Foram avaliados 82 recém-nascidos. Para a coleta dos dados foi utilizado um
formulário adaptado de outros estudos. Para a realização do estudo foi seguido todos
os princípios éticos contidos na resolução 46612 que rege pesquisas envolvendo seres
humanos. Participaram da pesquisa 82 mães com a mediana de 23 anos, residentes na
cidade de Picos-PI, 34,1% são de cor parda e com mediana de 10 anos de estudo. As
crianças avaliadas apresentam peso médio de 3320,00g ao nascimento e 48,83 cm de
comprimento. A prevalência do aleitamento materno ao nascer foi de 87,8%,aos 120
dias 89,1% e 66,7%aos 180 dias. As principais variáveis que dificultaram o aleitamento
materno aos 120 dias foram a criança não queria com 2,2% e leite insuficiente aos
180 dias com 7,1%. Entre as variáveis que suplementam o AM aos 120 e 180 dias
o leite de vaca foi o mais prevalente com 89,1%. A prevalência do aleitamento na
primeira hora de vida foi de 81,3%. Em relação aos problemas mamários destacaramse a fissura mamilar e o mamilo doloroso, ambos com 3,1% dos casos. Com relação
aos problemas de saúde, 21,7% das crianças pesquisadas apresentaram diarreia aos
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PO53 - ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NA RECUPERAÇÃO DE UMA CRIANÇA

criança verificou que a mãe começou a introduzir fórmula desde o nascimento,

DESNUTRIDA NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA – PI: RELATO DE UMA

mas ainda mantinha o aleitamento materno, prevalecendo a fórmula. Vendo a

EXPERIÊNCIA.

gravidade da situação mobilizou toda a família (mãe, pai, avós, etc) para a adesão

Maturino LSF ; Muniz CMS ; Pena VBL ; Lima IMS ;

ao aleitamento materno exclusivo. A criança foi monitorada semanalmente até

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO GURGUÉIA - PI; 2 - SECRETARIA

sair do baixo peso pela nutricionista na UBS, que avaliava a criança com aferição

ESTADUAL DA SAÚDE; 3 - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO ;

do peso e altura e para a classificação do estado nutricional utilizou a caderneta

1

2

2

3

de saúde da criança adotada pelo MS, orientando os pais e familiares quanto ao
INTRODUÇÃO: A infância é um período em que se desenvolve grande parte das

aleitamento materno exclusivo, higiene e tratamento das assaduras com o próprio

potencialidades humanas. Os distúrbios que incidem nessa época são responsáveis

leite da mãe. A partir do 5º mês de vida quando alcançou o peso adequado, o

por graves conseqüências para indivíduos e comunidades. O aleitamento é a sábia

monitoramento passou a ser mensal, quando começou a orientação para a

estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a

alimentação complementar saudável a partir do sexto mês e da continuidade do

mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução de a morbimortalidade

aleitamento materno até 2 anos. A partir do 6º mês a criança começou a introdução

infantil. Permite ainda um grandioso impacto na promoção da saúde integral da dupla

da alimentação complementar, segundo as orientações da Estratégia Amamenta e

mãe/bebê e regozijo de toda a sociedade. A desnutrição é a segunda causa de morte

Alimenta Brasil do MS, dando ênfase aos alimentos regionais. O acompanhamento

mais frequente em menores de 5 anos nos países em desenvolvimento. Pelletier atribui

nutricional mensal se estendeu até 2 anos de idade, permanecendo a criança

56% das mortes de crianças à desnutrição, devido aos efeitos potencializadores das

na curva normal de crescimento. E, Hoje ela tem 6 anos e os índices de peso/

formas moderadas e leves dessa doença. Aproximadamente 200 milhões de crianças

idade e comprimento/idade continuam dentro da curva normal de crescimento.

menores de cinco anos, residentes em países em desenvolvimento, não atingem

RESULTADOS: Recuperação do estado nutricional nos índices peso x idade e

seu potencial de desenvolvimento. Ações de promoção do aleitamento materno

estatura x idade a partir do 5º mês, além da cicatrização das assaduras já com

e alimentação complementar saudável contribuem para a reversão de tal cenário.

um mês do uso aleitamento materno exclusivo, abandono da fórmula e adesão

Estima-se que essas ações sejam capazes de diminuir, respectivamente, em até 13% e

ao aleitamento materno exclusivo.CONCLUSÃO: O ato de amamentar é muito

6%, a ocorrência de mortes em crianças menores de 5 anos em todo o mundo (JONES

complexo, envolvendo vários fatores: biológico, cultural, social, econômico, étnico/

et al, 2003).OBJETIVO: Recuperar o Estado Nutricional de uma criança desnutrida

racial e emocional, tornando-se um desafio para o profissional de saúde conduzir

com a introdução do Aleitamento Materno Exclusivo. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA:

esse processo, que envolve convencimento. No entanto, com apoio e sensibilidade

Criança, filha de adolescente, com menos de 30 dias de vida, foi identificada por um

do profissional e da família conseguiu-se a adesão da mãe ao aleitamento materno

Agente Comunitário da Saúde(ACS) do município de Alvorada do Gurguéia - PI com

exclusivo, que por si só recuperou o estado nutricional de uma criança desnutrida

uma história de assaduras sem cicatrização e encaminhada para a Unidade Básica de

e cicatrizou suas assaduras, confirmando as evidências científicas existentes sobre

Saúde(UBS), onde recebeu prescrição de medicamentos e suplementação de ferro.

os benefícios do Aleitamento Materno Exclusivo na proteção e recuperação do

Posteriormente foi encaminhada para a UBS para consulta com a nutricionista onde foi

estado nutricional de crianças desnutridas.CONTRIBUIÇÕES: Melhoria do estado

verificado que, além das assaduras, a criança não ganhava peso de forma adequada,

nutricional com diminuição das prevalências de deficiências de micronutrientes e

estando com muito baixo peso. A nutricionista investigando o tipo de alimentação da

baixo peso; redução de práticas desestimuladoras da amamentação e alimentação
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complementar saudável; aumento da prevalência do aleitamento materno exclusivo

PO54 - ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: O DESCOMPASSO ENTRE A TEORIA

até 6 meses, contribuindo para a redução da mortalidade infantil; formação de hábitos

E A PRÁTICA VIVENCIADO POR ESTUDANTES DO PET SAÚDE

alimentares saudáveis desde a infância. Todas estas contribuições reforçam as políticas

Borba JMC 1; de Araújo CMT 2; de Vasconcelos AAA 3; Soares EGR 3; da Silva EMS 3;

públicas da área da criança e da alimentação e nutrição do MS.REFERÊNCIAS:Brasil.

Teixeira CS 4;

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.

1 - Lab. Fisiologia da Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco; 2 -

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição Manual Instrutivo para Implementação

Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Federal de Pernambuco; 3 -

da Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil. Brasília

Universidade Federal de Pernambuco; 4 - Prefeitura Municipal do Recife;

– 2013.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Manual da Estratégia

A participação de acadêmicos no Programa de Educação pelo Trabalho para a

Nacional Para Promoção Do Aleitamento Materno E Alimentação Complementar

Saúde - PET-Saúde em projetos desenvolvidos na atenção básica tem fomentado

Saudável No Sistema Único De Saúde. Brasília – 2013.Brasil. Ministério da saúde.

experiências enriquecedoras para formação profissional de estudantes em todo o

Saúde da criança: nutrição infantil aleitamento materno e alimentação complementar.

Brasil. Em Recife, o projeto “Contribuição para qualificação do pré-natal na rede

Brasília. 2009;Brasil. Ministério da Saúde. Dez passos para uma alimentação saudável

pública de saúde – uma abordagem em rede de cuidados”, da Universidade Federal

guia alimentar para crianças menores de dois anos. 2010; materno e alimentação

de Pernambuco, conta com 8 estudantes da área de saúde, 1 da área de ciências

complementar. Brasília. 2009;

biológicas, 1 da área de ciências humanas e 1 da área de ciências sociais. Neste
estudo, o acompanhamento de puérperas a partir do primeiro mês pós-parto até a

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno Exclusivo; Desnutrição Infantil; Alvorada

interrupção do aleitamento materno exclusivo, forneceu dados para que estudantes

do Gurguéia - PI

de saúde refletissem sobre a problemática envolvida com a interrupção precoce do
aleitamento materno exclusivo. Segundo Bezerra et al (2012), aleitamento materno
deixou de ser apenas uma questão de relação mãe-filho e se tornou uma questão
de saúde pública que precisa ser enfrentada por todos. Este trabalho teve como
objetivo inserir alunas do PET Saúde na atenção básica para que elas identificassem
a duração média do aleitamento materno exclusivo em puérperas atendidas em
uma Unidade Básica de Saúde, do distrito sanitário V, da cidade do Recife. O
estudo foi realizado com 20 mulheres que pariram entre agosto de 2013 e março
de 2014. A partir do nascimento do bebê, as mulheres passavam a receber uma
visita mensal das estudantes juntamente com o Agente Comunitário de Saúde, cujo
objetivo era acompanhar a evolução do aleitamento materno exclusivo e identificar
o momento de sua interrupção. Na visita em que a interrupção do aleitamento
materno exclusivo era identificada, as estudantes aplicavam um formulário com
questões sociodemográficas e relativas ao pré-natal, ao parto e ao aleitamento
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materno. De acordo com os dados, a idade média das mulheres foi de 27,4±6 anos. A

PO55 - ALEITAMENTO MATERNO, MORTALIDADE INFANTIL E SUA RELAÇÃO COM

gravidez de 65% delas foi planejada e 100% realizaram pré-natal. Todas as mulheres

ATENÇÃO PRIMÁRIA

pariram em maternidade pública, 50% teve parto normal e 55% referiu que o bebê

SILVA, M.S.A. 1; SILVA, L.M.C. 2; SILVA, M.R.L. 3; GUZZO, A.C.A. 4; GUERREIRO, B.G. 5;

foi levado ao peito ainda na sala de parto. Apesar dos fatores acima citados estarem

COSTA, S.V. 5;

associados positivamente com o sucesso do aleitamento materno, a duração média

1 - Secretaria de Saúde do município de Belém-SESMA; 2 - MINISTÉRIO DA SAÚDE;

do aleitamento materno exclusivo nesta amostra foi de apenas 59,9±29 dias, ficando

3 - Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA; 4 - Secretaria de Estado de

um pouco acima da mediana nacional. Este estudo revelou para as estudantes o

Saúde Pública do Pará/SESPA; 5 - Secretaria Municipal de Saúde de Belém/SESMA;

descompasso existente entre a teoria e a prática do aleitamento materno e motivou
outros alunos participantes do PET Saúde a realizarem oficinas sobre a importância da

INTRODUÇÃO: No ano de 1993 foi criada a Estratégia Saúde da Família que constitui

alimentação complementar saudável voltada aos Agentes Comunitários de Saúde, de

a base da Atenção Primária à Saúde e vem se consolidando como um dos eixos

três Unidades de Saúde do distrito sanitário V da cidade do Recife. Estas oficinas tiveram

estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS), alcançando expressiva expansão

o objetivo de sensibilizar os Agentes Comunitários de Saúde sobre a importância do

de cobertura populacional, dando acesso da população às ações de saúde. A

monitoramente e da orientação nutricional nos primeiros anos de vida como uma

promoção do aleitamento materno salva vidas, segundo a Organização Mundial da

atividade de rotina nas visitas. Nestas oficinas foram priorizadas as questões relativas à

Saúde (OMS) e o Unicef, em torno de seis milhões de vidas de crianças estão sendo

introdução da alimentação complementar em tempo oportuno, a qualidade nutricional

salvas a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva.

e microbiológica dos alimentos e a identidade cultural e alimentar da região nordeste.

OBJETIVOS: Levantar uma série histórica dos anos de 2000 a 2013 das taxas de
mortalidade infantil; prevalência do aleitamento materno exclusivo em crianças até

Palavras chave: aleitamento materno exclusivo, PET Saúde, alimentação

quatro meses e a evolução do número de equipes de saúde da família no município

complementar saudável

de Belém. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Busca nos dados do DATASUS-DABSINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos) visando reunir informações
epidemiológicas referentes aos nascimentos informados. RESULTADOS: As taxas de
mortalidade infantil dos anos 2000 a 2013 foram: 28; 28; 22; 23; 21; 20; 19; 18; 17;
16; 18; 17; 17; e 19 respectivamente. E os números de Equipes de Saúde da família
nos anos de 2000 a 2013 foram: 22; 55; 62; 63; 69; 71; 95; 93; 97; 96; 74; 66; 64 e 98
respectivamente. E as proporções de crianças em aleitamento materno exclusivo
no quarto mês de vida nos anos de 2000 a 2013 foram: 79; 77; 79; 81; 83; 85; 86;
84; 86; 86; 92; 83; 83 e 85 respectivamente mesmo período. CONCLUSÃO: Os dados
mostram a melhoria da saúde e da qualidade de vida da criança quando analisado
na década. Em 2000, o índice de aleitamento materno no município de Belém era
de 79%, passando em 2013 para 85%, ou seja, 85% das crianças com menos de
quatro meses são alimentadas exclusivamente de leite materno. A consequência
139

não poderia ser outra. A taxa de mortalidade infantil que há 13 anos era de 28 a cada

PO56 - ALEITAMENTO MATERNO: PROCESSO EDUCATIVO COM MULHERES COMO

mil nascidos vivos caiu para 20. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A POLITICA

ESTRATÉGIA PARA EVITAR O DESMAME PRECOCE.

DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: A série histórica traz o entendimento do processo de

TEODORO RB 1

construção de uma política que propicia benefícios a população assim como, mostra

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA/ PA;

realidades que necessitam ser avaliadas em busca de melhores condições de vida.
Ter números que corroboram com os dados já vistos em outras regiões fortalece as

O aleitamento materno exclusivo proporciona benefícios à criança, a mulher e

ações que devem ser apoiadas e aprimoradas pela equipes de saúde como é o caso

família, os profissionais em saúde têm como uma das competências favorecer

do aleitamento materno. REFERÊNCIAS: 1- BRASIL. Ministério da Saúde. Dez passos

a prática do AME até o sexto mês, conforme o Ministério da Saúde. Mudanças

para uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos.

na condução do aleitamento que venham a evitar o desmame ou o retorno ao

Brasília: Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana de Saúde, 2002a; 2- ______.

aleitamento podem ser alcançadas por um processo educativo, cumprindo-se as

Ministério da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de dois anos. Brasília:

agendas de saúde. Este estudo relata experiência da prática educativa com mães

Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana de Saúde, 2002; 3- WORLD HEALTH

e seus familiares de Vista Alegre, município de Terra Alta/PA que reduziram o

ORGANIZATION (WHO). Collaborative Study Team on the Role of Breastfeeding on the

tempo de amamentação ou deixaram de amamentar exclusivamente seus filhos.

Prevention of Infant Mortality. Effect of breastfeeding on infant and child mortality due

No período de seis de agosto de 2013 a 20 de fevereiro de 2014 foi realizada uma

to infectious diseases in less developed countries: a pooled analysis. Lancet, [S.l.], v.

prática educativa em quatro fases. Fase um, realizada na USB com 158 usuários que

355, p. 451-5, 2000.

participaram de palestras sobre amamentação, durante espera de atendimento
médico e odontológico, sendo cinco mães em desmame precoce, usando o Arco

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento ; Atenção Primária em saúde; Mortalidade infantil

de Charles Maguerez, estratégia capaz de estimular a participação, a autonomia, o
pensamento crítico e criativo dos envolvidos para solucionar problemas. Buscou-se
reconhecer a realidade, problematizá-la, elencar os problemas chaves, identificar a
população alvo e buscar soluções. Fase dois utilizou-se o circulo de cultura, no qual
o diálogo foi o ponto chave para estabelecer a interação social e refletir temas do
cotidiano. Esses foram desenvolvidos em grupo com os usuários e as mães na UBS
e de forma individual nas residências das cinco mães e seus familiares a cada mês
de vida da criança, quando da visita de acompanhamento. Fase três desenvolveuse a confecção de materiais educativos, cartilha e banner. A cartilha entregue aos
participantes buscava socializar conhecimentos sobre as vantagens do aleitamento,
problemas da amamentação e manejos para solucioná-los; o banner foi utilizado
no auxílio ao acompanhamento da prática do aleitamento no domicílio, como
elemento motivador para o exercício da amamentação. Mensalmente a mãe
retirava do banner uma frase que a estimulava a continuar com o aleitamento.
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Durante todo o processo, por meio dos depoimentos, evidenciou-se que mesmo as

PO58 - AMAMENTA BRUSQUE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE

mulheres apresentando conhecimento prévio sobre a importância do aleitamento

UM PROGRAMA DE AMAMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE EM SANTA

materno, interrompiam a amamentação por insegurança, sobretudo as primíparas;

CATARINA

por orientação e prescrição do leite artificial por pediatra; influência cultural,

Goedert MMC 1; Ulber A 2; Oliveira LHS 2; Feitoza VA 2; Flores L 2; Moratto-Oliveira

familiar; estresse emocional causado pelo choro da criança e retorno ao trabalho. A

EM 2;

ação educativa e o estímulo motivacional propiciaram a continuidade consciente do

1 - SMS Brusque; 2 - Clínica da Mulher da SMS Brusque;

aleitamento materno exclusivo, como constatado por avaliação, última fase. A avaliação
feita pelas mães considerou eficiente esse acompanhamento dos profissionais e da

INTRODUÇÃO: O ato de amamentar é uma das mais significativas experiência, pois

família, relatando sentirem-se seguras e felizes em continuar com o aleitamento.

além de alimentar a crianças, inaugura um forte vínculo entre mãe e filho. Permite

Apenas uma das cinco puérperas não conseguiu seguir as orientações. Os profissionais

ainda um grandioso impacto na promoção da saúde integral do binômio mãe/

têm o desafio de evitar o desmame precoce, dando suporte às mulheres e familiares

bebê e regozijo de toda a sociedade contribuindo significativamente na redução

sobre a prática do aleitamento materno. Para tanto, é necessário rever a formação

morbimortalidade materna e infantil. Estudos realizados relatam que o país enfrenta

dos profissionais, sensibilizá-los e capacitá-los por meio da educação permanente.

dificuldade de manter o aleitamento materno exclusivo até o até o sexto mês de

O fortalecimento e implantação das UBS de apoio ao aleitamento materno nos

vida e manutenção da amamentação até o segundo ano de vida ou mais. Por este

municípios, articulado as escolas e instituições parceiras da unidade de saúde, também

motivo, torna-se fundamental elaborar estratégias para que a mulher-mãe tenha

se mostra um caminho para a redução do desmame precoce. Esse estudo pode

acesso facilitado a serviços de saúde de qualidade e às informações necessárias para

contribuir para gerar mudanças nas práticas relativas ao aleitamento e subsidiar os

suprir os possíveis desconhecimentos existentes acerca do processo de amamentar.

planos de cuidado. Reforça a importância de práticas educativas críticas e criativas para

Diante disso o Programa Amamenta Brusque foi proposto como uma estratégia de

sensibilizar as mães em prol do aleitamento exclusivo, evitando o desmame precoce.

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno nos níveis de Atenção Básica,
Serviço Especializado e Hospitalar, amparada nos princípios da educação permanente

Palavras-chave: Aleitamento materno. Desmame precoce. Educação.

em saúde, considerando as especificidades locais do município de Brusque, focando
nas ações que proporcionam a qualidade de vida dos bebês, a saúde da mulher-mãe,
valorizando o compromisso de ter uma geração saudável. OBJETIVOS: Promover,
proteger e apoiar o aleitamento materno; Realizar atividades educativas, em grupos
de mulheres, gestantes, puérperas e familiares; Mobilizar e sensibilizar a rede de
atenção à saúde no município quanto a importância da Amamentação; Incentivar
e promover ações para elevar os indicadores de aleitamento materno no
município; Desenvolver materiais educativos para população-alvo, e realizar
ações com outros setores governamentais e não governamentais, promovendo
à intersetorialidade; Estimular a doação de leite humano para os bebês do
município e região de acordo com as regras da Rede Brasileira de Banco de
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Leite Humano; Realizar coleta de leite humano, na Clínica da Mulher e no domicílio

introdução de novos alimentos após 6 meses de idade. CONCLUSÃO: A implantação

possibilitando manter estoque regular e ampliação das doações; Promover formações

do Programa contribuiu para a qualificação dos profissionais de saúde quanto ao

técnico-científicas à profissionais , visando contribuir para o estímulo do Aleitamento

manejo clínico do aleitamento materno, ampliando assim a promoção, proteção

Materno. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Para a implantação do Programa Amamenta

e apoio as mulheres mães durante o processo de amamentar. Além disso

Brusque foram realizadas uma série de ações em parceria com a Atenção Básica, Serviço

sensibilização doação de leite humano e consequentemente para a implantação

Especializado e Hospitalar, começando pela sensibilização de todas as Equipe de Saúde

do Posto de Coleta de Leite Humano – AMAMENTA BRUSQUE. CONTRIBUIÇÕES

da Família para que estes se tornem apoiadores e multiplicadores destas ações e

/ IMPLICAÇÕES PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: A implantação

orientações tanto nas Unidades de Saúde quanto nos domicílios e em toda comunidade.

do programa tem contribuído para o desenvolvimento de atividades

Paralelo a estas ações realizamos uma parceria com a Uni Duni Tê onde parte da equipe

individuais e coletivas de apoio e incentivo ao aleitamento materno que tem

da Clínica da Mulher/Amamenta Brusque realiza orientações coletivas e atendimento

mostrado promissoras para o município de Brusque, para a sensibilização da

individual a todas as mães que são encaminhadas por qualquer um dos hospitais do

amamentação e apoio durante este processo, evitando assim o desmame precoce.

município (três) e região a esta clínica entre o terceiro a oitavo dia de vida do bebê,
para a realização do teste do pezinho e da orelhinha, independentemente do pré natal

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Banco de Leite Humano; Saúde da

ter sido realizado na rede pública ou privada. Na ocasião já é realizado o agendamento

Criança

do recém-nascido para a primeira consulta pediátrica – puericultura. RESULTADOS:
A criação do programa contribuiu para a captação de doadoras de leite materno e
consequentemente para a implantação de um Posto de Coleta de Leite Humano Amamenta Brusque que tem como referência o Banco de Leite Humano de Blumenau.
Além de ponto de apoio para doação, o Posto de Coleta de Leite Humano, é uma
referência de orientação e incentivo à amamentação, além de proteção ao aleitamento
materno por meio de uma equipe especializada para realizar o manejo clínico.
Atualmente todas as vinte e cinco equipes de Estratégia Saúde da Família, a Unidade
Básica Central e os Serviços Especializados do município de Brusque possuem
profissionais treinados para realizar o manejo clínico da amamentação fortalecendo
assim o incentivo ao aleitamento materno, intervindo em qualquer intercorrência
prevenindo o desmame precoce, estimulando a doação e apoiando a mulher e a família.
Além disso, por meio deste programa está sendo desenvolvido um projeto, de
oficinas de puericultura para as crianças menores de um ano, filhos de mulheres
que tiveram uma gestação de alto risco. O projeto vem sendo desenvolvido com
subsídio do Fundo da Infância e do Adolescente de Brusque, trabalhando as técnicas
de shantala, cuidados com o bebê, aleitamento materno, calendário vacinal e a
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PO59 - AMAMENTAÇÃO CRUZADA, DA NEGLIGÊNCIA ÀS VIRTUDES MORAIS:

resultados apontam que a prática da amamentação cruzada é motivada por

CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM

virtudes morais: solidariedade, bem e confiança; e por padrões comportamentais e

Gomes CS ; Amaral JS ; Peres PLP ;

culturais e que a amamentação cruzada é um tema negligenciado por profissionais

1 - UERJ; 2 - Departamento de Enfermagem Materno-Infantil, Fac. Enfermagem, UERJ ;

de saúde. O aleitamento materno é um ato natural, contudo para sua efetividade

1

1

2

depende de fatores sociais, culturais, históricos e psicológicos da nutriz e do
INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é amplamente incentivado, pois o leite

compromisso e conhecimento dos profissionais que a assiste4. Cabe ao profissional

materno é o alimento mais completo e ideal para crescimento e desenvolvimento

de saúde identificar e compreender o processo do aleitamento materno em todo

infantil1, contudo, uma importante contraindicação é a infecção pelo vírus da

seu contexto, tanto familiar quanto sociocultural e, com isso, promover educação

imunodeficiência humana (HIV), que pode ser transmitido por essa via, justificando

em saúde. CONCLUSÕES: A amamentação cruzada não ocorre espontaneamente,

assim, a recomendação de proibição, da amamentação cruzada, feita por organismos

mas motivada por uma necessidade materna ou da criança mediada pelas virtudes

internacionais como a Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas

morais, conclui-se que o modo de romper esse ciclo que leva à contaminação

para a Infância e adotada pelo Ministério da Saúde do Brasil. Por aleitamento materno

vertical possa ser corrigindo os problemas comuns da amamentação como a

entende-se a oferta do leite materno à criança, seja ordenhado ou direto da mama1 e,

violação dos direitos e a conduta profissional deficitária, direcionando tais virtudes

amamentação cruzada entende-se a prática de oferecer o leite materno diretamente

para o estabelecimento de uma rede de apoio e não de substituição de quem

da mama ou ordenhado a uma criança que não a sua própria3. Apesar da proibição

amamenta. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A POLITICA DE ALIMENTAÇÃO

ainda é uma prática bastante realizada à despeito de todas as medidas em contrário.

INFANTIL: O estudo acerca da amamentação cruzada possibilita a compreensão

O OBJETIVO deste estudo é compreender a prática da amamentação cruzada em

do conhecimento das nutrizes acerca dessa prática e permite identificar os fatores

nutrizes residentes na Baixada Fluminense. METODOLOGIA: Estudo descritivo com

que conduzem a tal prática e assim (re) pensar quais ações podem ser tomadas

abordagem qualitativa, tendo como cenário os municípios de Belford Roxo e Duque

para evitar sua ocorrência e prevenir danos à saúde da criança. Assim, esse estudo

de Caxias; participaram do estudo 15 mulheres, residentes nesses municípios com

contribui para um cuidado integrado e uma assistência de maior qualidade para o

idade superior a dezoito anos que amamentam ou já amamentaram. A coleta de dados

público em questão, partindo do conhecimento das nutrizes para elaboração de

deu-se por meio de uma entrevista estruturada e análise de conteúdo proposta por

planos de ação que sirvam para intervir na prática da amamentação cruzada. Para

Minayo2. A preparação dos dados, ou seja, das gravações de áudio das entrevistas

os profissionais serve de evidências para que na abordagem sobre aleitamento

foram transcritas para fornecer um registro do que foi dito. A segunda etapa consistiu

materno com a gestante/nutriz o tema amamentação cruzada seja discutido de

na exploração do material, onde os dados foram organizados em categorias. A última

maneira dialogada, problematizada, sem preconceitos e de modo que possibilite o

etapa constituiu-se no tratamento dos resultados e na interpretação, onde foram

conhecimento por parte da gestante/nutriz fim de que sua escolha seja autônoma

realizadas inferências e interpretações, correlacionando-as com o referencial teórico.

e sem risco para ela e para a criança.

RESULTADOS: Oito das quinze entrevistadas relataram ter praticado a amamentação
cruzada por pelo menos uma vez e as demais alegaram que não praticaram por falta de

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; bioética; enfermagem

oportunidade. As que acreditam haver alguma contraindicação para a amamentação
cruzada são dez, e cinco, acreditam que não existe nada que contraindique. Os
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PO61 - AMAMENTAÇÃO E GALACTOCELE: RELATO DE CASO

quadro de galactocele (inicialmente infectada) no segundo mês puerperal, a qual

MATOS,ALVP ; FERNANDEZ,DF ; Trabuco,ACSR ; CORDEIRO,BS ; FARIA,GAS ;

foi submetida a uma drenagem cirúrgica, seguida de duas punções aspirativas,

MAGALDI,MN ;

mas manteve amamentação com sucesso, tornando-se posteriormente doadora

1 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA- IPERBA; 2 - Faculdade de Medicina

do banco de leite; B)Ressaltar a importância da manutenção do aleitamento

da Universidade Federal da Bahia; 3 - Faculdade de Tecnologia e Ciências, Salvador

materno, tanto de maneira preventiva como terapêutica, em pacientes que

(Bahia); 4 - Faculdade de Tecnologia e Ciências, Salvador -BAHIA; 5 - Faculdade de

apresentam complicações durante a amamentação, como a galactocele C)Avaliar a

Medicina da Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia);

determinação em amamentar de uma paciente adolescente frente as dificuldades

1

1

2

3

4

5

D)Importância do apoio de profissionais e familiares frente a situações difíceis.
Introdução: As patologias mamárias merecem primordial atenção da equipe médica,

Descrição metodológica: Relato de caso de uma adolescente (1º filho) com

visto que podem interferir negativamente no sucesso da amamentação que está

galactocele inicialmente infectada necessitando drenagem cirúrgica e internamento

comprovadamente associada à diminuição da mortalidade infantil, redução de

para antibioticoterapia venosa (lactente como acompanhante). A seguir houve

manifestações alérgicas e diminuição da incidência de doenças crônicas na criança,

nova formação da galactocele (sem infecção). Manutenção de aleitamento

além de benefícios para a saúde materna (Silva, 2009; Euclydes, 2005). Elas podem

materno exclusivo em todo o período. Acompanhamento do companheiro no

estar relacionadas à existência da glândula exócrina e dos problemas relacionados à

internamento e da mãe em todo o seguimento ambulatorial. Acompanhamento

produção de leite ou à natureza constitucional da mama que pode abrigar diversos

no Banco de Leite (ambulatório de amamentação) do Instituto de Perinatologia da

tipos de lesões sejam elas traumáticas, inflamatórias, neoplásicas, etc. (Rezende,

Bahia (IPERBA), Hospital Amigo da Criança.Revisão de literatura acerca do tema,

1999). Dentre os distúrbios associados com a lactação, encontra- se a galactocele,

utilização de registro fotográfico e ultrassonagrafico. Esse relato se fundamenta do

que consiste na dilatação cística de um ducto lactífero, estrutura responsável por

ponto de vista legal e foi conduzido com base na Resolução nº 466 de 12/12/12,

conduzir o leite até a papila - onde ele será exteriorizado por meio do orifício ductal

do Conselho Nacional de Saúde, respeitando os critérios de confidencialidade,

-, durante o período de amamentação (Fernandéz et al., 2013). Devido à dilatação

privacidade e proteção da imagem da paciente. Autorição da responsável

cística e consequente obstrução da passagem do leite, este será represado na região

para utilização das imagens. Resultados: Paciente durante o internamento foi

e a formação de uma massa lisa e redonda palpável pode ser percebida pela própria

acompanhada por profissionais do banco de leite (ordenha manual e auxílio na

lactante. O diagnóstico é confirmado através de ultrassonografia e aspiração (Carvalho

amamentação). Após a segunda punção por aspiração guiada por ultrassonografia,

& Tavares, 2010). Sua ocorrência é bem menos frequente do que a mastite, abscesso

houve redução da galactocele, optando-se a partir daí por tratamento conservador

e o ingurgitamento mamário patológico, entretanto, essas patologias devem ser

(aleitamento na mama comprometida e ordenha manual diária). No 5º mês, com

descartadas na avaliação inicial da paciente (Rezende, 1999). Na maioria das vezes

redução significativa da galactocece sem nenhuma dificuldade com aleitamento.

a galactocele ocorre após a mulher cessar o processo de amamentação, pois neste

Lactente mantido durante todo o acompanhamento com aleitamento materno

período o leite é retido e pode se acumular na glândula (Fernandéz et al., 2013). Seu

exclusivo, com ganho pondo estatural e desenvolvimento neuropsicomotor

tratamento envolve a aplicação de calor local e expressão da tumoração no sentido das

satisfatórios. A partir do 4º mês tornou-se doadora do Banco de Leite da instituição

papilas, sendo necessária muitas vezes a punção com agulha de grosso calibre (Carvalho

onde foi acompanhada, e seguiu amamentando, como resultado do processo de

& Tavares, 2010). Objetivos: A)Relatar o caso de uma adolescente, apresentando um

lactação bem conduzido, incentivado e com sucesso, apesar das intercorrências
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decorrentes do processo patológico e de ser mãe adolescente, fator muitas vezes

PO62 - AMAMENTAÇÃO EM LITERATURA DE CORDEL

associado ao desmame precoce. Conclusão: A galactocele é um diagnóstico

FERREIRA RAB 1; OSHIRO S 2; ROCHA P 2; Ferre A 3; DIAS EM 2; DIAS A 2;

diferencial importante entre a mastite/abscesso e o ingurgitamento mamário. Seu

1 - Secretaria Municipal de Saúde; 2 - SMS MAUÁ; 3 - SMS Mauá;

diagnóstico e tratamento precoce previne a suspensão da amamentação e favorece,
consequentemente, o crescimento e desenvolvimento saudável da criança, o

INTRODUÇÃO: O cordel é a junção da poesia com xilogravuras. A literatura

fortalecimento do vínculo afetivo materno-infantil, além de trazer benefícios para

de cordel também conhecida no Brasil como folheto, é um gênero literário

saúde materna. O apoio de profissionais de saúde e familiares é fundamental diante

popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais

das dificuldades no manejo da lactação. Contribuições/implicações para a política de

e depois impresso em folhetos ilustrados em xilogravura que significa gravura

amamentação infantil:As dificuldades surgidas no processo do aleitamento materno

em madeira. É uma antiga técnica, de origem chinesa, em que o artesão utiliza

não devem determinar a sua exclusão. O bom acompanhamento das dificuldades e/

um pedaço de madeira para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte

ou complicações são da responsabilidade dos profissionais de saúde, como agentes

que pretende fazer a reprodução. O nome cordel tem origem na forma como

promotores da saúde da criança com os benefícios incomparáveis do aleitamento.

tradicionalmente os folhetos eram expostos para venda, pendurados em cordas,
cordéis ou barbantes. Os autores, ou cordelistas, recitam esses versos de forma

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; galactocele

melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, como também fazem leituras
ou declamações. OBJETIVO: Promover espaços de diálogo entre profissionais da
saúde do município e munícipes sobre os esforços para a proteção, promoção e
apoio ao aleitamento materno no âmbito do Sistema Único de Saúde utilizando
como tema a literatura de cordel. METODOLOGIA: As equipes das 23 UBS, 4 UPAs, a
Maternidade Municipal e o Ambulatório de Saúde da Mulher fizeram a construção
de histórias de literatura de cordel sobre a amamentação. A produção de ilustrações
de Xilogravuras foi feita em oficina de arte-terapia dos usuários do CAPS Adulto,
As histórias foram apresentadas para a população no Evento Cultural de
encerramento da Semana Mundial de Amamentação na praça central da
cidade. RESULTADOS: Foram produzidos 29 poemas de cordel. Durante as atividades
de encerramento da SMAM, os profissionais fizeram a apresentação da sua
produção literária e foram distribuídos cordéis à população. CONCLUSÃO: Houve
um grande envolvimento dos profissionais e da comunidade que demonstraram
grande habilidade artística para expressar um tema de saúde de maneira literária.
O material produzido apoiará as atividades educacionais nas Unidades,e em breve
também será distribuído nas bibliotecas municipais.
PALAVRAS-CHAVE: Arte e saúde; cordel; amamentação
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PO63 - AMAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA E O ALEITAMENTO MATERNO

Fisher foram aplicados. Diferentes variáveis 2x2 foram associadas, e aplicado o teste

Ichisato, S.M.T. ; Machado, A.A. ; Kikuchi, R.C.S.I. ; SANTANA, R.G. ;

entre as variáveis, para verificar a correlação. O nível de significância estabelecido

1 - Universidade Estadual de Maringá; 2 - Secretaria da Saúde do Município de Maringá;

foi de 5%. Utilizou-se o programa SAS.9.3. Apesar de 704 questionários, o valor da

1

1

2

1

amostra não foi constante para todas as variáveis analisadas. Resultados. 96,4% das
Introdução. O aleitamento materno (AM) é uma das formas mais eficazes de garantir

crianças nasceram em Maringá e 95,7% moram nesta cidade; 50,8% eram do sexo

a saúde das crianças, pois fornece os nutrientes necessários para o crescimento e

feminino e 49,1% do masculino. A maioria dos acompanhantes (606) era a mãe.

desenvolvimento saudável. O aleitamento materno exclusivo (AME) é recomendado

Estavam em AM 71,7%, destes 29,1% em AME e 42,6% em AM complementar. Todas

até os seis meses de idade do bebê, pois agrega substâncias nutritivas e protetoras sem

as crianças em AME tinham até seis meses de idade. Das menores de seis meses

sobrecarregar o organismo. O contato pele a pele entre a mãe e recém-nascido (RN)

(n=381), a maioria (231) foi amamentada na primeira hora de vida, e 203, estavam

imediatamente após o parto (quarto passo da Iniciativa Hospital Amiga da Criança-

em AME. O padrão de AM é semelhante entre os que praticaram ou não a sucção

IHAC), auxilia no estabelecimento do vínculo afetivo, estimula a produção de prolactina

precoce (p=0,6865), não há relação de significância entre as variáveis. O parentesco

e ocitocina, e a liberação precoce do leite materno auxiliando na manutenção da

do acompanhante com o infante teve relação de significância estatística, sendo

amamentação e na redução de intercorrências mamárias. Este primeiro contato tem

superior a prevalência de AM quando o acompanhante era a mãe. Houve também

impacto sobre o sucesso do AME até os seis meses e sua continuidade após o início da

relação entre AM e as características de escolaridade materna e vínculo trabalhista.

complementação alimentar. Objetivo. Identificar o impacto do aleitamento materno

As mães com escolaridade de nível superior tiveram a maior prevalência de AM,

na primeira hora de vida sobre a manutenção da AM e os fatores relacionados ao

73,8% dos bebês recebiam LM, entretanto o valor não foi significativo diante

início do aleitamento e sua continuidade. Descrição metodológica. Estudo transversal,

do restante da amostra. Houve alta significância quanto ao vínculo trabalhista.

quantitativo e descritivo. Os dados são da pesquisa municipal Projeto Amamentação e

56,6% das mães em licença maternidade, estavam em AME, e 84,4% forneciam

Municípios, realizada em 16/06/2012 pelo Comitê de Aleitamento Materno de Maringá

LM. Mães trabalhadoras 16,3% mantinham o AME e 58,7% não amamentavam. O

junto a campanha nacional de vacinação contra paralisia infantil, por meio do uso de

AM na primeira hora de vida e as variáveis o tipo de parto, peso ao nascer, e ter

um questionário estruturado de caráter recordatório. O projeto passou pela comissão

ou não histórico de gestação anterior resultaram em significância estatística. As

de ética e recebeu aprovação. A coleta dos dados foi feita a partir do consentimento

variáveis sexo da criança, idade e escolaridade materna não foram significantes.

verbal do acompanhante da criança. A amostragem foi feita por conglomerados em dois

Quanto ao tipo de parto, 73,3% dos nascidos de parto vaginal foram amamentados

estágios. No primeiro estágio foram sorteados 27 postos de vacinação, e no segundo

na primeira hora. Receberam LM na primeira hora 44,6% dos bebês com menos

fez-se o sorteio das crianças a serem entrevistadas. O inquérito foi feito com base

de 2.500g e 65% dos nascidos com peso adequado. Amamentaram na primeira

nas últimas 24 horas que antecederam a data da coleta de dados. Foram considerada

hora 65,9% das multíparas e 57,8% das primiparas. Do total da amostra, 62,7% das

crianças em AM as que receberam o LM, e em AME as que receberam o LM sem

mães amamentaram na primeira hora. Entre as crianças em AME, a maioria (61,1%)

complementação de qualquer outro liquido ou sólido neste período. Extraiu-se dados

recebeu LM na primeira hora. Nesta subamostra as variáveis não apresentaram

que caracterizam a amostra e analisou-se a associação entre amamentação na primeira

relação significante entre si. Como fator de proteção para o aleitamento na

hora de nascimento e a manutenção do AM em crianças de até seis meses de idade.

primeira hora verificou-se que o peso do RN é um fator influenciador. O elevado

Para análise o modelo de regressão linear simples, teste de qui-quadrado e exato de

percentual de cesarianas e o excesso de procedimentos imediatos foi relatado
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como outro fator de impedimento. Gestação anterior foi avaliado como significante

PO64 - AMAMENTAÇÃO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE AVÓS MATERNAS E

para o AM precoce devido a experiência, do empoderamento e do conhecimento da

PATERNAS

rotina hospitalar. A ausência de experiência prévia é um fator de desmame. Quanto

Santos EKA 1; Fernandes AP 2;

a continuidade da amamentação constatou-se uma influência significativa no perfil

1 - Universidade Federal de Santa Catarina; 2 - Maternidade Carmela Dutra - SES/

alimentar em relação ao acompanhante da criança que respondeu ao inquérito. Neste

SC;

sentido quando era a mãe, havia maior prevalência do aleitamento. Mães em licença
maternidade amamentam mais do que as que trabalham fora (p= <0.0001). Este

Introdução: Em nosso país, diversas ações são realizadas para a efetivação do

evento corrobora a importância das políticas públicas e leis trabalhistas protetoras do

aleitamento materno através da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao

AM e da maternidade. O quarto passo da IHAC é o momento de reaproximação e

Aleitamento Materno. A assistência à mulher/mãe não pode estar desvinculada do

reconhecimento do binômio mãe-bebê, e deste modo traz benefícios psicológicos e

seu contexto social e familiar para que os objetivos do incentivo, apoio e promoção

bem estar que justificam e tornam esta iniciativa prioritária para humanização do parto,

do aleitamento materno sejam alcançados. Para tanto, o profissional deve valorizar

mesmo se não houver influencia na manutenção da amamentação. CONCLUSÃO. O AM

a família como forma de aliar-se na busca do sucesso na amamentação. Na

não deve ser visto de forma isolada, pois mesmo havendo variáveis que influenciam

assistência à mulher durante seu ciclo gravídico-puerperal é comum a presença

ou desmotivam esta prática, não há fator, por mais fortemente relacionado que seja,

das avós. Geralmente são elas que acompanham e cuidam de suas filhas e noras

capaz de sozinho determinar o estabelecimento e a continuidade da amamentação.

durante o processo de nascimento e posteriormente no domicílio. Tendo em vista
a forte influência exercida pelas avós durante o estabelecimento e manutenção

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Aleitamento Materno; Infantil

do aleitamento materno, compreendendo que este processo não é determinado
apenas por fatores biológicos e instintivos, mas também sociais e culturais, o
presente estudo foi desenvolvido. Objetivo: Conhecer as representações sociais de
avós maternas e paternas sobre a amamentação. Método: Pesquisa de natureza
qualitativa, com abordagem descritivo-exploratória, tendo como referencial teórico
a Teoria das Representações Sociais. As participantes do estudo foram 21 avós que
estavam acompanhando suas filhas ou noras com seus bebês, nas unidades de
Alojamento Conjunto de uma maternidade pública. A técnica de coleta de dados
foi a entrevista semiestruturada, realizada no período de agosto a novembro de
2013. Mediante a análise de conteúdo temática dos dados emergiram as seguintes
categorias: o significado da amamentação para as avós, a vivência da amamentação,
ser avó e a amamentação. Resultados: A primeira categoria temática, o significado
da amamentação para as avós, evidencia as representações sociais das avós
através de três temas centrais: é um tipo de um remédio, uma proteção para os
filhos; importância da amamentação; praticidade: está prontinho toda hora, está
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quentinho, não precisa de nada. Na segunda categoria, a vivência da amamentação, as

PO65 - ANÁLISE DO 5º PASSO DA IUBAAM EM UMA USF

participantes expressaram como foi a sua experiência pessoal enquanto amamentaram

Biasi Filho, R. 1; Salomão, M.R.P.A. 2; Vargas, B. N. 3; Raimundo, D. M. P. 4;

seus filhos, emergindo cinco temas principais: percebendo a amamentação como

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis - RJ; 2 - Secretaria Municipal Saúde

algo especial; sentindo tristeza por ter parado de amamentar; recebendo cuidados e

de Petrópolis - RJ; 3 - Faculdade de Medicina de Petrópolis; 4 - Faculdade Arthur

conselhos sobre a amamentação; desejando a amamentação; e sofrendo influências e

Sá Earp Neto;

seguindo exemplos. Na categoria ser avó e a amamentação, as representações sociais
emergem de duas temáticas: ser avó é ser mãe duas vezes e conselho de avó tem

Introdução: O 5º Passo da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação

seu valor. Conclusão: Os resultados revelam que as representações sociais das avós

(IUBAAM) preconiza “orientar as gestantes sobre a importância de iniciar a

maternas e paternas sobre amamentação estão ancoradas em suas vivências e nos

amamentação na 1ª hora após o parto [...].¹ A amamentação na 1ª hora de vida tem

significados atribuídos ao processo de aleitamento materno. As representações sociais

se mostrado importante estratégia de redução da mortalidade neonatal de 22% em

da amamentação não sofreram modificação pelo fato de terem se tornado avós. As

países pobres.² Para aumentar a incidência do aleitamento hospitalar, a duração

representações de proteção e cuidado permanecem preservadas e são reforçadas

e garantir o sucesso do aleitamento materno, redução da mortalidade infantil e

pelo nascimento de seus netos. Conhecer as representações sociais das avós sobre a

estabelecimento do vínculo é fundamental o contato precoce entre mãe e bebê.³

amamentação é fundamental para o estabelecimento e a manutenção do aleitamento

O contato pele a pele e a amamentação na sala de parto são recomendáveis se o

materno. É importante que as avós sejam ouvidas, que seus conhecimentos, suas

binômio mãe e recém nascido estiverem em boas condições clinicas.4 A pesquisa foi

dúvidas sejam conhecidos para que, se for necessário, sejam atualizados com base

desenvolvida na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Saúde , credenciada como

em evidências científicas. Ressalta-se que as avós, maternas e paternas, fazem

Unidade Básica Amiga da Amamentação, localizada no município de Petrópolis

parte da rede de apoio da mulher que amamenta, assim influenciam nas condutas

– RJ. A assistência materno infantil no município no ano 2012, contava com 5

e decisões dessa mulher. A apreensão das representações sociais das avós sobre a

maternidades: 1 pública para gravidez de alto risco, 1 filantrópica credenciada como

amamentação, pelos diversos profissionais que atuam na assistência a saúde materno-

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e conveniada com o Sistema Único de

infantil, é fundamental para a melhoria da qualidade desse atendimento, para que

Saúde (SUS) para gravidez de baixo risco e 3 privadas sem convenio com SUS. No

de fato as mulheres e suas famílias sintam-se acolhidos, confiantes, participantes e

ano de 2013, houve desativação do estabelecimento filantrópico/IHAC e de uma

atendidos em suas dificuldades, dessa forma contribuindo para o sucesso do processo

privada, passando a assistência ser prestada por 1 pública para gravidez de baixo

de aleitamento materno.

e alto risco e 2 privadas sem convenio com SUS. No município, a amamentação na
1ª hora, segundo dados da Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno em

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Enfermagem; Relações Familiares

municípios brasileiros, foi de 65,4%, abaixo da média nacional de 67,7%.5 Objetivo:
Avaliar a prevalência da amamentação na 1ª hora de vida (Passo 5 da IUBAAM), nos
recém nascidos (RN) cadastrados na USF Vila Saúde, no período de 1º de janeiro de
2012 a 31 de dezembro de 2013. Metodologia: Pesquisa observacional, analítica, de
coleta documental. Os sujeitos incluídos são RN cadastrados na USF Vila Saúde, que
nasceram em boas condições clinicas no período proposto. Foram excluídos aqueles
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com intercorrências no período do parto e os que encontravam-se fora do território

PO69 - APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

durante a pesquisa. A coleta de dados foi realizada no período de maio a julho de

PROFISSIONAL VIVENCIADA EM UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR NO MUNICÍPIO

2014, através dos prontuários clínicos. Para a coleta criou-se um formulário contendo

DE RIBEIRÃO PRETO/SP

as variáveis: nome da mãe e do RN, hospital de nascimento, intercorrências no período

Guimaraes CMS 1; Herrero LMS 1; Monteiro JCS 2;

do parto e amamentação na 1ª hora. Os resultados foram tabulados e analisados pelo

1 - Instituto Aninhare; 2 - Universidade de São Paulo;

Excel® e apresentados em gráficos com freqüências absolutas e relativas por ano de
nascimento. Resultados: Em 2012 foram cadastrados 53 bebês no território da USF.

Introdução: Muitos são os benefícios descritos na literatura em relação

Segundo critérios de inclusão 58,5% (31) foram incluídos na pesquisa e 41,5% (22)

ao aleitamento materno. Apesar do conhecimento destes benefícios e da

excluídos . A prevalência da amamentação na 1ª hora foi de 58% entre os RNs. Em 2013

recomendação do Ministério da Saúde brasileiro (MS) e da Organização Mundial

foram cadastrados 38 bebês, incluídos na pesquisa 68,4% (26 ) e excluídos 31,6% (12),

da Saúde (OMS) de amamentar exclusivamente até os seis meses de vida, muitas

com prevalência de 50% . Conclusão: Conclui-se que em 2012 e 2013, a prevalência da

mulheres iniciam a amamentação, mas interrompem o processo precocemente.

amamentação na 1ª hora entre os RNs cadastrados na USF, foi inferior a média obtida

Dentre as causas relacionadas ao desmame precoce, a confiança da mulher na

pelo município que por sua vez já estava abaixo da média nacional. É fundamental

sua capacidade em amamentar, ou autoeficácia na amamentação, vêm recebendo

que a equipe técnica da USF intensifique a Educação em Saúde, com ênfase no Passo

especial atenção. A Teoria da Autoeficácia na Amamentação foi desenvolvida por

5 da IUBAAM, para empoderamento das gestantes do território para está prática

Dennis (1999) a partir da Teoria Social Cognitiva de Bandura (1997) e, segundo a

visando a proteção do RN. A desativação de 2 maternidades trouxe queda importante

teoria, a escolha por amamentar, sua realização e manutenção passa por quatro

na prevalência . Sugerimos um estudo individualizado dos estabelecimentos atuais

fontes de informação, dentre elas a experiência vicária ou observacional e a

para implementação de políticas internas de resgate da amamentação na 1ª hora de

persuasão verbal, que podem ter forte influência na amamentação. Estas fontes

vida e da IHAC , envolvendo gestores e profissionais da assistência materno infantil.

de informação podem ser percebidas nos grupos de apoio no período pós-parto,
onde profissionais e mães interagem com o objetivo de promover apoio entre os

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO; RECÉM NASCIDO; SAÚDE DA FAMÍLIA

membros, através do acolhimento, de informações teórico-práticas, reforço de
comportamentos positivos e troca de experiências. Assim o objetivo deste trabalho
é relatar a experiência, do ponto de vista profissional, de um grupo de apoio realizado
em uma instituição particular no município de Ribeirão Preto/SP. Métodos: Trata-se
de relato de experiência, referente ao apoio profissional no período pós-parto, em
um instituto educacional que atende clientela particular, com foco na educação em
saúde durante o período perinatal, estendendo-se até o primeiro ano pós-parto.
Desenvolve atividades educativas como palestras e cursos práticos com as temáticas
do aleitamento materno, cuidados com o bebê e cuidados de saúde na gestação.
Fundada e gerenciada por médica pediatra, conta com uma equipe de prestadores
de serviços composto por enfermeira, fisioterapeuta, musicoterapeuta, educador
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físico e nutróloga. O grupo de apoio pós-parto é realizado semanalmente desde

alvo com características e necessidades diferenciadas, que não fazem uso da rede

outubro de 2010, com duração de aproximadamente duas horas, e tem o objetivo

pública, o serviço apresentado pode ser uma ferramenta importante para atingir

de promover e incentivar o aleitamento materno, de socialização e de fornecer

esta população, favorecendo a melhoria dos índices de aleitamento materno.

informação sobre o primeiro ano de vida da criança. O público-alvo são puérperas
que chegam ao grupo de forma espontânea ou encaminhadas pela enfermeira após

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; grupo de apoio; autoeficacia

atendimento domiciliar. Resultados e Discussão: A participação das puérperas no
grupo vem crescendo gradativamente, mas encontramos muita dificuldade de adesão
das mulheres em alguns momentos. Para solucionar esta dificuldade, buscamos
divulgar o trabalho para a equipe médica da rede privada do município, bem como
na mídia local e nas redes sociais; outra estratégia encontrada foi levar para os
encontros de pré-natal algumas fotos do grupo, e convidar as gestantes a participar
dos encontros; adaptações de horários e dias da semana para sua realização também
foram necessárias, além da busca, pelos profissionais, de conhecimento teórico mais
aprofundado para atender as necessidades das mulheres e tornar os encontros mais
atrativos. A relação grupo-profissional foi fortalecida e as mães se sentiam confiantes
e à vontade para expor suas dificuldades, angústias e medos, aspectos que podem
dificultar a manutenção da amamentação, o que nos permitiu intervenções precoces
e manejo adequado, auxiliando estas mulheres na manutenção do aleitamento
materno, exclusivamente ou não. Este fator nos ajudou a aprimorar nossas habilidades
de aconselhamento como ouvir, apoiar sem julgar e reconhecer o momento oportuno
para orientar, bem como a melhor maneira de fazê-lo. Os resultados vão ao encontro
do que a literatura científica aponta sobre a importância dos grupos de apoio
como uma forte ferramenta para a construção e fortalecimento da motivação e da
confiança da mulher no seu potencial para amamentar, bem como uma oportunidade
de identificar as mães que precisam de maior atenção, principalmente por ser uma
fonte de apoio emocional e moral, além de oferecer a oportunidade da educação
em saúde. Conclusão: Apesar das dificuldades encontradas em relação à adesão das
mulheres, avaliamos a realização do grupo de apoio de forma positiva, pois supre uma
lacuna importante na assistência perinatal da saúde suplementar em Ribeirão Preto/
SP, uma vez que os serviços de saúde privado se limitam aos cursos pré-natais e não
dão suporte necessário às mães após a alta hospitalar. Por se tratar de um público150
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visita acontecia até o 15º dia após a alta, no 2º, 4º 6º e 12º mês de vida do RN.

E CONHECIMENTO PRÉVIO DAS MÃES PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO

Foram tomados todos os cuidados aos princípios éticos para o desenvolvimento da

Aragão, A.S.M. ; VASCONCELOS, J.L. ; RODRIGUES, C.M. ; AMARAL, I.M. ; SOUSA,

pesquisa. Os dados sobre os mitos e conhecimentos prévios foram obtidos durante

F.J.S ; PINTO, J.R. ;

o internamento da mãe e envolviam questões diversas desde o período necessário

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ; 2 - Estratégia Trevo de Quatro Folhas;

do aleitamento exclusivo, até sobre os cuidados com a dentição. Participaram da

1

2

1

1

1

1

pesquisa 30 mães; Quanto aos mitos: 27 afirmaram que o leite materno não é
O Programa de Educação para o Trabalho em Saúde (PET-Saúde) tem como pressuposto

fraco, sendo que apenas 19 delas consideraram o leite materno suficiente para

a educação pelo trabalho e disponibiliza bolsas para tutores, preceptores (profissionais

o bebê. Seis mães relacionaram o caimento da mama com aleitamento materno;

dos serviços) e estudantes de graduação da área da saúde. Em Sobral, a Universidade

cinco mães acham que o choro do bebê sempre é fome; 13 mães identificaram

Federal do Ceará – UFC desenvolve três projetos pelo PET-Saúde. Entre esses há o

como causa do ingurgitamento mamário o fato do filho “arrotar no peito”; Em

Projeto Uma Luz no Fim do Parto: cuidados multiprofissionais ao período perinatal e

relação a necessidade de oferecer água, 08 afirmaram que o RN precisa de água

à criança de 0 a 2 anos, com enfoque no aleitamento materno, desenvolvido entre a

quando está em AME; 15 mães acham que o AME deve ser mantido até o sexto

UFC - Campus Sobral, Santa Casa de Misericórdia de Sobral e a Política Pública Trevo de

mês de vida. O tempo de introdução de outros alimentos apontados por elas variou

Quatro Folhas. A proposta envolve a imersão de acadêmicos dos cursos de Medicina,

de 3 a 24 meses. Nesta pesquisa não foi evidenciado relação entre conhecimento

Psicologia e Odontologia, nos serviços de saúde do município que desenvolve ações de

prévio e maior prevalência do AM até o 6º mês de vida, e que a prevalência do AM

aleitamento materno. Com enfoque na interdisciplinaridade, junto com profissionais

independe da crença dos sujeitos. Não foi considerada como relevante a quantidade

de Saúde da Atenção Básica, o projeto possibilita o diálogo entre a Universidade e os

de respostas corretas sobre a temática da amamentação ou o quanto as puérperas

espaços de saúde a fim de permitir que o acadêmico vivencie ações que têm referência

sabiam acerca desse cuidado universalizado com a sua permanência no aleitamento

na humanização do Sistema Único de Saúde, sem deixar de perceber a singularidade de

exclusivo. A partir dos resultados obtidos acreditamos que devemos continuar a

cada usuário como fator diferencial para o sucesso do serviço. Esse projeto tem como

orientar as mães para os benefícios do AM; que o acadêmico deve se aproximar

enfoque principal a promoção, o incentivo e apoio ao aleitamento materno em Sobral.

do campo de trabalho, para que tenha um olhar diferenciado, entendendo o

Essa pesquisa nos proporcionou uma visão amplificada da puérpera e do bebê ao longo

usuário como sujeito em última instância, tal como a Cartilha da Clínica Ampliada e

dos primeiros meses de vida, e permitiu vários recortes em relação ao aleitamento

Compartilhada preconiza. No campo aprendemos que não devemos impor formas

materno. Aqui será apresentado o recorte que buscou conhecer a relevância dos mitos

de amamentar nem estipular métodos de cuidar, já que todos os entrevistados têm

do AM por parte das mães, e qual a influencia dos conhecimentos prévios da mãe na

formas de existir próprias e isso deve ser considerado. Além disso, acreditamos

manutenção da amamentação. A pesquisa foi desenvolvida no município de Sobral –

que os mitos são retratos das crenças passadas pelas mães com mais experiência a

Ceará, envolvendo o ensino, o serviço e a comunidade. Os acadêmicos foram divididos

aquelas inseguras, ditas “de primeira viagem”. Isso demarca o fator da historicidade

em duplas interdisciplinares. Dois turnos por semana visitavam a maternidade

do lugar e o caráter singular de cada mulher, apontando para a clínica ampliada

da Santa Casa de Sobral, hospital amigo da criança, para entrevistar as puérperas

marcada pela troca entre a verdade e bagagem já trazida por cada uma e os aparatos

residentes na zonal urbana do município, cujo filho tinha tido peso <2500g no

científicos. Acreditamos que essa pesquisa seja de importância ímpar nos debates

nascimento. Identificados, esses RN passavam a ser visitados no domicilio. A primeira

de Promoção do aleitamento, visto que a consonância entre os ditos populares e
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o saber científico, tomando-os de modo complementar e não segregado, enriquece o

PO71 - APOIO PROFISSIONAL COMO ESTRATÉGIA DE INCENTIVO A AMAMENTAÇÃO

manejo com a mãe nesse momento tão significativo da vida. O híbrido natureza-cultura

E DOAÇÃO DE LEITE MATERNO

diz da comunidade na qual somos partícipes e frisa o quão perfeito e singular é o

MAGALHÃES, R.C. 1; LIMA, F.A.F. 1; BITTENCOURT, R.L.F. 1; SANTOS, C.R. 1;

encontro entre a mãe e seu bebê em diversos contextos. Junto a outros pesquisadores

1 - HOSPITAL SOFIA FELDMAN;

podemos pensar novas possibilidades para a condução do aleitamento junto às
nutrizes e apresentar nossas impressões quanto a estratégia de atenção já investida.

O leite materno é o alimento ideal para o recém-nascido e lactente por conter
nutrientes necessários para seu crescimento e desenvolvimento. Algumas mulheres

PALAVRAS-CHAVE: alitamento materno; mitos e verdades

apresentam produção superior às exigências de seu filho, possibilitando que sejam
doadoras de leite.Os Bancos de Leite e os Postos de Coleta de Leite Humano
têm como missão promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno; coleta,
processamento e distribuição do leite humano. Além destas atividades, os Bancos
de Leite Humano também realizam seleção, classificação, processamento, controle
de qualidade e distribuição do leite humano pasteurizado, visando a redução da
mortalidade infantil e a melhoria da qualidade de vida da população.Assim, o Banco
de Leite Humano é o local apropriado para receber essa doação. Captar mulheres
como doadoras e promover o aleitamento materno é um desafio constante em um
Hospital Amigo da Criança de Belo Horizonte. A estratégia encontrada foi capacitar
profissionais de forma a acolher, aconselhar e auxiliar na promoção do aleitamento
materno tanto in loco como em visitas domiciliares sistemáticas. Nesses
atendimentos as lactantes recebem todo auxílio necessário desde coleta da história
de amamentação, passando por auxilio na pega e posicionamento, à ordenha e
doação. Acompanhar a sazonalidade de doação de leite humano durante um ano
em um hospital Amigo da Criança resultante do aconselhamento ao aleitamento
materno em sala de coleta e vista domiciliar sistemática. Foi contabilizado o volume
de leite doado a um hospital filantrópico Amigo da Criança em Belo Horizonte e
posteriormente comparados mensalmente de janeiro a dezembro de 2013. No ano
de 2013 foram coletados 647660 mL de leite humano. A variação mensal foi de
34430 mL a 64955 mL. Observa-se que o apoio profissional dado à amamentação
e doação de leite favorece um volume de doação constante, uma vez que nos
meses de inverno e com menor numero de profissionais no trabalho de apoio
a amamentação houve menor número total de leite doado. Verificou-se que a
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doação de leite humano é variável durante o ano, com menor captação durante o

PO72 - APRESENTAÇÃO DE UM MANUAL INSTRUCIONAL DE PROMOÇÃO AO

período do inverno, o que faz aumentar a necessidade de orientação, incentivo e apoio

ALEITAMENTO MATERNO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: UM RELATO DE

à doação nesses meses. Criar estratégias, rede de apoio e aconselhamento são fatores

EXPERIÊNCIA

que possibilitam doação constante de leite materno e, dessa forma, garantir sucesso

NOTARO KAM 1; ROCHA LLM 2; PALHONI ARG 3; MANZO BF 3;

na amamentação e maior volume de doação. A captação de doação favorece maior

1 - BANCO DE LEITE. MATERNIDADE ODETE VALADARES; 2 - NEONATOLOGIA.

volume leite humano pasteurizado, garantindo que o Hospital Amigo da Criança possa

MATERNIDADE ODETE VALADARES; 3 - UFMG;

oferecê-lo como substituto do leite materno quando a amamentação não for possível.
Brasil. Ministério da Saúde.

O objetivo deste artigo é relatar a experiência da implementação de um manual
instrucional de Promoção ao Aleitamento Materno aos profissionais das equipes

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Saúde da Criança; Saúde da Mulher

de uma Unidade Básica de Saúde de Belo Horizonte. Após a realização de um
diagnóstico situacional em relação a orientações dos profissionais às gestantes sobre
o aleitamento materno foi observado que as informações não eram sistematizadas
e às vezes divergentes. Diante disso, foi elaborado o manual intitulado “Manual
de Educação e Promoção ao Aleitamento Materno” edificado conforme as
recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde sendo proposto o uso do
Kit Amamente da família Colchete®, material didático composto por um boneco,
quatro mamas enumeradas de um a três e um colete demonstrativo, como
estratégia de treinamento e ferramenta de promoção ao aleitamento materno.
Foi desenvolvida uma capacitação aos profissionais das equipes através de três
encontros. Em cada encontro trabalhou-se uma temática específica relacionada
à promoção do aleitamento materno buscando garantir que práticas adequadas
em aleitamento materno fossem instituídas, sendo os profissionais capacitados
a oferecer suporte em aleitamento materno. Ao final da capacitação, todos os
participantes verbalizaram estar muito satisfeitos com o manual proposto, não
havendo sugestões e propostas de melhoria, apenas elogios e agradecimentos.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento ; Educação; pré-natal
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PO73 - APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE OBJETO DE APRENDIZAGEM NA ÁREA DE

anteriormente. MATERIAL E MÉTODOS: O método consistiu inicialmente em

ALEITAMENTO MATERNO PARA INFORMAÇÃO DE GESTANTES E MÃES

revisão bibliográfica nas bases de dados. A partir do material audiovisual

CANHOTO DB ; SILVA BCS ; SKURA I ; GOMES CF ; VELHO APM ;

elaborado em fase anterior da pesquisa, o vídeo foi apresentado a 30 gestantes

1 - Departamento de Fonoaudiologia UNICESUMAR ; 2 - UNICESUMAR; 3 -

e mães, no total de 60 participantes, que assistiram ao vídeo e preencheram um

Departamento de Fonoaudiologia da Universidade do Norte do Paraná - UNOPAR; 4

questionário de conhecimentos antes e após assistirem ao material audiovisual.

- Mestrado em Promoção da Saúde UNICESUMAR;

Os dados foram analisados quantitativamente e os resultados utilizados para

1

2

2

3

4

aprimorar o objeto de aprendizagem, que finalmente será disponibilizado.
INTRODUÇÃO: Ao abocanhar a mama, os lábios do bebê aproximam-se pela

Os participantes 60 gestantes e mãe acima de 18 anos, de um grupo de apoio à

ação do músculo orbicular, que envolve o mamilo e parte da aréola por cima

gestação e parto localizado em Maringá, Paraná. Todos foram orientados quanto

e, por baixo, pela ponta da língua e lábio inferior. A porção posterior da língua

aos objetivos do estudo e, caso consentissem em participar, deveriam assinar o

adquire postura elevada, fato que permite o estabelecimento de pressão negativa

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e responderam os questionários

intraoral e, consequentemente, pega correta (Sanches, 2004; Carvalho, 2010).

semi-estruturados antes e após a apresentação do objeto de aprendizagem. Os

De acordo com Carvalho (2009), cerca de 20 músculos orofaciais trabalham

dados foram analisados quantitativamente por meio de estatística descritiva, com

ativamente para que o bebê mame de forma eficiente e também para que

apresentação em tabelas com frequências simples e porcentagens. RESULTADOS:

desenvolva as estruturas craniofaciais. O trabalho muscular dos pterigóideos,

QUESTIONARIO 1 - A maioria das mães já havia assistido, pelo menos uma vez,

masseteres e temporais faz com que estes sejam preparados para futura

alguma palestra sobre os cuidados com a amamentação, mesmo assim, 18% da

função mastigatória e direcionam o crescimento da face de forma harmônica.

amostra disseram nunca ter assistido palestras envolvendo a temática. Os dados

Todas essas informações precisam chegar até o cidadão e os profissionais de saúde. Só

mostram que todos dos entrevistados conhecem os benefícios desta prática e

desta forma se garante o direito do sujeito à plena evolução física e à qualidade de vida.

conhecem os principais fatores para uma amamentação, talvez porque muitos

No mundo contemporâneo, quando se tem à disposição um arsenal de estratégias de

(82%) fazem parte frequentemente ou eventualmente de grupos de apoio, não

comunicação, os produtos audiovisuais vêm se destacando por terem a capacidade de

exclusivamente em relação a amamentação, mas de apoio à gestação. 79% da

levar a informação redundante; isto é, utilizando diferentes códigos: verbal, visual, sonoro.

amostra demonstram que, em quase todos os encontros, o tema do aleitamento

Esta característica o leva a ser ferramenta eficiente nos processos de educação por meio

materno é discutido. Os 93% dos respondentes disseram que, nestas oportunidades

da mídia. Para dar conta das pesquisas sobre a utilização destes produtos midiáticos na

discutem entre si sobre o assunto. 100% da amostra consideram que é indispensável

educação formal e informal surgiu a área de investigação em comunicação chamada

o aleitamento materno, porque sabem que esta prática está estritamente associada

de mídia educação. Os pesquisadores da área buscam compreender como a instituição

com o bom desenvolvimento do seu filho. Estas informações são absorvidas

escolar e especialmente os professores se apropriam das técnicas de informação e

de fontes, como os meios de comunicação, que aparecem como um grande

comunicação. Estas novas estão em sintonia como as novas gerações que nasceram

disseminador de informação sobre o aleitamento materno, com 47% das respostas.

na sociedade da informação, na sociedade midiática, na Cibercultura (Lévy, 1999).

Viu-se que os produtos midiáticos são fonte de informação sobre aleitamento

Desta forma, este projeto pretendeu obter uma avaliação, por parte de gestantes

para uma parte significativa da amostra. Embora a maioria dos entrevistados

e mães, das vantagens do uso de objeto de aprendizagem desenvolvido

tenha recebido informações sobre a amamentação, no processo de pré-natal,
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uma parte considerável (24%) disse que não receberam nenhuma orientação

PO74 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PUÉRPERA NO RESGATE AO

sobre o aleitamento materno, o que aponta a importância da conscientização

ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE CASO

dos profissionais da saúde, em serem fontes de esclarecimento e incentivo à

RODRIGUES LN 1;

amamentação. QUESTIONARIO 2 - Os entrevistados responderam que o vídeo foi eficaz

1 - HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN;

na transmissão de informações e que, por meio dele, foi possível conhecer melhor
sobre o aleitamento materno e seus benefícios e que objeto de aprendizagem tem

Introdução: É consenso na literatura as vantagens do aleitamento materno para o

muito a contribuir para o tema do aleitamento materno, compreendendo porque é

binômio mãe filho, sendo indiscutível a promoção do vínculo afetivo entre a dupla.

importante que o bebê esvazie pelo menos uma mama, visto que, ao final, o leite vem

Porém, apesar de todas as evidências científicas provando a superioridade do

acrescido de maior percentual de gordura, para sustentar nutricionalmente o bebê.

aleitamento materno (AM) sobre outras formas de alimentar a criança pequena,

Viu-se que os entrevistados estavam em sintonia com o conteúdo do objeto de

a maioria das crianças brasileiras não são amamentadas por dois anos ou mais e

aprendizagem: 76% acertaram a opção correta da questão tratada no objeto de

não recebe leite materno exclusivo nos primeiros seis meses, como recomenda

aprendizagem sobre a recomendação de que na hora de amamentar o bebê deve

a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil1. As

abocanhar o bico do peito de parte da aréola. A alimentação sugerida no objeto

dificuldades identificadas no processo de AM estão relacionadas à mulher e à

de aprendizagem para quando há recusa do bebê ou a mãe não está presente,

criança, nos aspectos fisiológicos, psicológicos e socioculturais, onde estes fatores

de oferecer leite retirado do peito através da técnica do copinho também foi

podem contribuir para que a mãe sinta-se temerosa e desestimulada, podendo

claramente absorvida por 94% da amostra que assinalaram a alternativa correta.

desmamar precocemente o seu filho2. No início do AM, é comum a maioria das

Observou-se que 88% da amostra compreenderam a pega correta, além disso,

mulheres relatarem sentir uma discreta dor ou desconforto no início das mamadas, o

foi assimilada a informação de que a pega errada pode causar dor no bico do

que pode ser considerado normal3. Porém, mamilos muito dolorosos, machucados

peito e que o bebê pode deixar de mamar no peito, quando é oferecido a ele

e traumatizados, apresentando sinais flogísticos não são normais, podendo evoluir

chupeta ou mamadeira. CONCLUSÃO: Neste estudo, a construção deste objeto

para uma infecção mamilar causada principalmente por Staphylococccus aureus,

de aprendizagem se deu por acreditarmos que o recurso audiovisual “objeto

ocasionando desconforto no ato de amamentar, fazendo com que muitas mulheres

de aprendizagem”, com suporte de ferramenta de animação teve um cunho

desmamem seus filhos precocemente. Objetivos: Conhecer a importância do

fundamental para propiciar a divulgação de informações pertinentes a amamentação

enfermeiro na assistência do Aleitamento Materno, com ênfase nas dificuldades

e o aleitamento materno, a fim de melhorar a assistência as gestantes e mães.

encontradas e discutir os fatores que desencadeiam o desmame precoce. Descrição
metodológica: O estudo foi dividido em duas etapas: 1ª: período de inclusão e

PALAVRAS-CHAVE: audivisual; aleitamento materno; promoção da saúde

2ª: período de assistencialismo. No primeiro período, a gestante foi convidada e
mediante aceitação e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido
(TCLE), foi submetida ao formulário com questões semi-estruturadas. Dessa forma,
foi possível avaliar a intenção da gestante em amamentar e sua concordância
em receber assistência no período pós natal, sendo essa condição determinante
para a inclusão da gestante no estudo. O período definido como assistencialismo
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começou no primeiro dia pós-parto, logo após a chegada do bebê junto à mãe na

Também neste estudo foi possível concluir que o apoio familiar se faz necessário

enfermaria da maternidade, dando continuidade na residência da puérpera e no

em todas as etapas para que o sucesso possa ser completo. Especificamente neste

Banco de Leite Humano. Foi criado um protocolo para atendimento da puérpera

caso, a puérpera mostrou-se em muitos momentos deprimida por não ter o apoio

com instrumento de coleta de dados específicos para o primeiro dia e para os dias

que esperava da família, pois no seu ambiente familiar, não acreditava-se que a

seguintes. O formulário do primeiro dia foi organizado em levantamento de dados

técnica da relactação, o uso do copinho e as demais condutas utilizadas no período,

(histórico da mãe, dados do nascimento do bebê, queixas, exame da mama, exame do

fossem ter êxito na amamentação. Dessa forma, considero que o resgate só foi

recém-nascido e observação das mamadas), diagnóstico de enfermagem e prescrição

possível pela preparação da nutriz desde o pré natal, seu grande desejo de oferecer

de intervenção de enfermagem. Nos dias posteriores, foi utilizado um formulário mais

o leite materno para o seu filho e o apoio profissional oferecido durante todo o

simplificado, porém respeitando o mesmo formato do protocolo de atendimento. Os

período. Para isto, conclui-se que é necessário um acompanhamento contínuo,

diagnósticos de enfermagem e as características definidoras utilizadas em relação

com orientações e técnicas que sejam eficazes para resolução dos problemas

à amamentação foram baseados na Associação Norte-Americana de Diagnósticos

encontrados, promovendo a promoção da autoconfiança e satisfação em

de Enfermagem (Nanda)4. Os descritos na taxonomia II da Nanda são os seguintes:

amamentar. Contribuições/implicações para a Politica de Alimentação Infantil : As

amamentação ineficaz, amamentação eficaz e amamentação interrompida4. As

orientações e condutas realizadas neste estudo, foram eficientes, pois, apesar de se

prescrições de intervenção de enfermagem seguiram as normas dos Dez Passos para o

encontrarem dificuldades relacionadas ao aleitamento materno, a amamentação

Sucesso do Aleitamento Materno e orientações da Unicef – Fundo das Nações Unidas

pode ser resgatada e a mulher encorajada a continuar amamentando, evitando o

para a Infância e do Ministério da Saúde5. Resultados: Por meio do acompanhamento

desmame precoce.

contínuo e seguimento ao atendimento, foi possível verificar que o apoio constante
é diferente da visita ocasional ou do atendimento ambulatorial, com vantagens de

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; desmame; assistência de enfermagem

intervir nas dificuldades enfrentadas pela puérpera. Neste estudo, as características
definidoras mais marcantes no período ocorreram no 3º e 4º dia: dor aguda nos
mamilos, no 5º dia pós parto: amamentação interrompida relacionada ao desejo da
mãe de manter o aleitamento materno para atender às necessidades nutricionais
do bebê/criança. No 15º , o apoio foi imprescindível para dar início a relactação,
que foi orientada e acompanhada diariamente por contato telefônico, demostrando
confiança na puérpera e semanalmente na casa da mesma, avaliando a evolução do
quadro. No 35º a puérpera estava confiante e segura que a técnica era eficaz, uma
vez que o bebê foi colocado diretamente ao seio e sugou eficazmente em todos os
horários. Conclusão: A realização deste estudo pode identificar que a intervenção de
enfermagem contribui tanto para o sucesso do aleitamento materno como o resgate
deste. Para isso é necessário que a mulher possa sentir-se apoiada e confiante,
primeiramente nela mesma e no profissional que está acompanhando todo o processo.
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PO75 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

Área Profissional em Saúde da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) para

EM ALOJAMENTO CONJUNTO DE UMA MATERNIDADE NO INTERIOR DA AMAZÔNIA

a promoção da amamentação no alojamento conjunto (ALCOM) da Maternidade

BRASILEIRA.

Ana Braga, na cidade de Manaus, Amazonas, no período compreendido entre 01 a

Ribeiro Junior OC ; Costa AJ ; Navegante ES ; Dias ECM ; Pereira MSS ; Ramos SCS ;

31 de julho de 2014. RESULTADOS: A atuação dos enfermeiros residentes naquele

1 - Universidade Federal do Amazonas;

setor deu-se por meio de atividades educativas com participação efetiva das

1

1

1

1

1

1

mães neste processo. Para tanto, dividimos a ação em duas etapas específicas e
INTRODUÇÃO: A finalidade do alojamento conjunto desde sua gênesis foi de aumentar

interdependentes. No primeiro momento foi solicitado das mães que expusessem

o vínculo mãe-bebê, o que por anos havia sido prejudicado com o sistema berçário.

as principais dificuldades relacionadas ao aleitamento materno, sendo relatadas

Teve sua implantação ainda na década de 70, com o total apoio da (OMS) Organização

pelas mulheres como principais dificuldades, as questões relacionadas a boa pega,

Mundial de Saúde, sendo considerado um divisor de águas no que diz respeito à

a importância do leite materno, o manejo da amamentação, principalmente na

melhoria na qualidade da assistência prestada à puérpera e seu recém-nascido.

perspectiva do aparecimento de fissuras, flacidez mamaria e ingurgitamento. Diante

Muitos são os benefícios para o binômio mãe e bebê entre os quais podemos citar o

do exposto, procedeu-se a segunda etapa com realizado ações de esclarecimentos

estimulo e a motivação ao aleitamento materno, de acordo com as necessidades da

e educação em saúde sobre os problemas acima relatados, utilizando como

criança,tornando a amamentação mais fisiológica e natural.1 A amamentação precoce

instrumentos o álbum seriado do Ministério da Saúde, folders e depoimentos de

provoca a contração do útero e de seus vasos, atuando como profilaxia das hemorragias

mães que realizaram a amamentação de forma exitosa, tudo isso realizado através

pós-parto; favorece a precocidade, intensidade, assiduidade do aleitamento materno,

de roda de conversas, valorizando os saberes e práticas que estas apresentavam,

e sua manutenção por tempo mais prolongado; fortalece os laços afetivos entre mãe

buscando aprimorá-los e incrementando novos conhecimentos para o êxito na

e filho, através do relacionamento precoce; oferece condições à enfermagem de

prática da amamentação, já no alojamento conjunto. Observou-se que as imagens

promover o treinamento materno, através de demonstrações práticas dos cuidados

ilustrativas bem como os depoimentos expostos em vídeos para as puérperas,

indispensáveis ao recém-nascido e à puérpera e diminui o risco de infecção hospitalar.2

despertaram nestas a vontade de conhecer mais profundamente os processos

O Enfermeiro residente de enfermagem obstétrica atua nesse contexto com um papel

que envolvem o conhecimento sobre o leite humano e a prática da amamentação,

fundamental assistindo à puérpera e seu RN de uma maneira integral estimulando e

trazendo mais firmeza a essas mães para o desempenho deste papel. CONCLUSÃO:

orientando-a , bem como sanando possíveis dúvidas que possam comprometer esse

As orientações a todas as puérperas internadas, tanto no alojamento conjunto de

seguimento de cuidado ,onde vínculos são fortificados nesse momento tão especial

parto normal como no alojamento conjunto de parto cesáreo sobre a importância

na vida de uma mulher, devendo ser vista pelo olhar do enfermeiro educador como

da amamentação, uso de complemento, sinais indicativos de pega incorreta, bem

a protagonista desse processo.3 OBJETIVO: Relatar as experiências do enfermeiro

como esclarecimento de duvidas, não só das mães, mas dos pais referentes ao ato de

residente em obstetrícia na promoção do aleitamento materno no alojamento conjunto

amamentar são de fundamental importância para que após a alta deste binômio da

da maternidade Ana Braga, Manaus- Amazonas no período de 01 a 31 de julho de

maternidade haja êxito na prática de amamentar, visto que a desistência das mães

2014. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem

desta prática dá-se sobre tudo pela falta de conhecimentos e incentivos a respeito

qualitativa, através de um relato de experiência referente à atuação dos enfermeiros

do leite materno e do manejo da amamentação. Assim, é de extrema importância

residentes em obstetrícia do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde e

que o enfermeiro, principalmente o residente em obstetrícia, atue como educador
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em sua prática assistencial nos alojamentos conjuntos para que essa assistência possa

PO76 - ASSISTÊNCIA NO BANCO DE LEITE DE UMA NUTRIZ E RECÉM-NASCIDO COM

ter seus resultados perpetuados além do âmbito hospitalar. CONTRIBUIÇÕES PARA A

ALTERAÇÃO DO FRÊNULO DA LÍNGUA E SUAS IMPLICAÇÕES NA AMAMENTAÇÃO:

POLITICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: Haja vista que a própria Organização Mundial de

UMA INTERVENÇÃO MULTIPROFISSIO

Saúde e o Ministério da Saúde preconizam o aleitamento materno de forma exclusiva

Savoldi NAM 1; Almeida MBM 1; Berford PV 1; Rossi LP 1; Veloso LFG 2;

até o 6° mês de vida, é de fundamental importância que o profissional de saúde atue no

1 - Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes

empoderamento dessas mulheres, de forma que o processo ocorra de forma continua

Figueira; 2 - Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente

e se evite o desmame precoce, e assim também possa impactar de forma positiva nos

Fernandes Figueira;

altos índices de mortalidade infantil, objetivando a sua redução percentual por ano.
Introdução: A língua é um órgão que participa ativamente da sucção e deglutição.
PALAVRAS-CHAVE: Alojamento Conjunto; Aleitamento Materno; Educação em Saúde

O frênulo da língua é uma prega de membrana mucosa localizada na face

e Enfermagem

sublingual que conecta a língua ao assoalho da cavidade oral. A anquiloglossia é
uma anomalia congênita, que ocorre quando a apoptose do frênulo não ocorre
de forma completa, no desenvolvimento embrionário. Essa anomalia pode limitar
a movimentação da língua e prejudicar a sucção e deglutição.1 Esta pesquisa tem
como objeto do estudo a descrição de um estudo de caso de um recém-nascido
com alteração de frênulo lingual e dificuldade na amamentação. Objetivos:
Descrever o caso clínico, identificar as implicações da alteração no frênulo da
língua na amamentação e delinear as intervenções. Justificativa: O estudo tem
como relevância sensibilizar os profissionais para incluir no exame físico do
recém-nascido a avaliação do frênulo lingual na sala de parto e nas consultas de
puericultura, em especial no Banco de Leite Humano. Metodologia: É um relato
de caso clínico descritivo, cuja coleta de dados foi realizada através de anamnese,
exame médico, consulta da Enfermagem e avaliação fonoaudiológica. Resultados:
Nutriz M.V.L. compareceu ao Banco de Leite no dia 28/7/2014 com recém-nascido
com 16 dias de vida, com bom ganho de peso, recebendo leite de fórmula em
mamadeira, uso de chupeta e com dificuldade de pega ao seio materno. A mãe foi
auxiliada na pega, posição e uso de copo, com pouco sucesso. Encaminhada para
avaliação fonoaudiológica, em que foi observado presença de vedamento labial,
língua com pequena elevação durante o choro, frênulo possível de se observar,
delgado, a localização da fixação na face sublingual se encontrava entre o plano
médio e o ápice da língua, frênulo curto, quando elevada a língua apresenta fenda
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sutil na ponta. Na estimulação sensório motora oral apresentou sucção não nutritiva

PO77 - ATUAÇÃO DAS ÁREAS DE ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E

com boa pressão intra oral, frequência e ritmo da sucção adequados para idade

PSICOLOGIA NO HOSPITAL MATERNIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ E A RELAÇÃO

cronológica, porém com amplitude reduzida da movimentação de língua. A impressão

COM O PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO.

da avaliação foi frênulo lingual curto e anteriorizado, dificultando a ordenha do leite

Rosa M 1; Farias AES 1; Stávola R S 1;

no seio materno. Foi tomada como conduta a orientação da mãe quanto à postura e

1 - HOSPITAL MATERNIDADE DE NOVA FRIBURGO ;

posição na amamentação. A mãe ainda foi alertada quanto ao desmame e possíveis
alterações futuras na mastigação e na fala. A frenectomia foi realizada com sucesso

Atuação específica da Odontologia no HMNF na atenção em saúde bucal perinatal

no Banco de Leite Humano pela Neonatologista. Após a intervenção o recém-nascido

e do recém nascido é uma das bases sobre as quais a educação, a prevenção e a

passou a sugar de forma eficiente e com boa pega areolar. A mãe foi orientada a

assistência odontológica devem ser construídas. Desta forma a dentista trabalha

evitar chupetas e mamadeiras e amamentar em livre demanda, atentando para sinais

no sentido de levar a mãe os cuidados que deverá ter com ela durante a gestação e

de fome e realizando massagem e ordenha após mamada e complementando com

com o bebe após o nascimento, acompanhando o binômio materno infantil desde

leite humano ordenhado em copo.2,3,4 Conclusão: A intervenção multiprofissional

a entrada na instituição. Na Fonoaudiologia realiza-se manobras de estimulação de

evita o desmame e é fundamental para uma amamentação. Recomenda-se que essa

sucção em bebês recém nascidos com alguma dificuldade e prematuros que estejam

avaliação seja realizada, sempre que possível, na sala de parto no primeiro exame

internados na UTI neonatal. A Psicologia atua no atendimento as mães e familiares,

físico do bebê. Nas dificuldades do recém-nascido para sugar no seio materno é

que chegam fragilizados pelo momento que estão vivenciando, com o objetivo de

fundamental que o profissional ao avaliar a mamada verifique as estruturas orais

trabalhar a mistura de expectativas, minimizando a angústia e a ansiedade, através

a fim de detectar alguma alteração que possa estar dificultando a pega e a sucção.

do acolhimento e escuta psicológica. Quanto a atuação multidisciplinar há um
trabalho na rotina do hospital de atendimento nos leitos das enfermarias de parto

PALAVRAS-CHAVE: frênulo lingual; amamentação; banco de leite humano

natural, parto cesário, albergues, alto risco, pré natal, pré parto e prodomos. Com
periodicidade semanal existe o curso para gestantes permanente com 06 módulos:
gestação, amamentação, cuidados com o bebe, parto, pós parto e saúde bucal. Todo
trabalho tem como eixo principal o estímulo ao aleitamento materno exclusivo.
PALAVRAS-CHAVE: amamentação; prevenção ; educação
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resultados encontrados foram semelhantes aos encontrados antes do nascimento.

Artemizia FS ; Lima LHO ; Claro ML ; Fernandes KJSS ; Vera PVS ; Silva DMC ;

Vale ressaltar que o fato de uma das nutrizes ter apresentado média autoeficácia

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ;

desde a gestação e esta se perpetuar, pode ser explicado pela falta de apoio desde

1

1

1

1

1

1

o início da gravidez. Ao realizar este estudo piloto percebeu-se a importância desse
O aleitamento materno é uma fase de grande relevância na vida da mulher, pois são

tipo de investigação, sendo possível, a partir da mesma, aprimorar os instrumentos

vários os benefícios proporcionados tanto na sua saúde quanto na do lactente, sendo

e as técnicas de coleta de dados, o que proporcionará a continuidade da pesquisa

que a mulher quando opta por amamentar fornece a criança um alimento saudável,

de maneira direcionada e eficaz. Na continuidade do estudo serão realizadas

além de aumentar o vínculo afetivo entre mãe e filho1. Durante todo o pré-natal a

medidas de intervenção com base nos pontos identificados como de fragilidade

mulher deve ser preparada para a maternidade e um ponto importante que deve ser

para o sucesso do aleitamento materno, tendo como referência o álbum seriado

trabalhado neste período é a sua autoconfiança na capacidade de amamentar2. Diante

“Eu posso amamentar o meu filho”, elaborado e validado por Dodt4, cujo referencial

disso, percebeu-se a importância em se avaliar a autoeficácia do aleitamento materno

teórico encontra-se nas questões abordadas na escala BSES-SF. Além disso, estudos

em gestantes e nutrizes. A pesquisa consistiu em um estudo piloto, onde os dados foram

dessa natureza dão embasamento para planejar e implementar metodologias

coletados com 08 gestantes que se encontravam no último trimestre da gravidez e

educativas para o delineamento de ações práticas da Política de Alimentação

estavam realizando o pré-natal, sendo estas advindas de três Unidades Básicas de Saúde

Infantil, o que contribuirá a longo prazo para redução das taxas de desmame

de uma cidade localizada no semiárido brasileiro. Somente participaram da pesquisa,

precoce e, consequentemente, a diminuição dos índices de mortalidade infantil.

gestantes acima de 19 anos de idade, que se dispuseram a participar voluntariamente,
consentindo sua participação mediante assinatura do Termo de Consentimento

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Promoção da saúde; Autoeficácia

Livre e Esclarecido. Após esta etapa aplicou-se um Questionário Obstétrico e a
Escala da Autoeficácia da Amamentação (BSES-SF)3 antes do nascimento da criança
e, posteriormente, foi aplicada depois de decorridos 15 e 30 dias do nascimento da
criança. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal do Piauí (CAAE: 21560313.2.0000.5214). Ao analisar os dados preliminares
notou-se que 66,7% das mulheres entrevistadas haviam planejado a gravidez e que
também estavam recebendo incentivo para praticar a amamentação. Em conformidade
a esses dados, ao se verificar a autoeficácia materna antes da criança nascer, 83,3%
das grávidas estavam com uma elevada autoeficácia e 16,7% com média autoeficácia,
fato que deve ser ressaltado, pois esta escala possibilita conhecer previamente
a área em que a mulher tem menor autoeficácia na amamentação, favorecendo,
desta forma, o delineamento de estratégias de cuidado e promoção do aleitamento
materno personalizado, antes que ela venha a decidir não amamentar ou desmamar
precocemente3. Transcorridos os quinze e trinta dias de nascimento da criança os
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PO79 - AUTOEFICÁCIA EM AMAMENTAR DE MULTÍPARAS NO PUERPÉRIO IMEDIATO

critérios de inclusão: multíparas no período puerperal imediato (1º ao 10º dia); a

Rodrigues AP ; Freitas RCde ; Veras JEGLF ; Padoin SMM ; Juca WLTC ; Ximenes LB ;

partir dos 12 anos de idade; acompanhadas do recém-nascido com boa vitalidade,

1 - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Ceará; 2

capacidade de sucção efetiva e controle térmico. E de exclusão: multíparas que

- Universidade Federal do Ceará; 3 - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem

apresentaram intercorrências clínicas e/ou obstétricas no momento da coleta de

da Universidade Federal do Ceará; 4 - Departamento de Enfermagem, Universidade

dados; puérperas com dificuldade de compreensão e expressão verbal; condição

Federal de Santa Maria; 5 - Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do

materna infecciosa que impossibilitou ou contraindicou o AM; e puérperas com filho

Ceará;

internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Os instrumentos utilizados

1

2

3

4

1

5

para a coleta de dados foram a Breastfeeding Self-EfficacyScale- Short Form (BSESIntrodução: O aleitamento materno proporciona vínculo, proteção, afeto e nutrição

SF) e um formulário com o objetivo de caracterizar o perfil sociodemográfico e

para a criança, além de promover a saúde física, mental e psíquica da mulher que

obstétrico da amostra. A BSES-SF é uma escala do tipo Likert (Alfa de Cronbach 0,74)

amamenta. Ainda, causa um impacto positivo na promoção da saúde integral do

e que apresenta 14 itens distribuídos em dois domínios: Técnico e Pensamentos

binômio mãe-filho e constitui uma intervenção sensível, econômica e eficaz para

Intrapessoais.5 A coleta de dados ocorreu no próprio leito da multípara, por meio

redução da morbimortalidade infantil.1 Mesmo diante dos seus benefícios, o

de uma entrevista, com duração de 15 a 20 minutos. Os dados foram organizados

desmame precoce é considerado um problema de saúde pública em todo o mundo.

em planilha eletrônica no Excell 2003 e analisados por meio do coeficiente de

Fatores socioeconômicos, culturais, educacionais, a inserção da mulher no mercado

correlação linear de Spearman. As médias da escala foram comparadas através

de trabalho, a atuação dos serviços de saúde e a participação da família e da rede

do teste t de Student para dados independentes se dois grupos, e por meio do

social de apoio podem interferir não só no modo como as mães alimentam seus filhos,

teste ANOVA se três ou mais grupos. O presente estudo seguiu as normas da

como no poder de decisão quanto à duração do aleitamento materno.2 Além disso,

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e a

é necessário que a mulher possua a crença na sua própria capacidade de superar os

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal

desafios, sentindo-se confiante ao amamentar.3 Nesse sentido, emerge o conceito

de Santa Maria em novembro de 2011 (CAAE:0323.0.243.000-11). Resultados:

de autoeficácia, que pode ser entendido como a crença da pessoa a respeito da sua

Houve uma prevalência da faixa etária de 20 a 34 anos (68,7%), solteira (63,1%)

condição (habilidade) de realizar ou não uma ação, sendo influenciada pelas crenças

e com ensino fundamental incompleto (36,4%). A renda familiar prevaleceu de 1

sociais e culturais, pela autoestima do indivíduo, pelos fatores ambientais e pelo

a 3 salários mínimos (73,36%), multíparas que não trabalhavam (66,36%) e que

condicionamento do desejo.3 No caso das multíparas, as experiências anteriores

possuíam dois filhos (52,1%). Encontrou-se uma correlação linear diretamente

de amamentação podem influenciar na autoeficácia para amamentar o filho atual;

proporcional da idade (p=0,032) e do número de filhos anteriores (p=0,022) com

portanto, antes que ocorra a amamentação, é necessário que a mulher tenha crença

a BSES-SF, indicando que a medida que a idade e o número de filhos aumentam, a

de que é capaz de amamentar o filho.4 Objetivo: correlacionar a autoeficácia em

autoeficácia em amamentar tende a elevar seus valores. Também, foi identificada

amamentar com as variáveis sociodemográficas e obstétricas das puérperas multíparas.

uma correlação inversamente proporcional da escala com a escolaridade (p= 0,

Método: Estudo transversal, quantitativo, realizado na Unidade Toco-Ginecológica de

041), implicando que quanto mais baixo o nível de escolaridade, maiores serão

um hospital universitário, localizado na região sul do Brasil. A amostra do estudo foi

os escores de autoeficácia em amamentar. Quanto as variáveis obstétricas, houve

constituída por 214 multíparas internadas que estavam no puerpério imediato. Os

uma prevalência de mulheres que realizaram pré-natal (94,4%) com mais de seis
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consultas (61%), que não receberam orientação de aleitamento materno no pré-natal

PO80 - AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS ALIMENTARES DE CRIANÇAS MENORES DE DOIS

(53,5%) e com tipo de parto cesárea (66,4%). Além disso, quanto à idade gestacional,

ANOS DE IDADE COM BASE NOS INDICADORES DE ALEITAMENTO MATERNO DA

a maioria teve o bebê a termo (88,2%), contato com o filho ainda na primeira hora

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

(82,7%), colocou o bebê para sugar após a primeira hora de vida (60,3%) e recebeu

Saldan PC 1; Venancio SI 2; Saldiva SRDM 2; Tsupal PA 3; Mello DF 4;

orientação após o parto (60%). Somente o fato das puérperas não terem recebido

1 - Escola de Enfermagem de Ribierão Preto da Universidade de São Paulo; 2 -

orientação de aleitamento materno no pré-natal e o bebê ter sido colocado para sugar

Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo; 3 - Departamento

após a primeira hora apresentaram associação estatisticamente significante (p<0,05)

de Nutrição, Universidade Estadual do Centro-Oeste; 4 - Escola de Enfermagem de

com as médias da BSES-SF. Conclusão: Conhecer a correlação entre os escores da

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo;

BSES-FS e dados sóciodemográficos e obstétricos das multíparas permite direcionar
intervenções de acordo com a necessidade da puérpera. A autoeficácia em amamentar

Introdução: A alimentação nos primeiros anos tem impacto a curto e longo prazo

é um importante constructo para a multípara, pois irá ajudá-la a superar desafios que

na vida da criança.1 Recomenda-se Aleitamento Materno Exclusivo (AME) até os

possam surgir, e até mesmo superar experiências negativas anteriores. Contribuições/

seis meses e introdução da alimentação complementar, a partir desse período,

implicações: A utilização da BSES-SF auxiliará o profissional a identificar as multíparas

com a manutenção do Aleitamento Materno (AM) por dois anos ou mais.2

quanto a sua autoeficácia, propiciando uma atenção mais direcionada às puérperas que

Objetivo: Avaliar práticas alimentares de crianças menores de dois anos de idade com

apresentarem baixos escores da escala. A partir disso, pode-se garantir o aumento das

base nos indicadores de AM propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

taxas de aleitamento materno, contribuindo para uma alimentação saudável da criança.

Metodologia: Estudo transversal, com amostragem por conglomerados e sorteio
em dois estágios, realizado durante a Campanha Nacional de Vacinação contra

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno ; Autoeficácia; Período Pós-Parto

Poliomielite em Guarapuava-Paraná, 2012. Os acompanhantes de 1.814 crianças
menores de dois anos responderam um questionário sobre a alimentação da criança
nas últimas 24 horas. Foram avaliadas as proporções de adequação de 9 indicadores
de AM propostos pela OMS:3 Início precoce do AM (proporção de crianças de 0-23
meses que foram colocadas para mamar na primeira hora de vida), Crianças alguma
vez amamentadas (proporção de crianças de 0-23 meses que foram amamentadas
alguma vez na vida), AME em menores de 6 meses (proporção de crianças de
0-5 meses que receberam somente leite materno (LM)), Aleitamento Materno
Predominante (AMP) em menores de 6 meses (proporção de crianças de 0-5 meses
que receberam LM como fonte predominante de alimentação), Continuidade
do AM com 1 ano (proporção de crianças de 12-15 meses que receberam LM),
Continuidade do AM com 2 anos (proporção de crianças de 20-23 meses que
receberam LM), Duração do AM (duração mediana do AM entre crianças de 0-23
meses), AM em idade apropriada (indicador composto que considera a proporção
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de crianças de 0-5 meses que receberam somente LM e crianças de 6-23 meses

menores de 2 anos foram colocadas para mamar na primeira hora de vida. Apesar

que receberam LM e alimentos sólidos ou pastosos) e Alimentação por mamadeira

da maioria das crianças (96%) ter iniciado a amamentação, a prevalência de AME

(proporção de crianças de 0-23 meses que foram alimentadas com mamadeira). Os

em menores de 6 meses foi de 36,02%, considerada ruim (12-49%). O consumo de

indicadores Início precoce do AM, AME em menores de 6 meses, Duração do AM e

água e chá foi superior a 25% em menores de 6 meses, refletindo a maior prevalência

Alimentação por mamadeira foram comparados aos parâmetros (muito ruim, ruim,

de AMP nos primeiros 6 meses de vida das crianças (47,95%). A duração mediana

bom ou muito bom) estabelecidos pela OMS.4 As estimativas foram calculadas por

do AM em menores de 2 anos foi considerada muito ruim (0-17 meses), situando-

pontos e intervalos de confiança (IC) de 95% nos programas Stata 11.1. e SPSS 13.0.

se abaixo dos 12 meses. O AM em idade apropriada, ou seja, AME em menores de

Resultados: Das 1.814 crianças que fizeram parte do estudo, 935 eram menores

6 meses e a AC adequada com continuidade do AM para crianças de 6-23 meses,

de 1 ano e 879 tinham entre 12-23 meses, 51,65% eram do sexo feminino, 51,38%

foi inferior a 30%, sendo influenciada principalmente pela baixa continuidade

nasceram de parto vaginal, 89,69% apresentaram peso ao nascer adequado e 65,44%

do AM nos primeiros anos de vida da criança. A alimentação por mamadeira foi

frequentavam a rede pública de saúde. Com base nos indicadores de AM avaliados,

elevada (78,30%), o que também caracterizou uma situação muito ruim (30-100%).

foi verificado que 79,29% (IC 76,25-82,03) das crianças menores de dois anos foram

Contribuições/implicações para a política de alimentação infantil: Com base nos

colocadas para mamar na primeira hora de vida. A prevalência de crianças alguma vez

achados desse estudo, faz-se necessário promover ações contínuas em prol do AM

amamentadas foi de 96% (IC 94,64-97,03). A prevalência de AME em menores de 6

com a finalidade de melhorar a prevalência de AME em menores de 6 meses e a

meses foi de 36,02% (IC 30,69-41,72) e ao desagregar esse indicador por faixa etária,

duração mediana do AM e de diminuir a taxa de uso de mamadeira para alimentação

observou-se que 57,24% (IC 46,06-67,73) das crianças de 0-1 mês, 34,64% (IC 28,39-

das crianças menores de 2 anos. Além de avançar na promoção da amamentação

41,47) das crianças de 2-3 meses e 16,78% (IC 11,11-24,54) das crianças de 4-5 meses

na primeira hora de vida, ação fundamental para evitar a mortalidade neonatal.

estavam em AME, respectivamente, evidenciando maior prevalência de AME entre as
crianças menores. A prevalência de AMP em menores de 6 meses foi de 47,95% (IC

PALAVRAS-CHAVE: lactente; aleitamento materno; indicadores

42,12-53,84). Das crianças menores de 6 meses, 27,35% (IC 22,78-32,46) consumiram
chá, 26,81% (IC 22,28-31,89) consumiram água e 5,52% (IC 3,70-8,15) suco de fruta
natural. A prevalência de AM com 1 ano de idade foi de 35,80% (IC 29,97-42,07) na
faixa etária de 12-15 meses. A prevalência de AM com 2 anos de idade foi de 21,09% (IC
16,19-27,00) na faixa etária de 20-23 meses. A duração mediana do AM foi de 351,62
dias (IC 330,27-372,98), totalizando 11,72 meses. A proporção de adequação do AM
em idade apropriada foi de 27,94% (IC 25,05-31,03), sendo que entre as crianças de 0-5
meses, 36,02% estavam em AME e somente 26,94% (IC 23,82-30,32) das crianças de
6-23 meses consumiram LM e alimentos sólidos ou pastosos. A proporção de crianças
de 0-23 meses que foram alimentadas com mamadeira foi de 78,30% (IC 75,83-80,57).
Conclusão: Em termos de indicadores de AM, o município de Guarapuava apresentou
situação boa (50-89%) somente para o início precoce do AM, quando 79,29% das crianças
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humano disponibilizado aos RN são de grande importância, pois as informações

BANCOS DE LEITE DA CIDADE DE MANAUS - AM.

e resultados obtidos podem proporcionar meios para avaliar e quantificar o

Oliveira MC ; Marinho HA ; De Ferreira JA ; Silva PC ; Barbosa EV ;

percentual calórico na alimentação oferecida a esses pacientes. Objetivo: Avaliar a

1 - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 2 - Instituto Nacional de Pesquisas da

qualidade do leite humano (LH) disponível em Bancos de Leite Humano da cidade

Amazônia (INPA);

de Manaus-AM. Descrição metodológica: As atividades referentes à pesquisa com

1

2

2

2

1

LH e sua manipulação foram aprovadas pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP UFAM)
Introdução: O leite materno é considerado o melhor alimento para o recém-

sob o protocolo 05020. Foram utilizadas 288 amostras provenientes de doadoras

nascido à termo e pré-termo, pois sua composição fornece energia e os nutrientes

em diferentes estágios de lactação, durante os meses de setembro de 2013 a julho

necessários em quantidades apropriadas. Além dos benefícios nutricionais e de

de 2014. As amostras foram armazenadas em frascos esterilizados, e em seguida,

proteção imunológica, incluem-se os psicossociais, cognitivos e ainda, prevenção

foram congeladas e mantidas sob a temperatura de 5°C. Posteriormente, foram

contra doenças futuras, pois contém fatores imunes específicos e não específicos

transportadas até o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) para análise.

que fortalecem o sistema imune imaturo dos recém-nascidos (RN’s), protegendo-os

O LH foi disposto no pasteurizador, sob a temperatura de 62,5°C durante 45 minutos.

contra infecções 1. Sabe-se que é recomendado pela OMS que o aleitamento materno

Em seguida, realizou-se o resfriamento utilizando-se gelo. Para a determinação de

ocorra de forma exclusiva até os seis meses de vida da criança e continue até os

acidez titulável, a solução utilizada foi o hidróxido de sódio 0,1 N,sendo utilizada

dois anos de idade ou mais. Entretanto, muitos bebês encontram-se em situações

durante a titulação, a Fenolftaleína, um indicador sintético que muda de cor 5. A

que interrompem esse período de aleitamento, que é muito importante, são os RN

técnica utilizada para a determinação de gorduras foi o Crematócrito, uma técnica

prematuros com baixo peso ao nascer, caracterizados com peso abaixo de 2.500g.

analítica que permite o cálculo do conteúdo energético do LH 6. Em seguida,

A nutrição dos RN prematuros deve ser encarada como emergência nutricional,

as amostras foram dispostas em capilares de vidro e centrifugadas durante 15

pois a maioria das reservas de nutrientes fetais é depositada durante os 3 últimos

minutos. Após a centrifugação para a separação do soro e do creme de leite, mediu-

meses de gravidez, sendo assim, os RN prematuros estão em alto risco em

se o comprimento da coluna de creme e da coluna total do produto (expressos

decorrência de reservas precárias de nutrientes, iniciando a vida com um estado

em mm). De posse desses valores, foram empregados os cálculos matemáticos

nutricional comprometido 2. Assim, o único leite seguro para a nutrição desses

específicos. Resultados: Os níveis de acidez medidos estavam dentro dos padrões

pacientes é o leite proveniente de Bancos de leite Humano (BLH) , que são Centros

aceitáveis, nos quais considera-se normal qualquer valor situado na faixa de 1 a

especializados, vinculados a um hospital infantil ou maternidade, responsáveis por

8°D 7. A maior acidez encontrada foi a de 5°D. O leite analisado apresentou níveis

ações de apoio ao aleitamento materno e realiza a execução de atividades de coleta,

diferentes de gordura e calorias, principalmente entre os que passaram pelo

processamento, controle de qualidade e distribuição de leite pasteurizado 3. A

processo de pasteurização. Segundo os dados obtidos, percebeu-se uma redução do

fração lipídica do leite armazena a maior fonte de energia, além dos ácidos graxos

conteúdo calórico no LH pasteurizado em relação ao LH cru, principalmente no leite

essenciais e fornece nutrientes importantes para as crianças, tais como as vitaminas

do tipo colostro (colostro cru: 0,56kcal/mL e colostro pasteurizado: 0,40kcal/mL).

lipossolúveis. A quantidade e a qualidade dos lipídeos provenientes da dieta podem

Estudos realizados anteriormente apontam que os processos de congelamento

ter um impacto direto na qualidade do crescimento e da composição corporal 4.

e descongelamento acarretam o rompimento das membranas dos glóbulos

Nesse contexto, estudos que permitam uma melhor análise do teor energético do leite

de gordura, propiciando sua aderência às paredes dos frascos armazenadores
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8. Podendo isso, justificar a diminuição no percentual de gorduras no leite

PO83 - BAIXO PESO AO NASCER E O MÉTODO CANGURU EM UMA MATERNIDADE,

pasteurizado analisado. Conclusão: Com base nos resultados, os níveis de acidez

MANAUS, AMAZONAS, 2010.

estavam dentro dos valores recomendados pela OMS, caracterizando um produto

Silva AAO 1; Marreiro L 2; Melo RSF 2;

de qualidade. Os valores calóricos encontrados após a determinação de gorduras

1 - Universidade do estado do Amazonas; 2 - Universidade do Estado do Amazonas;

e calorias mostraram-se reduzidos nas amostras de leite pasteurizadas; Este
fato provavelmente se deve aos processos de aquecimento e descongelamento

O acompanhamento de neonatos de baixo peso ao nascer pelo Método Mãe-

aos quais o leite é submetido durante o processo. Contribuições/implicações

Canguru (MMC) nas maternidades brasileiras é uma das estratégias governamentais

para a política de alimentação infantil: Torna-se recomendável a permanente

bem sucedidas que contribui para a redução da mortalidade neonatal¹,². O objetivo

avaliação do teor energético do leite pasteurizado, assegurando a possibilidade

do estudo foi conhecer as características maternas e dos neonatos; descrever as

de oferecer um alimento que forneça teores calóricos adequados e atenda as

características socioeconômicas maternas; e identificar possíveis associações entre

necessidades dos RN’s para que haja uma boa evolução clínica desses pacientes.

as características maternas e o baixo peso ao nascer. Trata-se de uma pesquisa
descritiva com abordagem quantitativa; realizada através da análise de prontuários

PALAVRAS-CHAVE: Banco de leite humano; Recém nascidos; Gordura

de mães e neonatos que nasceram com baixo peso na Maternidade Balbina
Mestrinho no período de 01 de janeiro de 2009 a 01 de janeiro de 2010, que
receberam acompanhamento pelo MMC, dados disponíveis no Serviço de Arquivo
Médica e Estatística da instituição. Totalizando 63 prontuários, a média de idade das
mães dos RNs acompanhados pelo MMC foi 26,7 anos, com prevalência de baixo
peso ao nascer entre as mulheres de 20-30 anos; o tempo médio de internação
hospitalar dos neonatos foi 39,6 dias; a proporção de RN do sexo feminino com
baixo peso foi comparativamente maior do que os do sexo masculino; entretanto,
os neonatos do sexo masculino permaneceram mais tempo em acompanhamento
do MMC; o ganho de peso médio dos neonatos, durante o MMC, foi 0,480g. O
MMC mostrou-se uma estratégia eficaz na recuperação dos RN de baixo peso
ao nascer, atendendo a expectativa de reduzir as chances de mortalidade. Com
o intuito de incentivar as Políticas de Aleitamento Materno na região, a pesquisa
traz para a população a realidade da Maternidade de estudo, comprovando que o
aleitamento deve estar presente não só nas crianças de baixo peso, mas em todos
os recém-nascidos, como forma de estabelecer profunda relação entre mãe e filho,
e preparar o organismo da criança para futuras afecções frequentes por possuírem
um sistema imunológico em desenvolvimento3.
PALAVRAS-CHAVE: baixo peso ao nascer; método mãe-canguru; saúde da criança.
165

PO84 - BASTA TER SALA DE APOIO A AMAMENTAÇÃO NA EMPRESA PARA PROLONGAR

( programa de apoio parcial a amamentação) e 3- Empresas com Sala de Apoio a

A AMAMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA?

Amamentação e programa de acompanhamento com grupos ou orientação pré e/

ROSANGELA ; REA ;

ou pós natal, com ou sem licença maternidade de seis meses (programa completo

1 - HOSPITAL REGIONAL SUL; 2 - MINISTERIO DA SAUDE;

de apoio a amamentação). CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES: ainda não foram feitos

1

2

estudos no nosso país para que se possa avaliar a efetividade e o impacto sobre as
INTRODUÇÃO: É inegável que amamentar é importante e que mesmo as mães que

mães da Sala de Apoio a Amamentação na empresa na manutenção do aleitamento

precisam voltar a ter emprego remunerado no pós-parto devem ser apoiadas e

materno, além das consequências na diminuição da morbidade da criança, menor

protegidas por leis para que suas crianças recebam o leite materno. Embora não

absenteísmo e outros benefícios já vistos em outros países. Nossos achados

existam pesquisas que comprovem, parece que Salas de Apoio a Amamentação

preliminares mostram que quanto mais completo o apoio dado pela empresa,

na Empresa existem no Brasil desde a década de 90, quando surge, ainda com a

mais satisfeita está a mulher, não desmamando precocemente. Constatamos

denominação inadequada de posto de coleta, as salas das empresas Icotron e Wallita,

também que somente uma Sala de Apoio a Amamentação pode não levar aos

esta em São Paulo. Inicia-se com estas o processo de estimulo para prolongar o tempo

resultados desejados. As políticas publicas devem incorporar na ação de apoio e

de aleitamento da mulher trabalhadora. Ao final de duas décadas, na tentativa de

proteção a Mulher Trabalhadora que Amamenta propostas mais completas a serem

apoiar a mulher trabalhadora a manter o aleitamento materno apesar do afastamento

desenvolvidas dentro da empresa.

do seu filho, cria-se regulamentação para que as Salas de Apoio a Amamentação nas
empresas possam garantir que o leite colhido no seu interior tenha qualidade e possa

PALAVRAS-CHAVE: mulher; trabalho; amamentação

ser transportado de forma segura e dado ao próprio filho, sem contaminação. Segundo
trabalhos americanos ter o espaço para colher o leite humano na volta ao trabalho faz
parte de um dos patamares para que o aleitamento materno da mulher trabalhadora
se prolongue por mais tempo. Existem estudos mostrando tipos de ações que serão
necessárias para que a manutenção do aleitamento materno na volta ao trabalho tenha
sucesso. OBJETIVO: identificar e analisar os fatores que levam a permitir e prolongar
o aleitamento materno de trabalhadoras de empresas que propiciam um local onde
a mulher possa coletar seu leite na volta o trabalho. METODOLOGIA: descrever
as empresas da Grande São Paulo que tem Sala de Apoio a Amamentação e outras
formas de apoio à trabalhadora lactante, de acordo com o que disponibilizam para
as suas funcionárias. RESULTADOS: Os achados ( cujos percentuais e documentação
fotográfica serão apresentados em POSTER) mostram que as empresas que possuem
sala de apoio a amamentação podem ser classificadas em 3 tipos:1- Empresas apenas
com Sala de Apoio a Amamentação (sem programa de apoio a amamentação); 2Empresas com Sala de Apoio a Amamentação e licença maternidade de seis meses
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PO85 - BIOQUÍMICA DO PARTO: FATOR DE RELEVÂNCIA NA AMAMENTAÇÃO

PO86 - BOMBEIROS DO BRASIL

LIEVORE MAJ 1;

Guardiã MJ 1; Affonso L. Gerlanr 2;

1 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - SMS;

1 - CBMERJ/ Bombeiros do Brasil.Org; 2 - CBMERJ;

Este estudo foi baseado nas Políticas Públicas do Ministério da Saúde que preconizam

Introdução: No Brasil existe o único serviço do Mundo executado por Bombeiros

a humanização do atendimento hospitalar, do pré-natal, parto e nascimento. Fizemos

Militares de incentivo e apoio a amamentação, nestes 22 anos,fomos qualificados

uma pesquisa bibliografia a fim de destacarmos as principais substâncias envolvidas no

pelo Centro de Referência Nacional em Aleitamento Materno e Instituto de

momento do parto, que afetam à mãe e ao recém nascido. Ficou evidenciado que as

Comunicação e Informação Científica e Tecnologia da Saúde (FIOCRUZ). Objetivo

drogas endógenas do parto ou decorrentes de administração à mãe afetam de maneira

Geral: Acesso a uma rede de serviços a partir do início do XIII ENAM através da

positiva ou negativa a amamentação. O estado geral da mãe e do recém nascido podem

Tecnologia da Informação (TI). Objetivos Específicos: Legislação AM - Galeria de

ser alterados. Esta alteração se dá de modo transitório, mas significativo nesta hora tão

Fotos - Exposição Virtual - Trabalhos Científicos. Metodologia: A linha de pesquisa

importante: o estabelecimento da amamentação e do vínculo. Quase todas as mães

seguiu o trabalhos da Dra. Maria José Guardiã Mattar apresentado no Primeiro

têm traumas mamilares, possivelmente, devido às disfunções orais do recém nascido

Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano -1998 e os trabalhos publicados

causadas por estas substâncias. O fonoaudiólogo é o profissional capacitado para

por Bombeiros Militares nos Encontros e Congressos. Resultados: O Aleitamento

identificar e intervir, de maneira efetiva, na detecção e correção destas disfunções. A

Materno é garantia de direitos, políticas públicas e Promoção da Saúde, o Estado do

doula é o profissional capacitado a atuar no acompanhamento e apoio à mulher neste

Rio de Janeiro não pode ficar fora do Cenário Nacional. legado que nós bombeiros

momento fundamental da vida.

deixaremos é o entendimento não é monetário e sim humanitário, direitos
humanos não tem custo é responsabilidade de todos.

PALAVRAS-CHAVE: AMAMENTAÇÃO; HUMANIZAÇÃO; TRAUMAS MAMILARES
PALAVRAS-CHAVE: Bombeiros; Coleta; Amamentação
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PO87 - BRINCADEIRAS E JOGOS: ESTRATÉGIAS NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO

PO88 - CAMPANHA DA AMAMENTAÇÃO DE CÁCERES/MT: PROMOÇÃO,

MATERNO

INCENTIVO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO

Pinto ELG ; Gouvêa AN ; Lopes ALF ;

Queiroz LA 1; Durigon FCS 2; Silva LF 1; Carvalho RCO 3; Hallak VRC 4;

1 - HUPE/UERJ;

1 - Associação Congregação de Santa Catarina-Hospital São Luiz; 2 - ACALMMA;

1

1

1

3 - Nutricionista da Superintendência de Assistência Farmacêutica da SES/MT; 4 Introdução: Apesar da recomendação da OMS e UNICEF sobre o aleitamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

materno (AM) exclusivo nos seis primeiros meses de vida, tal prática está distante
de ser universal. Estratégias vêm sendo desenvolvidas com objetivo de intervir nessa

Este trabalho tem como objetivo dar visibilidade as ações realizadas pelo

realidade. Consciente da importância da aplicação de brincadeiras/jogos nas atividades

Grupo ACALMMA (Ações Cooperativas de Apoio ao Leite Materno, à Mulher

de educação em saúde, os profissionais de saúde têm utilizado de estratégias que

e à Amamentação), da cidade de Cáceres-MT, no ano de 2013 e 2014. O grupo

facilitem o aprendizado e o torne mais atrativo/interessante. Neste contexto, o uso

ACALMMA iniciou no ano de 2008 a partir de um “Chá co Bolo” para as mães da

de recursos lúdicos na promoção do aleitamento materno torna-se determinante para

UTI Neonatal do Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, como forma de

a motivação de crianças, adolescentes, pais, gestantes, nutrizes, enfim, da população

acolhê-las e orientá-las. A princípio, o grupo foi criado para comemorar a Semana

em geral. Além disso, brincar faz-se necessário para o desenvolvimento humano.

Mundial do Aleitamento Materno. Como o resultado foi produtivo e marcante,

Objetivo: descrever a realização de atividades lúdicas como estratégias para promoção

resolveu-se, fazer daquele momento algo maior que atingisse além das paredes

do AM. Metodologia: Relato de experiência sobre as atividades lúdicas desenvolvidas

hospitalares, envolvendo mães e profissionais de toda a comunidade cacerense.

para promoção do aleitamento materno na comunidade interna/externa do Núcleo

Inicialmente, o grupo atendia pelo nome ACALMA (Ações Cooperativas de Apoio ao

Perinatal. Resultados: Foram utilizados jogo da memória sobre os mamíferos, palavras

Leite Materno e à Amamentação). Com a experiência entendeu-se que era preciso

cruzadas, quebra cabeça, jogo da velha e jogo tabuleiro abordando os benefícios do

acrescentar mais uma letra ao nome ACALMA, a letra “m”, que era o elemento

AM/manejo da lactação; desenhos para colorir com o tema amamentação, dentre

construtor e provedor do leite humano e do aleitamento, a letra “m” de MULHER.

outras. Sempre associado a distribuição de material informativo e brindes aos

Assim chegamos ao ACALMMA – Ações Cooperativas de Apoio ao Leite Materno,

participantes. Conclusão/Contribuições/Implicações para a Política de Alimentação

à Mulher e à Amamentação, completando a tríade que fortalece seus frutos e

Infantil: As atividades lúdicas têm mostrado ser um excelente recurso no alcance

sua família. O grupo preza pelo espírito do voluntariado, envolvido naturalmente

do aprendizado da amamentação, promovendo o aleitamento materno de forma

pelo simples interesse em promover, proteger e apoiar a Amamentação, sendo

agradável/envolvente, além de ser uma estratégia de baixo custo, fácil aplicação e de

formado por profissionais que se identificam e trabalham em prol do Aleitamento

grande adesão por parte dos participantes.

Materno. As ações promovidas pelo grupo também conta com a ajuda de amigos
simpatizantes com a causa, mas que pertencem a outras instituições. Todos os

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; amamentação; atividades lúdicas

anos no mês de agosto, conforme o calendário da Semana Mundial do Aleitamento
Materno, acontece a Campanha da Amamentação de Cáceres. Em junho de 2013,
realizou uma oficina de Aconselhamento em Aleitamento Materno durante 4
dias, com um público de 40 profissionais entre a rede básica de saúde e a rede
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hospitalar, uma vez que este seria o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno

PO89 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES EM HOSPITAIS

de 2013. Dentre as atividades realizadas na Campanha da Amamentação de Cáceres,

NA ASSISTÊNCIA AO ALEITAMENTO MATERNO – UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA

ocorreram a Maratona do Peito, um gesto simbólico que reuni mães amamentando

LITERATURA

ao mesmo tempo às margens do Rio Paraguai, simbolizando o empoderamento do

Jesus PC 1; Oliveira MIC 1; Fonseca SC 1;

binômio mãe-filho, com aproximadamente 50 mães, e um público de 200 pessoas no

1 - Instituto de Saúde da Comunidade, Universidade Federal Fluminense;

lançamento de uma semana cheia de atividades; Palestras para 150 alunos do curso
de Psicologia da Faculdade do Pantanal, e para 200 alunos entre os cursos de Técnico

A falta de conhecimento e habilidades de profissionais de saúde sobre o aleitamento

em Enfermagem, Radiologia e Segurança do Trabalho, além de atividades realizadas

materno pode influenciar negativamente o estabelecimento e a manutenção desta

dentro dos dois hospitais do nosso município tais como: rodas de conversas com

prática pela clientela de serviços de saúde (Lana, Lamounier & César, 2004; Nakano

as mães da UTI Neo e UTI Pediátrica e roda de conversa com as gestantes do pré-

et al., 2007). O objetivo do estudo foi realizar uma revisão sistemática da literatura

natal de alto risco do ambulatório de ginecologia e obstetrícia do Hospital São Luiz, e

acerca da capacitação profissional em aleitamento materno e sua repercussão

ainda as mobilizações das ESFs promovendo a participação das mães em aleitamento

nos conhecimentos e práticas hospitalares. Foi realizada uma revisão sistemática

para a participação na maratona do peito. Já em 2014 nosso parceiro Hospital São

da literatura, a partir das bases de dados MedLine, Scopus e Lilacs. A equação

Luiz conquista o Selo Iniciativa Hospital Amigo da Criança-IHAC, primeiro hospital do

de busca utilizada foi: “breast feeding” and “health personnel” and (capacity or

interior do MT, e mais uma vez, consegue reunir um público de 200 pessoas durante

training or education) and (knowledge or “professional practice”) and (hospital or

dois dias com palestras voltada para a importância do Aleitamento Materno. Com

“maternity hospital”). Para a busca na base de dados Lilacs, foi utilizada a equação:

dedicação e muito esforço o ACALMMA tem o compromisso de despertar a cultura do

“aleitamento materno” and “profissional de saúde” and (capacitação or educação)

aleitamento materno em uma cidade ressequida por suas necessidades mais básicas,

and (conhecimento or “prática profissional”). Foram incluídos artigos originais

proporcionando o encontro de todos aqueles que desejam conhecer ainda mais a

pertinentes ao tema e excluídos artigos de revisão, de metodologia qualitativa,

cultura da amamentação com profissionais amamentólogos das mais diversas áreas

conduzidos na rede básica de saúde e investigações com clientelas específicas

de atuação, através da promoção de palestras, rodas de conversa e oficinas. Com sete

(como prematuros). Não houve limitação quanto ao ano ou idioma de publicação.

anos de surgimento do ACALMMA, o grupo mantém-se abraçado com uma causa

Os artigos foram submetidos a uma avaliação da qualidade, por protocolo

sustentável por natureza e socialmente saudável, e luta pelas ações do voluntariado,

adaptado de Downs & Black (1998). Artigos cuja avaliação obteve nota abaixo de

pelas parcerias e pelas trocas de experiências e tem o firme compromisso de estender

10 pontos foram excluídos da revisão. Foram encontrados 73, 72 e 40 artigos nas

as atividades em outras épocas do ano, criando oficinas com maior aprofundamento,

bases de dados MedLine, Scopus e Lilacs, respectivamente. Foram identificados

apoiando, protegendo e promovendo o Aleitamento Materno.

24 artigos, selecionados para leitura integral, após exclusão dos artigos duplicados
e leitura dos títulos e resumos, sendo excluídos 17 estudos que não atenderam

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento; vluntariado; promocao

aos critérios. Cinco artigos foram incluídos mediante a leitura das referências
dos artigos selecionados. Doze artigos, todos de intervenção, foram incluídos na
revisão. Cinco estudos foram conduzidos nas Américas, seis na Europa e um na
Austrália. Os cursos de capacitação empregados foram diversos, e quatro utilizaram
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o treinamento teórico-prático da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC)(WHO/

PO90 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA INICIATIVA HOSPITAL

UNICEF, 2009). Os principais alvos destes cursos foram médicos, parteiras/midwives

AMIGO DA CRIANÇA E REPERCUSSÃO EM SEUS CONHECIMENTOS, HABILIDADES

e profissionais/ pessoal de enfermagem. Sobre o desfecho estudado, cinco estudos

E PRÁTICAS.

abordaram o conhecimento dos profissionais, dois estudos investigaram a habilidade

Jesus PC 1; Oliveira MIC 1;

dos profissionais, dois a prática profissional, e oito as práticas hospitalares, geralmente

1 - Instituto de Saúde da Comunidade, Universidade Federal Fluminense;

relativas ao cumprimento dos passos da IHAC. Quanto ao método de avaliação, sete
estudos avaliaram o efeito da capacitação por meio de entrevista ou questionários

Em 1990 foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações

auto- preenchidos por profissionais de saúde, cinco avaliaram por meio de entrevista

Unidas para a Infância (UNICEF) a “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” (IHAC), que

ou questionário auto preenchido pelas mães, um realizou observação de áreas da

propõe a mobilização de serviços obstétricos para a adoção de “Dez Passos para o

maternidade e três avaliaram de maneira retrospectiva, pela análise de prontuários

Sucesso do Aleitamento Materno”. O Passo Dois da IHAC preconiza o treinamento

maternos e/ou de recém-natos. Sobre a avaliação da qualidade, três foram classificados

dos profissionais de saúde que atuam junto a gestantes, mães ou recém-natos em

como tendo uma boa validade interna e nove obtiveram classificação regular. A maior

cursos teórico-práticos (Araújo & Schmitz, 2007; WHO/UNICEF, 2009). O objetivo

parte dos estudos que aferiu conhecimento dos profissionais, o fez por meio de escores

do presente estudo foi investigar a capacitação, os conhecimentos, as habilidades

gerais, não discriminando em quais tópicos os profissionais melhoraram ou não, ou

e as práticas dos profissionais de saúde atuantes em hospitais do Sistema Único de

seja, a especificidade do conhecimento não foi reportada. O Passo 1 da IHAC, relativo

Saúde (SUS) do Município do Rio de Janeiro. Foi realizado um estudo transversal,

à existência de normas escritas, o Passo 3, relativo às orientações no pré-natal e o

com amostra constituída por 215 profissionais de saúde que atuavam na assistência

Passo 10, correspondente ao apoio pós-alta, foram pouco investigados pelos estudos.

a gestantes e mães nos 15 hospitais com mais de 1.000 partos/ano do SUS no

As capacitações de profissionais de saúde que atuam em hospitais têm sido efetivas

Município do Rio de Janeiro no ano de 2007. As entrevistas foram conduzidas no

em aprimorar seus conhecimentos e práticas, o que tem contribuído para a melhoria

segundo semestre do ano de 2009, utilizando questionários semiestruturados,

da assistência às mães e para o aumento da prevalência de aleitamento materno.

adaptados do questionário de reavaliação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança
(Ministério da Saúde, 2009). A análise dos dados foi realizada pelo programa

PALAVRAS-CHAVE: capacitação; profissionais de saúde; aleitamento materno

estatístico SPSS 17.0. Dos 215 profissionais de saúde entrevistados, 90,2% eram
do sexo feminino, aproximadamente 30% eram médicos (pediatras/obstetras) e
56,8% atuavam na área da enfermagem (enfermeiros/técnicos/auxiliares). Quanto
ao tempo de trabalho, 42,3% dos profissionais possuíam entre seis meses e cinco
anos, 38,6% entre cinco e 15 anos e 19,1% dos profissionais de saúde possuíam
tempo igual ou superior a 15 anos. Do total de profissionais entrevistados, 87,0%
eram treinados. Destes, a grande maioria (96,3%) foi treinada através do Curso
da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Dentre os treinados, 75,4% fizeram um
treinamento adequado em relação à carga horária (igual ou superior a 18 horas
teórico-práticas). Sobre seus conhecimentos, ao serem questionados se a oferta
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de outro alimento interfere na amamentação, 94,9% dos profissionais de saúde

PO91 - COMAMAS - COMITÊ MUNICIPAL DE ALEITAMENTO MATERNO E

responderam afirmativamente. Em relação à principal causa de dor no mamilo, 75,8%

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: A EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS –

dos profissionais responderam ser a má pega. A não sucção ou a ordenha infrequente

SC.

da mama foi respondida como a causa mais comum para a baixa produção de leite

Castanhel MSD 1; Moritz SC 1; Baulé VAS 1; Fraga TV 1; Santos EAK 2; Bohn IE 3;

materno por 62,8% dos profissionais, e como a causa mais comum para o ingurgitamento

1 - SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS; 2 - UNIVERSIDADE

mamário por 93,0% dos profissionais de saúde. Quanto às habilidades dos profissionais

FEDERAL DE SANTA CATARINA; 3 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE

de saúde, 86,0% souberam demonstrar o posicionamento e a pega adequadamente, e

FEDERAL DE SANTA CATARINA;

61,9% demonstraram a ordenha manual do leite de forma adequada. Sobre as práticas,
89,9% dos profissionais demonstravam ou ensinavam posicionamento e pega às mães

Introdução: Segundo a Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças

e 78,1% demonstravam ou ensinavam ordenha manual do leite. A capacitação dos

de Primeira Infância, é um dos direitos das crianças o acesso a alimentação

profissionais de saúde tem repercussão nos seus conhecimentos, habilidades e práticas,

segura e nutritiva para que a criança alcance padrões elevados de saúde, assim

fundamentais para a melhoria da assistência às gestantes e parturientes no manejo da

estabelecido na Convenção sobre os Direitos da Criança. As rápidas mudanças

amamentação, contribuindo para o aumento na prevalência do aleitamento materno.

sociais e econômicas intensificam as dificuldades das famílias em manter uma
alimentação adequada. A crescente urbanização resulta em mais famílias que

PALAVRAS-CHAVE: capacitação; profissionais de saúde; aleitamento materno

dependem de empregos informais com rendimentos incertos e pouco ou nenhum
dos benefícios legais de proteção à maternidade(1). Mediante tal cenário, o grande
desafio do profissional de saúde no apoio ao Aleitamento Materno e à Alimentação
Complementar Saudável é superar a sua práxis. Isso implica não somente na
necessidade de conhecimento técnico, mas, sobretudo, em conhecimentos,
habilidades e atitudes para acolher dúvidas, preocupações, dificuldades das
mães e seus familiares, por meio de escuta ativa, que propicie disponibilidade,
empatia e percepção para propor ações factíveis e congruentes ao contexto de
cada família(2). Uma das ações de controle social proposta pela Política Nacional
de Aleitamento Materno é a constituição dos Comitês Estaduais e Municipais de
Aleitamento Materno. Em 2012, a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis
implantou o Comitê Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação Saudável
de Florianópolis (COMAMAS), pelo Decreto no 10.220, de 08 de Agosto de 2012,
fundamentado pelos incisos III e IV, do art. 74, da Lei Orgânica do Município.
O COMAMAS tem como objetivo promover, proteger e apoiar o Aleitamento
Materno até os 02 (dois) anos de idade e o Aleitamento Materno Exclusivo até
os 6 (seis) primeiros meses de vida, conforme a Política Nacional de Promoção,
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Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno do Ministério da Saúde e a recomendação

Homero de Miranda Gomes, participação em Congresso Científico - COBEON 2013,

da Organização Mundial de Saúde – OMS. É constituído de forma interdisciplinar e

a implementação das Estratégias do movimento Agosto Dourado no município de

interinstitucional, de caráter consultivo e deliberativo, tem como função a divulgação

Florianópolis em 2014, envolvendo mais de 1200 profissionais de saúde no âmbito

e o apoio da formulação e implementação das políticas de Aleitamento Materno e

da Atenção Primária à Saúde e das Maternidades Públicas e Privadas. Conclusão:

Alimentação Complementar Saudável no município e região. Compõe o Comitê os

a implantação do COMAMAS ampliou a articulação interfederativa e intersetorial,

profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, que representam a

permitiu maior visibilidade e fortalecimento das ações de Promoção, Proteção e

Saúde da Criança, a Saúde da Mulher, Saúde na Escola; Pediatras da Rede; Vigilância em

Apoio ao Aleitamento Materno no município de Florianópolis – SC. Esse espaço

Saúde; Saúde Bucal; Distritos Sanitários; Tutoras da Estratégia Amamenta e Alimenta

permite o controle social e, sobretudo, evidencia que o trabalho intersetorial

Brasil; também tem representante do Conselho Municipal de Saúde; as Instituições de

e interdisciplinar é fundamental para a implementação de Políticas Públicas.

Ensino; as Instituições de Saúde, públicas e privadas, que atendem mulheres e crianças
no município; a Coordenação Estadual da Atenção à Saúde da Criança e Aleitamento

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Comitê,; Políticas Públicas

Materno; Secretaria Municipal de Educação; representantes da Sociedade Civil.
Objetivos: Este trabalho visa apresentar a implantação e o desenvolvimento das ações
propostas pelo COMAMAS no município de Florianópolis-SC. Descrição Metodológica:
O COMAMAS realiza mensalmente reuniões ordinárias, com atualização científica
e discussão de propostas de trabalho. As atividades são planejadas anualmente,
executadas por meio de Comissões, sob a Coordenação da Secretaria Municipal
de Saúde de Florianópolis – SC. O trabalho se pauta na interdisicplinaridade,
intersetorialidade e na parceria com as Instituições envolvidas com a temática. A
sustentabilidade do mesmo ocorre pelo engajamento e envolvimento dos profissionais
que o compõem, no fomento das atividades de Educação Permanente, de mobilização
social, na implementação da Política de Promoção, Proteção e apoio ao Aleitamento
Materno e Alimentação Complementar Saudável, promovendo a articulação
interfederativa, com a troca de experiências, inclusive entre os municípios de Santa
Catarina e a Federação. Resultados: Desde sua implantação foi elaborado o Regimento
Interno, o Planejamento Anual, a formação de Comissões de Trabalho, a organização
da Semana Mundial de Aleitamento Materno 2013 e 2014, o Mamaço em 2013,
fomentaram-se as Redes Sociais para o Mamaço em 2014; Seminário de Atualização
Científica de 2013 e 2014, apoiado a Educação Permanente como a Oficina de
Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, os Cursos de Manejo
do Hospital Universitário, da Maternidade Carmela Dutra e da Maternidade Hospital
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PO92 - COMEMORAÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO NO

com as mães e suas crianças em aleitamento materno e a participação das crianças

HOSPITAL SOFIA FELDMAN

maiores que foram amamentadas. Enquanto as mulheres amamentavam seus

Santos, C.R ; Magalhães, R.C. ; BITTENCOURT, R.L.F. ; Lima, F.A.F. ;

bebês ao som de Sax e Flauta doce tocada pelo Senhor Corrêa a emoção tomou

1 - Hospital Sofia Feldman; 2 - hospital Sofia Feldman;

conta do evento , foram distribuídos algodão doce na cor Azul claro e mensagens as

1

2

1

1

mães com o tema da semana. Campanha de Sensibilização em mídia local captando
O programa nacional de incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), criado em

doadoras, entrevistas, Rede Globo, Rede Minas e rádio Itatiaia. Campanha nos

1981 pelo Ministério da Saúde, teve como objetivo divulgar e estimular a prática do

televisores do Hospital com vídeos educativos durante a Semana. Campanha no

aleitamento natural no Brasil. Para implementar as ações de incentivo ao aleitamento

descanso de tela dos computadores do hospital. No dia 5 de agosto as crianças da

materno e a participação da equipe multiprofissional , criou-se a Iniciativa hospital

creche José de Souza Sobrinho realizaram uma passeata no hospital ,apoiando o

Amigo da Criança (IHAC) e os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno.

aleitamento materno, os mesmos usavam placas e viseiras com mensagens sobre

A semana Mundial de Aleitamento Materno está inserida em um contexto Mundial

o tema , Aleitamento Materno: Um ganho para toda a vida, e eu mamei, sou forte

destacando a importância da promoção e proteção da amamentação. Criada em

porquê mamei. Cantavam uma música sobre o Aleitamento materno. No dia 6 de

1990 na Itália, no qual representantes do Brasil assinaram a Declaração de Innocenti,

agosto Tivemos a apresentação de Isadora com 7 anos de idade tocando Violino

que consiste em resgatar o direito da mulher de praticar a amamentação com

acompanhada por seu pai tocando Acordeon , sensibilizando os funcionários

sucesso. A IHAC tem o objetivo de apoiar, proteger e promover o AM, a partir da

sobre a importância da amamentação. No dia 7 fizemos o fechamento da Semana

mobilização de profissionais de saúde e funcionários de hospitais e maternidades .

Mundial do Aleitamento Materno no pátio do hospital com a presença das mães

A Semana Mundial é comemorada do dia 1 a 7 de Agosto em mais de 175 países,

acompanhadas dos seus bebês, da comunidade ,dos funcionários ,a creche José de

apoiada pela OMS e Unicef. O tema deste ano “Uma Vitória para toda a vida”,

Souza Sobrinho com as mães trabalhadoras amamentando seus filhos e as crianças

sustenta a importância de proteger e apoiar a amamentação para alcançar aos

maiores que também foram amamentadas. Aconteceu com a apresentação da

“objetivos do milênio”,estabelecidos pela ONU para combater a pobreza e promover

Banda Benício Moreira e seus 30 integrantes, os quais cantaram uma música especial

o desenvolvimento saudável e sustentável de forma abrangente até 2015. O comitê

composta por eles sobre a amamentação. Houve a participação das puérperas

de Aleitamento Materno do Hospital Sofia Feldman realizou evento comemorativo a

com seus bebês, dos funcionários e da comunidade. Este evento comemorativo

Semana mundial com objetivos de seguir o compromisso de promover e estabelecer a

trouxe resultados importantes que refletiram na assistência e na promoção do

prática da amamentação. As ações de AM desenvolvidas durante a semana envolveu

Aleitamento materno do Hospital Sofia Feldman,conseguimos sensibilizar os

atividades realizadas com a equipe de multiprofissionais , corpo não clínico e pacientes.

funcionários e a comunidade para nos ajudar na captação doadoras de leite humano.

Nos dias 1 e 2 de Agosto foram realizadas capacitações sobre a IHAC para funcionários
do corpo clínico e não clínico, que contou com o número de 250 profissionais .

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Saúde da Criança; Saúde da Mulher

No dia 4 de agosto as 14:00 foi realizado no pátio do Hospital um Mamaço , que
contou com a participação das usuárias do Alojamento conjunto acompanhadas por
seus bebês, as mães trabalhadoras do Hospital que estão de licença maternidade, as
mães da comunidade, as mães da ONG Bem Nascer , a creche José De Souza Sobrinho
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PO93 - CONCEPÇÕES DE PARTO PARA GESTANTES EM RODAS DE CONVERSA SOBRE

que acima disso elas necessitam de segurança no processo, e essa segurança está

PLANO DE PARTO, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRASIL

relacionada ao profissional de saúde que prestará a assistência ao parto. Conclusão:

Souza KV ; Silva SG ; Carlos GAV ; Oliveira DCC ; Martins EF ; Silva RP ;

Conclui-se dessa forma que as mulheres participantes neste estudo concebem o

1 - Universidade Federal de Minas Gerais;

parto como algo normal e esperado no processo de gestação. Identificam esse evento

1

1

1

1

1

1

como extremamente importante nas suas vidas e de seus bebes e que esperam
Introdução: Este estudo, origina-se de um recorte de pesquisa vinculada à extensão

acima da dor obter nos profissionais de saúde responsáveis por sua assistência o

universitária intitulada “construindo estratégias para o fortalecimento e resgate da

acolhimento e a segurança para viver esse processo de forma tranquila e prazerosa,

autonomia das mulheres no processo de parto e nascimento”. Tem como pressuposto

culminando com a chegada de um filho esperado e desejado. Contribuições/

que o papel de protagonista das mulheres no processo de parto e nascimento implica

implicações para a política de alimentação infantil: a promoção, proteção e apoio

no fortalecimento e/ou adoção de novas lógicas na assistência à saúde. No que se

ao aleitamento materno e a promoção da alimentação infantil devem iniciar

refere a assistência pré-natal, a preparação física e psicoemocional para o parto é

durante o período da gestação. E é durante este período, seja individualmente

de fundamental importância. Entre as estratégias para fortalecer da sua autonomia

ou em grupo, que as mulheres, seus acompanhantes e/ou famílias devem ter a

está a elaboração pela mulher de um plano de parto, que deve ser respeitado pelos

oportunidade de dialogar com os profissionais de saúde sobre aspectos que podem

profissionais que a assistem 1 2 3. Objetivo: conhecer a concepção sobre parto de

influenciar/interferir no processo de amamentação e na decisão das mulheres em

mulheres que participaram das oficinas para a criação de um plano de parto. Métodos:

relação ao aleitamento materno. A Política Nacional de Alimentação infantil reforça

Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, tendo os sujeitos 49

a importância do pré-natal, do período pós-natal imediato para uma amamentação

mulheres que participaram das oficinas do Plano de Parto, no período de março a

bem sucedida. Nesse sentido, a elaboração de um plano de parto e a discussão

junho de 2014. A coleta de dados foi feita por meio de um instrumento constituído em

desse plano entre as mulheres e os profissionais que a assistem se configuram em

duas partes, o primeiro visando identificar o perfil socioeconômicos das participantes e

uma excelente oportunidade para as ações que visam a promoção, a proteção e

o segundo buscando identificar a concepção das mesmas sobre o parto e sobre o plano

o apoio ao aleitamento bem sucedido. Desse modo, a pesquisa desenvolvida

de parto. Para análise de dados iniciamos organizando as respostas em categorias por

pretende reforçar o continuum que compreende o processo de gestação, parto,

comparação de conteúdo, seguindo a análise de conteúdo proposta por Minayo. O

nascimento e amamentação, reforçado pelas políticas de saúde que envolvem a

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade

saúde materna e a saúde das crianças pequenas. Pesquisa financiada pela FAPEMIG

Federal de Minas Gerais e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de

- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, intitulada: o plano de

Saúde de Belo Horizonte. Resultados: A maioria das mulheres tem a concepção do parto

parto e o resgate da autonomia das mulheres no processo de parto e nascimento.

como um momento único, especial e importante em suas vidas. O nascimento de seus
filhos foi identificado como a realização de um sonho, de um desejo e que se sentem

PALAVRAS-CHAVE: Cuidado Pré-natal; Educação em saúde; Aleitamento materno

ansiosas e com várias expectativas. Esse momento é visto como algo extremamente
importante tanto para a mulher como para o bebe, observando as respostas das
mulheres percebemos que esse momento é visto como normal no ciclo gravídicopuerperal, algo que precisa ser passado. Em relação a dor ela é sim esperada, mas
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PO94 - CONDIÇÃO NUTRICIONAL, ANEMIA E SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO EM

PO95 - CONHECIMENTO DE GESTANTES SOBRE O PLANO DE PARTO: UM CONVITE

DOADORAS DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

À REFLEXÃO

Andreassa ; Carvalho AF ; Santos ; Santos MM ; Silva DC ; Holzer S ;

VANCOUVER 1;

1 - Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo (Faculdade de Medicina

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS;

1

1

1

1

1

2

do ABC); 2 - Faculdade de Medicina do ABC;
Introdução: Este estudo, origina-se de um recorte de pesquisa vinculada à
Introdução: a vigilância da condição nutricional e do estado relativo ao ferro são

extensão universitária intitulada “construindo estratégias para o fortalecimento

medidas recomendadas durante a gestação e lactação. Desvios da normalidade

e resgate da autonomia das mulheres no processo de parto e nascimento”. Tem

relacionam-se a maior risco de desenvolvimento de doenças em curto e longo prazo

como pressuposto que o papel de protagonista das mulheres no processo de

para a mulher e lactente. Objetivo: descrever a condição nutricional, as concentrações

parto e nascimento implica no fortalecimento e/ou adoção de novas lógicas na

de hemoglobina e a adoção da suplementação de ferro em lactantes doadoras de leite

assistência à saúde. No que se refere a assistência pré-natal, a preparação física e

humano. Método: Por meio de estudo transversal nos meses de maio e junho de 2014;

psicoemocional para o parto é de fundamental importância. Entre as estratégias

foram incluídas 45 mulheres que tiveram gestações a termo, com menos de 3 meses

para fortalecer da sua autonomia está a elaboração pela mulher de um plano de

de lactação, e eram doadoras do Banco de Leite. Destas foram coletados os seguintes
dados: número de gestações e filhos anteriores, último valor de hemoglobina (mais
próximo ao parto), ganho de peso (GP) durante a gestação, tipo de parto, índice de
massa corporal (IMC) e uso de suplementação de ferro. Análise estatística: coeficiente
de correlação de Spearman. Resultados: A mediana de idade das doadoras foi de
30 anos (16;42); a maioria tinha escolaridade superior a 8 anos 27/45 (60%) e eram
primíparas 26/45 (57,7%). Predominou o parto cesariana 34/45 (75,5%) e 21/45
(46,7%) dos lactentes eram do gênero masculino. Quanto à condição nutricional
15/45 (33,3%) e 22/45 (48,9%) tinham obesidade e sobrepeso, respectivamente.
A mediana do ganho de peso na gestação foi de 12,2 kg (2;25). Anemia (HB < 12,0
g/dL) foi observada em 2/45 (4,4%) e a mediana da hemoglobina foi de 12,9 g/dL
(11,3;14,7). Somente 26/45 (57,8%) recebiam regularmente suplementação de ferro.
Os valores de HB não se correlacionaram, de forma estatisticamente significante, com
IMC atual, GP na gestação, idade gestacional e idade materna. Conclusões: Observouse pequeno percentual de anemia e elevado de sobrepeso/obesidade em doadoras
de leite humano. Destacou-se o elevado percentual de mulheres que não recebiam
suplementação de ferro o que pode comprometer o estoque corporal e aumentar o

parto, que deve ser respeitado pelos profissionais que a assistem1 2 3. Objetivo:
Verificar o conhecimento de gestantes participantes de rodas de conversas sobre
plano de parto. Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem
quantitativa. Participaram 49 gestantes, convidadas para rodas de conversas
sobre plano de parto, realizadas em unidades básicas de saúde dos distritos
Norte e Venda Nova, do munícipio de Belo Horizonte/Minas Gerais, Brasil. As
rodas de conversas, com duração de cerca de duas horas, foram conduzidas pelas
pesquisadoras e colaboradoras do estudo, e realizadas no período de março a junho
de 2014. Para coleta de dados utilizou-se um instrumento estruturado constituído
por duas partes; a primeira parte, visando identificar o perfil socioeconômico das
participantes e a segunda parte, buscando identificar concepções e expectativas
sobre o parto e sobre a elaboração do seu respectivo plano de parto. Para análise
de dados utilizou-se estatística descritiva. O estudo, vinculado ao Núcleo de Estudos
e Pesquisas em Saúde da Mulher e Gênero (NUPESMeG) / Escola e Enfermagem da
Universidade Federal de Minas Gerais (EE-UFMG), atendeu as diretrizes e normas
regulamentadoras estabelecidas na resolução nº 466/ 2012 do Conselho Nacional

risco de anemia em outras gestações.

de Saúde. Resultados: Houve predominância de gestantes no terceiro trimestre de

PALAVRAS-CHAVE: condição nutricional; banco de leite ; amamentação

gravidez, 32 (65,3%); com idade entre 21 e 25 anos, 20 (41%); com o ensino médio
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completo,46 (94%); relataram ter companheiro fixo, 47 (96%), sendo que moravam

DA LACTAÇÃO E TRATAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS MAMÁRIAS

na mesma casa que o companheiro, 44 (90%). Não tinham ocupação remunerada, 25

Sousa AF 1; Moura LA 1; Silva LS 1; Santos DE 1; Caminha JS 1; Silva DMC 1;

(51%); das que tinham ocupação remunerada, 14 (29%) relataram trabalho formal com

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ;

registro em carteira. Quanto a renda familiar, 18 (37%), afirmaram ter renda de 1 a 2
salários mínimos e o companheiro, a maior renda da família, 30 (61,2%); cor da pele:

O aleitamento materno é reconhecidamente uma prática capaz de prevenir, de

parda, 27 (55%). Embora todas estivessem realizando pré-natal e na caderneta de

forma isolada, parcela significativa da mortalidade infantil. Das 10 milhões de mortes

pré-natal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SEMSA-BH) constar um

de crianças que são registradas anualmente no mundo, um milhão e meio seriam

plano de parto, 38 (78%) não receberam informações sobre plano de parto. Conclusão:

evitadas mediante o aumento da cobertura para 90% de aleitamento materno

A maioria das entrevistadas encontrava-se no terceiro trimestre de gestação e ainda

exclusivo nos seis primeiros meses de vida nos países em desenvolvimento1. Além

desconhecia o plano de parto. Profissionais de saúde da atenção básica que atendem

disso, os benefícios dessa prática se perpetuam ao longo dos anos, prevenindo

gestantes precisam proporcionar espaços para a discussão e construção do plano

doenças tanto para mãe quanto para a criança. A amamentação atua como fator

de parto, pois além de facilitar a comunicação entre profissionais e gestantes, essa

de proteção à saúde materna ao promover perda de peso e atuar na prevenção do

ferramenta contribui para o fortalecimento da sua autonomia e tomada de decisão

câncer de mama e útero, da osteoporose e fraturas, do estresse e depressão pós-

em relação ao processo de parto e nascimento. Contribuições/implicações para a

parto2. Na saúde da criança, verifica-se que uma experiência nutricional precoce

política de alimentação infantil: a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno

bem sucedida, como é o caso do leite materno, que possui uma composição única e

e a promoção da alimentação infantil devem iniciar durante o período da gestação.

ocasiona respostas metabólicas e fisiológicas diferenciadas, pode prevenir doenças

E é durante este período, seja individualmente ou em grupo, que as mulheres,

crônicas não-transmissíveis3. Apesar de todos os benefícios, os indicadores

seus acompanhantes e/ou famílias devem ter a oportunidade de dialogar com os

de aleitamento materno, no Brasil, permanecem inferiores às recomendações

profissionais de saúde sobre aspectos que podem influenciar/interferir no processo

internacionais. Um dos aspectos de maior relevância, que contribui para essa

de amamentação e na decisão das mulheres em relação ao aleitamento materno.

estatística, diz respeito às dificuldades encontradas pelas nutrizes no início da

A Política Nacional de Alimentação infantil reforça a importância do pré-natal, do

lactação. As intercorrências mamárias, normalmente associadas a incorreções

período pós-natal imediato para uma amamentação bem sucedida. Nesse sentido, a

na pega e na posição, estão entre as principais dificuldades enfrentadas pela

elaboração de um plano de parto e a discussão desse plano entre as mulheres e os

lactante. Tais manifestações são mais frequentes nas primeiras semanas de vida

profissionais que a assistem se configuram em uma excelente oportunidade para as

da criança, quando acontece o processo de adaptação entre oferta e demanda do

ações que visam a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento bem sucedido.

leite materno, bem como o aprendizado do binômio mãe-filho quanto ao manejo

Desse modo, a pesquisa desenvolvida pretende reforçar o continuum que compreende

da lactação. É imprescindível, nesse momento, que a mulher conte com uma rede

o processo de gestação, parto, nascimento e amamentação, reforçado pelas políticas

de apoio, de forma a reverter essas dificuldades e dar seguimento ao aleitamento

de saúde que envolvem a saúde materna e a saúde das crianças pequenas.

materno de forma exclusiva. Nesse aspecto, destaca-se a equipe que compõe a
Estratégia Saúde da Família, sobretudo, a figura do agente comunitário de saúde

PALAVRAS-CHAVE: Cuidado Pré-natal; Educação em saúde; Aleitamento materno

(ACS). Esse é o profissional que mantém maior proximidade com a comunidade e

PO96 - CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE MANEJO

entre as suas atribuições encontra-se o acompanhamento da nutriz e do lactente,
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prestando as orientações necessárias à promoção de sua saúde, com destaque para

se 6,2%, 24,8%, 8,8% e 32,7% para as categorias satisfatório, insatisfatório, errado

o manejo das técnicas e intercorrências mamárias. Considerando a importância da

e outros, respectivamente. Os dados encontrados demonstram a necessidade de

amamentação na promoção da saúde materno-infantil, bem como o papel central

treinamentos periódicos e específicos na área, como maneira de garantir o bom

do agente comunitário de saúde dentro da Estratégia Saúde da Família, objetivou-

desempenho dos ACS na promoção da saúde materno-infantil. Estudos dessa

se investigar o grau de conhecimento desses profissionais acerca da posição e pega

natureza permitem a identificação e o reconhecimento do cenário de apoio à prática

corretas, bem como do tratamento das intercorrências mamárias mais frequentes

da amamentação, possibilitando intervenções oportunas que minimizem o risco

(fissuras mamilares e ingurgitamento), possibilitando verificar a necessidade que os

de ocorrência do desmame precoce, elevando o tempo e duração do aleitamento

mesmos possam demandar de capacitação para atuarem de forma efetiva no incentivo

materno e, assim, preservando a saúde do binômio mãe-filho. Além disso, apontam

ao aleitamento materno. Para tanto foram investigados todos os ACS que atuam em

para a necessidade de investigações de âmbito nacional, cujos resultados venham

um município do semiárido brasileiro, e que concordaram em participar do estudo.

a justificar a inserção de novos programas na Política de Alimentação Infantil,

Foram excluídos os agentes que se encontravam em férias ou não foram localizados,

contribuindo para elevação dos índices de aleitamento materno desejáveis.

obtendo-se uma amostra de 116 participantes. Após a autorização da Coordenação da
Estratégia Saúde da Família para realização do estudo, foram agendadas reuniões com

PALAVRAS-CHAVE: Agente Comunitário de Saúde; Amamentação; Conhecimento

os Agentes Comunitários de Saúde, em cada Unidade Básica, onde foram apresentados
os objetivos e procedimentos do presente estudo, solicitando-se, àqueles que
aceitassem participar, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O estudo foi submetido à Plataforma Brasil (CAAE: 30773814.9.0000.5214) para
apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, para
avaliação dos aspectos éticos e metodológicos. Para fins da coleta de dados, os Agentes
Comunitários de Saúde responderam a um questionário, contendo questões abertas
referentes ao seu grau de conhecimento sobre manejo da lactação (posição e pega) e
intercorrências mamárias (fissuras e ingurgitamento). A análise das respostas permitiunos classificar o conhecimento dos agentes acerca do tema em: Satisfatório (S), Pouco
Satisfatório (PS), Insatisfatório (I), Errado (E) e Outros (O), sendo este último adotado
quando o agente não respondia com os principais aspectos a serem considerados, mas
não se caracterizava como resposta errada. Os resultados demonstraram prevalência
de conhecimento pouco satisfatório para ambos os aspectos investigados (31% para
manejo e 27,4% para tratamento das intercorrências). Foram encontrados percentuais
de 24,8%, 15%, 15% e 14,2% para as classificações de satisfatório, insatisfatório, errado
e outros, respectivamente, no que se refere às técnicas corretas de posição e pega. Por
outro lado, quanto ao tratamento das fissuras mamilares e ingurgitamento, observou177

PO97 - CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE MANEJO CLÍNICO DA

semiestruturada, e analisada conforme a análise de conteúdo na modalidade

AMAMENTAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO

temática. Na análise, optou-se pela formulação de categorias temáticas.

Souza, RMP ; Alves, VH ; Rodrigues, DP ; Branco, MBLR ; Lopes, FO ; Conceição,

Resultados: Evidenciou-se o conhecimento técnico científico dosenfermeiros no

MR ;

manejo clínico do aleitamento materno de acordo com a política pública vigente

1 - Banco de Leite Humano/ Hospital Universitário Antonio Pedro/ UFF; 2 - Escola de

no Brasil, atuando como facilitadores da prática da amamentação, intervindo

Enfermagem Aurora Afonso Costa/ UFF; 3 - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso

nos agravos e prevenindo futuras complicações, com abordagem humanizada

Costa/UFF;

em todas as fases do ciclo gravídico puerperal.O profissional facilitador, além de

1

2

3

1

1

1

adquirir os conhecimentos técnicos e científicos do aleitamento materno, promove
Introdução: O leite materno é o alimento ideal para o lactente, principalmente em sua

a autonomia da mulher e permite a compreensão do processo de amamentação,

forma exclusiva nos primeiros seis meses de vida. A OMS recomenda o aleitamento

para atuar junto à sua problemática quando a intervenção se fizer necessária.

materno exclusivo por seis meses e complementado com a alimentação da família

Em sua práxis valorizam o empoderamento da mulher e da família, utilizando

por pelo menos dois anos. As ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento

em sua prática ações estratégicas de promoção e apoio ao aleitamento materno,

materno tem se mostrado importantes para a melhoria da saúde da criança, da

tais como aconselhamento em amamentação e escuta ativa.Conclusão:Os

mulher e da família. Tais ações desenvolvidas nas redes hospitalar e básica, vem

enfermeiros entrevistados das maternidades públicas da Região Metropolitana

sendo reconhecidas como de fundamental importância para o início da amamentação.

II do Estado do Rio de Janeiro demonstrarampossuir competência e habilidades

Atualmente, constata-se que, por influência de fatores culturais, sociais e econômicos,

clínicas necessárias ao manejo do aleitamento materno em todas as fases do

a adoção da prática da amamentação não é universal. Pesquisas realizadas no Brasil,

processo, e também da importância da amamentação para a saúde da mulher,

embora demonstrem tendência de crescimento nas taxas de aleitamento materno,

criança e família, valorizando todos os aspectos dessa prática. Desta forma estes

ainda estão distantes do ideal preconizado. A Iniciativa Hospital Amigo da Criança

profissionais colaboram para o aumento das taxas de aleitamento materno

(IHAC) prevê a capacitação dos profissionais de saúde envolvidos no cuidado a mulher

nesta região, contribuindo para a redução da mortalidade infantil em nosso país.

e a criançana rede hospitalar, contemplando o manejo clínico da amamentação nos

Descritores: Aleitamento materno, Saúde da mulher, Enfermagem.

“Dez Passos para o Sucesso da Amamentação”. O manejo clinico da amamentaçãovisa
o desenvolvimento de habilidades e competências clínicas dos profissionais de saúde

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Saúde da mulher; Enfermagem

norteadas pelas ações e técnicas utilizadas por eles no atendimento à mulher.Desse
modo, a ação do enfermeiro na perspectiva do manejo clínico da amamentação
permitindosua instrumentalização na prática de cuidado,contribuindo com a prática do
aleitamento materno/amamentação.Objetivo: Buscou-se analisar as ações estratégias
utilizadas pelos enfermeiros na realização do manejo clínico da amamentação.
Método:Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, qualitativo, participaram
cento e sete vinte enfermeiros das maternidades públicas da Região Metropolitana II
do Estado do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados por um roteiro de entrevista
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PO98 - CONQUISTA DO PRÊMIO BIBI VOGEL PARA A CIDADE: OURO PRETO/MG

da NBCAL– monitoramento; Projeto Leite Materno: Amor de peito aberto! Desde

MUNICÍPIO AMIGO DA CRIANÇA!

1994; Encontros de Aleitamento Materno. O QUE FOI FEITO EM 2011: Pesquisa de

Barbosa CC ; Braga, PG ; Brandão Guimarães, SR ; Coelho e Silva, ML ; Moreira, CH ;

Prevalência em Aleitamento Materno em Ouro Preto junto com os ACS e as mães/

Passos, MC ;

cuidadoras. Oficina da Rede Amamenta Brasil: Participação de 145 profissionais

1 - Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde/PMOP; 2 - UFOP; 3 -

nos 9 PSF da sede e 30 como tutores da Rede, com Elaboração de estratégias e

Secretaria Municipal deSaúde; 4 - Secretaria Municipal de Ouro Preto/PMOP; 5 - Santa

de pactuações – Implantação. Novas parcerias e Intersetorialidade (Vigilância em

Casa da Misericórdia de Ouro Preto; 6 - Universidade Federal de Ouro Preto;

Saúde, Atenção Primária, Assistência Social – CRAS, sindicato PMOP, Rotary, PET

1

2

3

4

5

6

Saúde UFOP/SMS, Banco de Leite Humano da Santa Casa da Misericórdia de OP,
Segundo o Ministério da Saúde: “A primeira edição do prêmio Bíbi Vogel foi realizada

Centro de Saúde da UFOP); Oficina com a Equipe Saúde da Família da Bauxita: Temos

em 2005, quando foram premiados os municípios de Novo Xingu do Oeste (SC),

uma Sala de apoio a Mulher Trabalhadora; Grupos Operativos com as gestantes e

Piraí (RJ), Marituba (PA), Sobral (CE) e Brasília (DF). Na segunda edição, em 2009, os

de puericultura nas UB; Oficina da ENPACS – Estratégia Nacional para Alimentação

municípios premiados foram Arapiraca (AL), Belém (PA), Manaus (AM) e Vitória (ES).

Complementar Saudável: aconteceu nos dias 22 a 25 de novembro de 2011 com

Já a terceira edição, em 2011, premiou o Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR). O Prêmio

participação de 30 profissionais de nível superior; Participação efetiva no Fórum

Bíbi Vogel foi assim denominado em homenagem à atriz e cantora Sylvia Dulce Kleiner,

da Criança e do Adolescente; Nutricionistas da Atenção Primária - Elaboração do

falecida em abril de 2004 . Conhecida como Bibi Vogel, ela se destacou por sua atuação

Protocolo de Atendimento à Criança; Outras ações específicas a cada Equipe Saúde

em causas humanitárias, tanto no Brasil como no exterior, tendo atuado fortemente

da Família. O QUE FOI FEITO EM 2012: Criação do Comitê de Incentivo ao Aleitamento

em prol do incentivo, apoio e proteção ao aleitamento materno. Entre suas ações está

Materno – Maio de 2012; Implantação do PMAQ/MS: Objetivo V é Melhorar a

a fundação, em 1980, do Grupo de Mães Amigas do Peito.” Ouro Preto possui todos

qualidade da alimentação e uso dos Sistemas de Informação como ferramenta de

os pré-requisitos, concorreu e ganhou o IV prêmio Bibi Vogel- Ações municipais em

gestão da Atenção básica; Monitoramento do Aleitamento Materno e da introdução

Aleitamento (AM) em 2013, com louvor, juntamente com os municípios: Borba (AM)

do consumo alimentar de crianças menores de 6 a 24 meses; Mães Amamentando

e Porto alegre (RGS); já Joinvillle ganhou monção honrosa. O Ministério da Saúde

na Praça! A solenidade de entrega da Placa foi em Florianópolis no dia 17/12/2013

inclui o incentivo ao aleitamento materno como uma das ações básicas de saúde

para a Secretária Municipal de Saúde de Ouro Preto pelo Ministério da Saúde. Esse

dentro do Programa de Atenção à Saúde Materno-Infantil e como uma estratégia do

é um prêmio para todas as crianças, mães, pais, avós; profissionais e comunidade de

Programa Nacional de Melhoria de Acesso e da Qualidade de Atenção Básica – PMAQ.

Ouro Preto! A nossa história foi contada desde 1992 e agora em 2014, como um dos

Além disto, no Brasil, ações pró-amamentação têm sido desenvolvidas nas últimas

eventos do nosso Agosto Dourado, foram realizadas oficinas práticas da Estratégia

duas décadas, e fazem parte da Rede Cegonha, como: Iniciativa Hospital Amigo da

Amamenta e Alimenta Brasil- EAAB para todas as 20 ESF/31 UBS da SMS/PMOP.

Criança – incentivo a Banco de Leite Humano; Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
(Rede Amamenta Brasil e ENPACS); Semana Mundial do Aleitamento Materno –

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Mães e bebês; Conquista/Município

anualmente; Criação de Comitês; Sala de Apoio a Mulher trabalhadora e Cantinho da
Amamentação; Licença de 6 meses pós parto para o serviço público. Outras ações em
prol do AM realizadas em Ouro Preto/MG: Comemoração desde a I SMAM. Fiscalização
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PO99 - CONSEGUI MAMAR ATÉ SEIS MESES DE FORMA EXCLUSIVA. SOU DOUTOR EM

isoladamente, outros devem ser considerados, a exemplo da genética e estrutura

AMAMENTAÇÃO

familiar. Ressalta-se que as principais inquietações das mães constituem o ganho

Fonseca JM ; Rêgo RMV ; Fonseca JM ;

ponderal insuficiente, utilização de mamadeiras chupetas e bico de silicone que

1 - Empresa Privada - Amamentar com Prazer; 2 - Universidade Federal de Sergipe;

são avaliadas junto com o grupo expondo a história individual onde é notório o

1

2

1

apoio das mães presente e a orientação das duas profissionais. As dúvidas são
Introdução. O apoio e estímulo ao aleitamento materno constitui uma das prioridades

esclarecidas e neste interim, a elaboração do conhecimento é fato, conforme

das políticas nacionais no combate à morbimortalidade infantil. Além de ser uma

alguns relatos de experiência: “deu certo, ela aprendeu a mamar, tivemos alta,

estratégia de baixo custo, mostra-se bastante eficaz na redução da mortalidade

mas, eu não sabia ensina-la e ela não sabia fazer a pega correta (...) além da

infantil1. Inúmeras são as vantagens do aleitamento materno para o bebê, mãe e a

atenção da enfermeira, eu tive o prazer de compartilhar minha experiência com

família. No entanto, embora o Brasil tenha tido progresso nas últimas décadas, ainda

outras mãezinhas e aprender com elas também”. (Talita); “minha participação no

não conseguiu atingir o que recomenda a Organização Mundial de Saúde 2. Apoiar e

grupo foi super gratificante, uma experiência maravilhosa (...); aprendi muito com

estimular a amamentação com grupo de casais tem se mostrado estratégia eficaz 3.

a enfermeira e com outras mães e tenho certeza que a paixão pela amamentação

Metodologia. Trata se de um relato de experiência que versa sobre ações educativas

e curiosidade sobre esse tema aumentou muito”. (Patrícia); “hoje só agradeço por

com grupos de mães e seus bebes, mediado por dois profissionais de saúde, sendo uma

ter tido esta oportunidade tão valiosa na minha vida e agradeço todo o carinho

enfermeira e uma odontóloga. Os encontros acontecem semanalmente, tem duração

que mais que um grupo, que apresenta um trabalho, é um grupo que você ganha

aproximada de duas horas, constituem um espaço de apoio e estimulo à amamentação.

confiança em você, sou capaz de cuidar da minha própria filha”. “Hoje minha

A cada semana comparecem em média, seis mães com seus bebes. Objetivo. Discorrer

bebe esta com nove meses, e ainda amamenta, e sou grata a estas mulheres, a

sobre as atividades desenvolvidas junto às mães e seus bebes. Resultados. Em todos

enfermeira Josefa e a odontóloga Janaina” (Iracema). O encerramento de cada

os encontros as mães ficam sentadas em cadeira e amamentam os seus bebês com

grupo culmina com a formatura desde bebes que conseguiram amamentar de

tranquilidade, uma vez que o ambiente lhes proporciona aconchego para amamentação

modo exclusivo até completarem seis meses de vida. No dia da formatura, ideia

como um ato natural. Os bebes são incentivados a permanecerem em aleitamento

das mães, a família é convidada a participar, sendo que a escolha do local, os custos

materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança e para a concretude desta ação, são

com a decoração e o apoio logístico são arcados pelas famílias. Estas recebem um

demostradas as mães, técnicas de pega correta da aréola e posicionamento do bebê

diploma por terem conseguido amamentar seus filhos de modo exclusivo, até seis

colo. Também é realizada mensalmente a avaliação do crescimento e desenvolvimento

meses, além de uma colherzinha gravada - amamentar com prazer. Não aconteceu

das crianças. Existe neste trabalho a preocupação de possibilitar as mães um ambiente

até o momento nenhuma desistência, todas as mães permanecem no grupo até

acolhedor com vistas à liberdade para questionamentos. Eventualmente quando

os seis meses com aleitamento exclusivo, mesmo retornando a suas atividades

ocorrem depoimentos negativos, faz se indispensável lembrar que o ser humano é

laborais aos quatro meses, ou antes, e 99% das mães fazem a transição da mama

único e que, nem sempre a experiência de uma pessoa será a da outra. Quando se

para alimentação complementada utilizando o copinho. Vale ressaltar que não há

percebe que as mães comparam o ganho ponderal de seus filhos entre si, elas são

proibição quanto ao uso de bicos e sim, sensibilização quanto aos efeitos deletérios

alertadas a refletirem sobre a individualidade de cada criança sendo destacado que

destes artefatos para a criança. Participaram destes grupos mulheres que

o ganho de peso constitui apenas um dos parâmetros, que não deve ser avaliado

realizaram mamoplastia. Elas foram incentivadas a utilizar relactação, técnica que
180

permite à criança, receber o leite artificial por meio de sonda ao tempo em que suga o

PO100 - CONSELHEIROS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA PROMOÇÃO DO

seio da mãe, estimulando aumento da produção láctea. Algumas permaneceram com

ALEITAMENTO MATERNO: REVISÃO INTEGRATIVA

referida técnica até o sexto mês uma vez que a produção não aumentou o suficiente

Rennó ARG 1; Vale IN 2;

para que pudesse abdicar deste procedimento. Acredita-se que alguns ductos foram

1 - Unicamp; 2 - Universidade Estadual de Campinas;

seccionados no ato cirúrgico, a mamografia. Conclusão. O aleitamento materno
pode ser prazeroso e natural, o espaço grupal pode contribuir de modo efetivo para

Introdução- A taxa de Aleitamento Materno Exclusivo (AME) no Brasil comparada

promoção, apoio e estímulo à amamentação exclusiva até seis de meses de vida da

aos parâmetros da Organização Mundial de Saúde é considerada razoável (< 50%)

criança o que certamente favorece a multi e interdisciplinaridade. Contribuições/

(Brasil. Ministério da Saúde, 2010). O aconselhamento realizado por pares, é eficaz

Implicações para a Politica de Alimentação Infantil. Acredita-se que o relato desta

no início, duração, exclusividade do AM (Donna J. Chapman, 2010). Os Agentes

experiência possa despertar em outros profissionais a vontade de multiplicar referidas

Comunitários de Saúde (ACS) são parte da equipe de saúde que mantém mais

ações educativas, o que certamente possibilitará aumento dos índices de aleitamento

contato com a população materno infantil no Brasil (Brasil. Ministério da Saúde,

exclusivo e consequentemente, a promoção da saúde física e mental das famílias.

2009), e carecem de capacitação baseada em evidências científicas. ObjetivoRealizar uma revisão integrativa sobre as estratégias de treinamento/capacitação

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Grupo de Mães; Promoção da Saúde

de conselheiros comunitários de saúde (leigos, próximos, semelhantes, voluntários
ou contratados) para promoção do aleitamento materno (AM). Método- Revisão
integrativa dos estudos que descrevem a capacitação de leigos para promoção/
proteção do AM. Critérios inclusão: publicados nos últimos dez anos, em forma
de artigo, periódicos nacionais e internacionais, português, inglês e espanhol;
qualquer método de pesquisa; com título e resumos disponíveis e indexados nas
bases de dados. Descritores utilizados: aleitamento materno; treinamento; agentes
de saúde; lay health worker; educação em saúde; community health agent; peer
support; peer counseling; breastfeeding. Foram excluídos os estudos que não
detalhavam o método da capacitação. As publicações selecionadas para leitura
integral foram 51. Resultados: Após leitura, a amostra desta revisão constituiu-se
de sete artigos (apenas um em português) publicados no período de 2004 a 2010,
sendo três randomizados controlados, dois estudos descritivos e um relato de
experiência. Sobre os programas de capacitação verificou-se que incluíam critérios
claros de perfil do conselheiro, conteúdo teórico definido, prática supervisionada,
estratégia participativa de ensino, critérios de avaliação, avaliação formal e
seguimento pós-treinamento. Os conselheiros eram remunerados com ajuda
de custo ou salário. O estudo realizado com voluntárias teve dificuldade com a
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regularidade da ação educativa. Com excessão de um programa de capacitação, todos

PO101 - CONTATO PELE A PELE E O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO DE

tiveram carga horária acima de 20h teórica e pelo menos a mesma carga horária de

RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS

prática supervisionada. Um dos estudos descreveu a capacitação de “pais conselheiros”.

Moraes PMO 1; Conceição RFA 2; Paiva CCS 2; Sartorello ESB 3;

A habilidade de aconselhamento foi desenvolvida em cinco das publicações. Alguns

1 - Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará; 2 - Universidade da Amazônia -

estudos relataram algumas lacunas metodológicas que não chegaram a invalidar o

UNAMA; 3 - Universidade da Amazônia - UNAMA;

resultado principal. Conclusões: “Conselheiros comunitários” capacitados contribuem
para o aumento das taxas de aleitamento materno em diferentes contextos. É

Introdução: Contato pele a pele do bebê com a mãe é importante para a recuperação

desejável que os programas de capacitação sejam desenvolvidos por profissionais

do estresse do parto e procura ao peito. Como o bebê já nasce com reflexo de

com experiência comprovada ou Consultor Internacional em, incluir horas de

sugar e deglutir, ao ser colocado com a mãe busca o seio sozinho podendo iniciar

prática supervisionada e habilidades de aconselhamento. A autonomia na função

a amamentação. Objetivo: Identificar se recém-nascidos prematuros encorajados

depende de avaliações bem elaboradas de conteúdo teórico e acompanhamento

ao contato pele a pele na primeira hora pós-parto evoluem para AME na alta

prático até que profissionais preparados os considerem aptos do ponto de vista

hospitalar. Métodos: Estudo transversal em um hospital de referência em saúde

técnico de aleitamento materno e de aconselhamento. A estratégia participativa

da mulher e da criança em Belém do Pará, de Agosto a Outubro de 2013, através

de ensino deve ser utilizada para ser reproduzida na prática com as nutrizes. Os

da aplicação de um formulário estruturado, coleta de dados em prontuário e

“conselheiros comunitários” remunerados pelo trabalho, apresentam melhor atuação.

entrevista com as mães no alojamento conjunto. Resultados: Foram pesquisados
14 prematuros limítrofes e baixo peso, 10 do sexo masculino e 4 do sexo feminino.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Agente comunitário de saúde; Peer

Das mães, 57,1% eram, 71,4% do interior do estado, possuíam ensino médio

counseling

incompleto e renda familiar de até dois salários mínimos. Houve conflito entre
respostas das mães e registro nos prontuários, 57,1% afirmaram que não houve
encorajamento ao contato pele a pele na primeira hora pós-parto, porém os
registros em prontuários analisados, 57,1% informavam que havia sido realizado.
Na alta, somente 21,43% saíram em AME. Esta informação foi ratificada com a visita
ao leito, não condizente com os prontuários, onde 65% saíram em AME. Conclusão:
Com relação ao quarto passo proposto pela IHAC: iniciar o aleitamento na primeira
hora após o nascimento, o Ministério da Saúde normatiza que todo recém-nascido
deve ser colocado junto à mãe na primeira hora de vida, portanto precisamos
rever mecanismos de identificarmos os fatores que limitam a execução deste e/ou
o registro adequado, fundamental para eficácia do AME na assistência neonatal.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Contato pele a pele; Alta hospitalar
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PO102 - CONTATO PELE A PELE E O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO DE
RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS
Moraes PMO 1; Conceição RFA 2; Paiva CCS 2; Sartorello ESB 3;
1 - Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará; 2 - Universidade da Amazônia UNAMA; 3 - Universidade da Amazônia - UNAMA;
Introdução: Contato pele a pele do bebê com a mãe é importante para a recuperação
do estresse do parto e procura ao peito. Como o bebê já nasce com reflexo de
sugar e deglutir, ao ser colocado com a mãe busca o seio sozinho podendo iniciar
a amamentação. Objetivo: Identificar se recém-nascidos prematuros encorajados
ao contato pele a pele na primeira hora pós-parto evoluem para AME na alta
hospitalar. Métodos: Estudo transversal em um hospital de referência em saúde
da mulher e da criança em Belém do Pará, de Agosto a Outubro de 2013, através
da aplicação de um formulário estruturado, coleta de dados em prontuário e
entrevista com as mães no alojamento conjunto. Resultados: Foram pesquisados
14 prematuros limítrofes e baixo peso, 10 do sexo masculino e 4 do sexo feminino.
Das mães, 57,1% eram, 71,4% do interior do estado, possuíam ensino médio
incompleto e renda familiar de até dois salários mínimos. Houve conflito entre
respostas das mães e registro nos prontuários, 57,1% afirmaram que não houve
encorajamento ao contato pele a pele na primeira hora pós-parto, porém os
registros em prontuários analisados, 57,1% informavam que havia sido realizado.
Na alta, somente 21,43% saíram em AME. Esta informação foi ratificada com a visita
ao leito, não condizente com os prontuários, onde 65% saíram em AME. Conclusão:
Com relação ao quarto passo proposto pela IHAC: iniciar o aleitamento na primeira
hora após o nascimento, o Ministério da Saúde normatiza que todo recém-nascido
deve ser colocado junto à mãe na primeira hora de vida, portanto precisamos
rever mecanismos de identificarmos os fatores que limitam a execução deste e/ou
o registro adequado, fundamental para eficácia do AME na assistência neonatal.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Contato pele a pele; Alta hospitalar
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PO103 - CONTRIBUIÇÕES DA AMPLIAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE PARA

gênero no trabalho. Influencia fortemente a decisão das mães trabalhadoras em

SERVIDORAS DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

manter a amamentação exclusiva até os seis meses de vida da criança.

Luz RW ; Morais AMBM ; Machado MMT ; Reis DC ; Campos MLB ; Silva KA ;
1

1

2

3

2

4

1 - Banco de Leite Humano do Hospital Geral de Fortaleza; 2 - Universidade Federal

PALAVRAS-CHAVE: Licença-maternidade; Amamentação; Vínculo

do Ceará; 3 - Banco de Leite Humano do Hospital São Lucas; 4 - Instituto de Teologia
Aplicada;
INTRODUÇÃO: A licença-maternidade é uma estratégia com influências políticas,
econômicas e sociais atraindo as mulheres para o mercado de trabalho e busca apoiar
mães para cuidados infantis nos primeiros seis meses pós-parto. OBJETIVO: Verificar as
contribuições da ampliação da licença-maternidade para servidoras públicas. MÉTODO:
Pesquisa qualitativa, onde foram entrevistadas 10 mães, servidoras municipais de
Fortaleza, da área da saúde que haviam retornado da licença-maternidade de 180 dias,
em 2012-2013, com filho menor de dois anos. A coleta ocorreu de junho a dezembro
de 2013, no ambiente de trabalho/domicílio, utilizando roteiro semiestruturado, com
informações sobre identificação, ocupação, renda familiar, situação conjugal, uso da
licença-maternidade e vivências maternas de cuidados infantis durante. ANÁLISE DE
DADOS: Foi utilizada a Análise de Conteúdo de Bardin. A análise foi realizada com
base nas relações de trabalho empregador/empregado; vínculos maternos vivenciais
e instituídos após o parto e a legislação brasileira de proteção à maternidade como
meio de cuidado da criança. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal do Ceará, respeitando a Resolução 466/2012, com Parecer
nº 436.578/2013. RESULTADOS: A ampliação da licença-maternidade influenciou
positivamente a decisão de sete mães trabalhadoras em amamentar exclusivamente
até o 6º mês, foi vista como promotora da saúde da criança e fortalecimento do vínculo
mãe-filho e garantia de permanecia no trabalho sem prejuízo financeiro ou trabalhista.
Entretanto, o acesso à ampliação da licença-maternidade, isoladamente, pode ser
insuficiente para estimular a exclusividade do aleitamento materno nesse período.
Três servidoras relataram desmamar precocemente por falta de apoio profissional/
familiar adequado. CONCLUSÃO: A ampliação da licença-maternidade é uma política
importante para a promoção da saúde da criança e para a redução das diferenças de
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PO104 - CONTRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO:

PO105 - CUIDADO ÀS GESTANTES QUE VIVENCIARÃO O ALEITAMENTO MATERNO

PERCEPÇÕES DE PUÉRPERAS

Teixeira MA 1; Ramos KSD 2; Ribeiro VM 2; Araújo VM 2; Lima JMD 2; Araújo AN 3;

Barros VB 1; Souza VLN 2; Pessôa CKL 3;

1 - Departamento de Saúde II. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 2 -

1 - SECRETARIA DE SAUDE DE CASCAVEL; 2 - HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA

Departamento de Saúde II da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 3 -

DAS GRAÇAS; 3 - UNIFOR;

Departamento de Saúde I da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia;

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é um fator predominante de prevenção

A amamentação é uma prática importante, traz muitos benefícios para a saúde

da mortalidade infantil. Na metade do Século XVIII, com o advento da Revolução

dos seres humanos, especialmente para as crianças nos primeiros anos de vida.

Industrial e a entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho, houve o

Portanto, deve ser deve ser promovida, protegida e apoiada1. No entanto, esta

desenvolvimento dos alimentos artificiais para alimentação infantil. Ressalta-se a

pratica vem sofrendo diversas influências que culminam como o desmame precoce.

importância das orientações nas praticas institucionais, como uma medida eficaz na

Para que haja o resgate da prática de aleitar é necessária a realização de práticas

manutenção da amamentação. Objetivou-se investigar as percepções de puérperas

educativas que possam levar informações pertinentes às gestantes, puérperas,

quanto às contribuições do enfermeiro para a promoção do aleitamento materno

nutrizes e seus familiares, para que se possa sensibiliza-los quanto a importância

exclusivo. Tratou-se de uma pesquisa do tipo descritivo com abordagem qualitativa,

do ato de amamentar. Esta pesquisa teve como objetivo geral desenvolver ações

realizada em um Hospital e Maternidade no Município de Cascavel, Ceará. A coleta de

de educação em saúde para gestantes que vivenciarão o aleitamento materno;

dados foi realizada no período de agosto a setembro de 2013, por meio de entrevista

específicos, identificar os significados do aleitamento materno para as gestantes,

semiestruturada, efetivada com vinte e cinco puérperas, sendo respeitados os

realizar educação em saúde sobre aleitamento materno para um grupo de gestantes.

aspectos éticos e científicos da Resolução CNS 466/2012. As categorias depreendidas

Pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva e intervencionista, utilizando como

foram: fatores que colaboraram para a prática do AME; benefícios físicos e psíquicos

abordagem de investigação a Pesquisa Convergente Assistencial2 fundamentada na

percebidos; e contribuições do Enfermeiro para a promoção do AME. Os resultados

Teoria das Representações Sociais.3 Foi desenvolvida em Jequié/BA com um grupo

demonstraram que as mulheres sentem-se mais segura através do aconselhamento do

de gestantes da comunidade do bairro Alto da Bela Vista. Como técnica de coleta de

Enfermeiro pelas orientações prestadas. Nesse sentido, confirmamos a necessidade do

dados foi realizada uma oficina, momento em que foi aplicada a técnica projetiva

apoio que essas mulheres precisam para proporcionar a amamentação ao filho. Assim,

do Manuseio com Massa de Modelar. Como instrumento de coleta dos dados foi

firmamos a importância da promoção do AME realizado pelo Enfermeiro, que através

utilizado um formulário. Os dados da técnica projetiva do Manuseio com Massa de

do acompanhamento sistematizado direcionado ao cuidado do ser integral, diante de

Modelar foi analisado conforme modelo proposto por Teixeira, Paiva e Nóbrega4.

uma perspectiva holística, proporcionou a essas puérperas o incentivo necessário para

Esta pesquisa faz parte do projeto de pesquisa intitulado: o cuidado à família que

o AME até os seis meses de vida.

vivencia o processo de amamentação, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UESB (CEP/UESB), sob número de parecer 3338.630. Os resultados demonstraram

PALAVRAS-CHAVE: Enfermeiro; Aleitamento materno; Puérpera

que as gestantes representam o aleitamento materno centrado nos benefícios para
o crescimento e desenvolvimento da criança, em especial os físicos e psicoafetivos.
Elas desconhecem os benefícios da amamentação para a saúde da mulher, família,
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comunidade e planeta e se mostraram surpresas quanto estes foram apresentados em

PO106 - CUIDADO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ÀS FAMÍLIAS QUE

um vídeo educativo durante a realização da oficina. Diante disso, torna-se necessário

VIVENCIAM O ALEITAMENTO MATERNO

a realização da educação em saúde para gestantes, nutrizes e seus familiares. A

Araújo VM 1; Teixeira MA 1;

atividade educativa realizada durante a oficina se mostrou eficiente e importante para

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA;

a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Este estudo é relevante para a
comunidade científica e população em geral, pois trará acréscimos de conhecimento à

A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades

temática, enfatizando a importância para a saúde pública, em especial para as gestantes,

humanas. Os distúrbios que incidem nessa época são responsáveis por graves

auxiliando os profissionais de saúde, dentre eles os de enfermagem para desenvolverem

consequências para indivíduos e comunidades. Permite ainda um elevado impacto

atividades que estimulem e subsidiem as gestantes a se prepararem para amamentar.

na promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê e satisfação de toda a sociedade1.
A importância do aleitamento é bem reconhecida, tornando-se um componente

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Gestante; Cuidado

essencial para a sobrevivência materno-infantil e dos programas de saúde2. Para
que o aleitamento materno aconteça é preciso não somente o conhecimento sobre
sua importância, é necessário principalmente do querer da nutriz, pois o desejo e o
prazer em amamentar estão diretamente ligados com a produção do leite. O contato
e o apoio à nutriz durante o aleitamento materno por familiares, amigos e vizinhos
é muito importante; além desses, outros também exercem papel fundamental para
o sucesso da lactação, que são os profissionais de saúde3, principalmente os que
atuam na Estratégia Saúde da Família, sendo os Agentes Comunitários de Saúde de
grande importância neste contexto, uma vez que lidam com gestantes, puérperas,
nutrizes e seus familiares em processo de amamentação. O Estudo teve como
objetivos compreender como os Agentes Comunitários de Saúde desenvolvem o
cuidado às famílias que vivenciam o aleitamento materno, identificar os significados
do manejo clínico do aleitamento materno para os Agentes Comunitários de
Saúde e verificar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde às
famílias que vivenciam o aleitamento materno. Pesquisa qualitativa, exploratória e
descritiva, fundamentada na Teoria das Representações Sociais. Foi desenvolvida
em Jequié/BA, em uma Unidade de Saúde da Família com 05 Agentes Comunitários
de Saúde. Como técnicas de coleta de dados foram realizadas a técnica projetiva
desenho estória-com-tema e aplicação de um questionário. Os dados advindos
do questionário foram analisados conforme proposta por Minayo e os da técnica
projetiva de acordo o modelo proposto por Coutinho. Os resultados evidenciaram
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que as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde às famílias ainda se

PO107 - CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO

encontram centradas nas crianças, embora elenquem algumas direcionadas para as

MATERNO: REVISÃO DE LITERATURA

mães. Percebemos também que os Agentes Comunitários de Saúde demonstraram

Maia GLP 1; Lima FET 2; Pinheiro PNC 2; Rebouças CBA 2; Sherlock MSM 2; Cardoso

dificuldades diante às situações encontradas nos domicílios, como conhecimentos pré-

MVLML 2;

estabelecidos, alguns mitos e tabus, além de interferências do ambiente, incluindo

1 - Universidade Federal do Cearã; 2 - Universidade Federal do Ceará;

todo contexto familiar. Além disso, a busca de resolutividade dessas dificuldades se
mostraram incipientes, havendo uma necessidade de maior investigação/exploração

O aleitamento materno é uma das principais estratégias para a promoção da

dos cuidados realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde frente aos problemas

saúde infantil, sendo este um meio afetuoso que transfere nutrientes, vitaminas

encontrados durante o aleitamento materno, havendo a necessidade da participação

e imunidade da mãe ao lactente. Objetivou-se analisar os aspectos metodológicos

destes atores sociais em capacitações sobre o manejo clínico da amamentação.

dos estudos desenvolvidos acerca dos cuidados de enfermagem para a promoção
do aleitamento materno; e identificar os cuidados de enfermagem realizados com

PALAVRAS-CHAVE: Agentes Comunitários de Saúde ; Aleitamento materno;

a parturiente para promoção do aleitamento materno. Tratou-se de um estudo

Enfermagem.

do tipo bibliográfico, desenvolvido a partir dos resumos das dissertações e teses
desenvolvidas nos Programas de Pós-graduação Stricto sensu da Enfermagem
brasileira, as quais estão disponíveis no site da Associação Brasileira de Enfermagem
(ABEN), www.abennacional.org.br, no link do Centro de Estudos e Pesquisas em
Enfermagem (CEPEN), no catálogo de teses e dissertações de enfermagem. Para
a seleção das teses e dissertações acerca dos cuidados de enfermagem realizados
com a parturiente para promoção do aleitamento materno foram usados os
seguintes termos: aleitamento materno e recém-nascido, cuja busca realizouse de forma isolada. Foram localizados 39 trabalhos, entre dissertações e teses.
Os dados obtidos foram agrupados em tabelas. Como resultados, detectou-se 32
dissertações e sete teses. Quanto aos cuidados de Enfermagem para a promoção
do aleitamento materno predominaram os seguintes: orientações gerais às mães
sobre os cuidados com o recém-nascido (30,77%); oferecer apoio às nutrizes
(20,51%); implementar ações educativas nos serviços de saúde (12,82%); preparar
a família para participar do cuidado com a criança, com a mãe e no processo de
aleitamento materno (10,26%); e promover o aleitamento materno atuando
para prevenir o desmame precoce (2,56%). Desta forma, constatou-se que os
enfermeiros tem buscado desenvolver estudos acerca do aleitamento materno,
visando sensibilizar e incentivar às mães a realizarem o aleitamento materno
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exclusivo nos seis primeiros meses de vida de seus filhos para prevenir doenças e

PO108 - CURSO CASAL GESTANTE DA UNIMED UBERABA: OFERECENDO

promover a saúde do binômio mãe-filho.

CONHECIMENTO COM QUALIDADE E SATISFAÇÃO
Santiago LB 1; Souza, GVO 1; Gomes RA 1; Silva P 1;

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Enfermagem; Promoção da saúde

1 - Unimed Uberaba;
A gravidez é um período que provoca várias mudanças físicas, emocionais e sociais.
Essas alterações geram sentimentos, como ansiedade, medo, angústia, dúvidas,
fantasias, entre outros, o que exige uma série de adaptações tanto da mulher como
de seu parceiro. Nesse período de mudanças, o casal necessita obter informações
e orientações que auxiliem no desenvolvimento da gestação e no puerpério1. A
partir da percepção consciente ou inconsciente da gravidez, inicia-se a formação
da relação materno-filial e as modificações na rede de intercomunicação familiar,
instalando-se a vivência da gestação, que se manifesta sobre diversas formas,
podendo ser ordenadas segundo uma divisão de trimestres e variar de mulher
para mulher2. Com esse pensamento a programação foi idealizada com temas
específicos, humanizados para cuidados com gestante e bebê, pois neste período de
mudanças o casal necessita de informações que auxiliem no processo gestacional
e ainda o curso possibilita o aumento do conhecimento suprir as expectativas,
trocar experiências entre os casais, equipe e assim proporcionando mais segurança
para os casais na chegada do bebê. O curso de Casal Gestante da Unimed Uberaba
Cooperativa de Trabalho Médico, proporciona a aproximação do casal, para que
juntos possam entender melhor os processos da gestação e adquirirem mais
informações e conhecimentos através de palestras ministradas por uma equipe
multiprofissional contendo: Educadora Física, Fonoaudióloga, Médico Pediatra,
Ortodontista, Médico Obstetra, Nutricionista, Médico Anestesista e Enfermeira.
Os temas desenvolvidos no decorrer do curso são: Atividade Física para uma
Gestação Saudável; Fonoaudiologia e Amamentação; Urgências e Segurança
com o Bebê, Cólicas e Leis que Protegem a Amamentação; Aleitamento – Visão
do Dentista; A Gestação – Mitos e Verdades; Alimentação Saudável na Gestação;
Anestesia para um Parto Saudável; Cuidados com o Bebê e o Coto Umbilical. O
objetivo principal deste trabalho é avaliar a qualidade e satisfação que o Curso
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Casal Gestante oferece para os clientes da Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho

PO109 - CURSO DE GRÁVIDOS

Médico através de questionários aplicados após cada palestra. Esta pesquisa consiste

Garcia LMW 1; Figueiredo FCM 1; REITER MGR 2;

em um estudo realizado através de aplicação de questionários de satisfação para os

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL; 2 - UNIVERSIDADE REGIONAL DE

casais (ótimo, bom, regular, fraco e não respondeu). Foram analisados e consolidados

BLUMENAU;

respostas do questionário de satisfação no período de fevereiro á maio de 2014, sendo
obtidos os seguintes resultados: ótimo 90,14%, bom 5,64%, regular 0,36%, fraco

INTRODUÇÃO: Em 2006 a UBS Carijós, em Indaial SC, apresentava dificuldades para

0,04% e não respondeu 3,82%. Conclui-se que o Curso Casal Gestante da Unimed

formar grupos de gestantes, em decorrência do trabalho feminino, uso de chupetas

Uberaba tem cumprido seu papel de orientar e preparar os pais e acompanhantes

e mamadeiras, baixo índice em AME, e mitos favoráveis ao desmame. Não é

participantes para o ciclo gestacional e puerperal, proporcionando mais segurança

fácil cumprir a meta da OMS, principalmente pelo trabalho feminino fora do lar,

e afetividade entre o casal e minimizando as dificuldades que possam surgir, com

propagandas pesadas e intensas de alimentos dirigidas às crianças... Em pesquisa

qualidade e satisfação. Visando a satisfação do cliente, o questionário proporcionou

realizada com gestantes moradoras do bairro, referiram dúvidas quanto à gestação,

uma visão real sobre a qualidade do curso ministrada pela equipe multiprofissional.

parto e cuidados com o RN. Sugeriram temas pertinentes ao período, discutidos
numa semana a noite. Assim surgiu o Curso de Grávidos. Objetivos: Ampliar o uso

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; cuidado da criança; satisfação dos

do AME até os seis meses de vida e continuado ate dois anos ou mais, através de

consumidores

ação educativa, dinâmica para a gestante e alguém de sua confiança e, facilitar o
vínculo com os profissionais dos setores responsáveis pela saúde materno infantil.
Metodologia: Dinâmica de integração entre o grupo, abordagem dos aspectos
psicológicos na gestação, e outros temas conforme a agenda dos palestrantes:
“Alimentação saudável da gestante e crianças até dois anos”, “Alteração fisiológicas
no período Gravídico/Puerperal”, “Dentição e aparelho fonador”, “Atividades físicas
e relaxamento”, “Direitos da mulher trabalhadora”, “Amamentação, Puerpério /
métodos contraceptivos”, “Puericultura”, “Vacinas / Teste do pezinho”, “Cuidados
com a pele”, “Oficina de maquiagem”. Foi montado um estúdio fotográfico
e oferecida foto como lembrança no encerramento. Resultados: Vínculo; A
UBS é referência para retirar dúvidas, e solucionar problemas relacionados à
amamentação. Desmistificação, quebra de tabus relativos ao LM. Parceria dos
setores públicos e privados. Uso da metodologia, adaptada em outras unidades,
com outros nomes. CONCLUSÃO: Em 2016 a ação completará 10 anos, será realizado
uma pesquisa para avaliar o impacto do Curso na alimentação e saúde infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Materno Infantil; Vínculo; Trabalho Multiprofissional
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PO110 - CURSO DE MANEJO CLÍNICO EM ALEITAMENTO MATERNO PARA

da Amamentação, empoderando-a na decisão consciente e responsável em favor

PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

do ótimo crescimento e desenvolvimento do seu bebê.

Stein, CLS ; Matias, AL ; RUSCHEL, ELS ; Giovannini, AT ; Martini, SM ; Seibel, MR ;
1

1

1

2

2

3

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMPA; 2 - Hospital Materno Infantil Presidente

PALAVRAS-CHAVE: Habilitar; Competência; Promoção

Vargas - SMS/PMPA; 3 - Centro de Saúde IAPI - SMS/PMPA;
Introdução: Embora todas as evidências científicas provando a superioridade da
amamentação sobre outras formas de alimentar a criança pequena, as taxas de
AM no Brasil, em especial as de amamentação exclusiva, estão bastante aquém do
recomendado, o profissional de saúde tem um papel fundamental na reversão desse
quadro. Mas para isso ele precisa estar preparado, pois, por mais competente que
ele seja nos aspectos técnicos relacionados à lactação, no seu trabalho de promoção
ao AM, muitas mulheres se mostram insatisfeitas com o tipo de apoio recebido.
Objetivos: Habilitar os profissionais de saúde da Atenção primária em saúde no
manejo clínico em Aleitamento Materno para que possam auxiliar efetivamente
mulheres com dificuldades de amamentação, transmitindo apoio e confiança as
mães com bebês; Padronizar as normas e rotinas no atendimento Materno-Infantil
para o AM e contribuir para a formação de multiplicadores em seu local de trabalho.
Descrição metodológica: O curso tem a duração de 12 horas. A metodologia
utilizada

para

permite

ao

o

desenvolvimento

participante

do

construir

o

curso
seu

foi

problematizadora,

conhecimento

a

partir

que
da

reflexão e análise de sua prática assistencial em aleitamento materno.
Dentro dessa concepção pedagógica, o curso foi desenvolvido mesclando
sessões

que

dramatização,

utilizam

diversas

demonstração,

estratégias

dinâmica

de

didáticas,
grupo

e

como:

exposição,

aula

interativa.

Resultados: Foram realizados 03 cursos de Manejo Clínico em Aleitamento
Materno no período de 2013 e 2014, com a participação de 81 profissionais
de saúde de diferentes categorias profissionais, em diversas regiões de saúde.
Conclusão: Os cursos possibilitaram reflexão e mudança no processo de trabalho
dos profissionais que atuam com o binômio mãe-bebê, e o desenvolvimento de suas
competências, no sentido de apoiar e ajudar a mulher sobre a importância e benefícios
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PO111 - CURSO DE MANEJO EM ALEITAMENTO MATERNO: APROVEITAMENTO

satisfatório. Mostra-nos, que houve um aumento significante dos participantes no

ADQUIRIDO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE OSASCO

intervalo (4) no pós-teste, enquanto no pré-teste este intervalo era o que menor

Cabral EEIR ; Santos AS ; Garcia LTFG ;

havia participantes. Segundo estudos, citados em artigos, é notável o aumento das

1 - Hospital Municipal e Maternidade Amador Aguiar;

taxas de amamentação após a capacitação de profissionais de saúde. Evidenciando

1

1

1

que o treinamento e a capacitação dos profissionais, resulta no maior tempo de
A partir dos anos 70 iniciou-se a construção de políticas públicas em favor do

amamentação(2), contribuindo como sugestão de ações, para o alcance de três dos

aleitamento materno. A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), desenvolvida no

oito Objetivos Do Milênio (ODM). ODM 1: Acabar com a fome e a miséria, ODM 4:

início de 1990, como ação da Declaração de Innocenti, tem o Curso de Manejo em

Reduzir a mortalidade infantil e ODM 5 : Melhorar a saúde das gestantes(3).

Aleitamento Materno, como uma estratégia para a Promoção, Proteção e Incentivo a
Amamentação(1). O trabalho tem como objetivo, evidenciar que o Curso de Manejo em

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Curso de Manejo; Amamentação

Aleitamento Materno é importante na instituição e no município; Os participantes são
capazes de adquirir conhecimento e tirar dúvidas sobre aleitamento materno, durante
o Curso de Manejo, para serem multiplicadores das informações recebidas. Foram
contabilizados os participantes do Curso de Manejo de 30 horas, do Hospital Municipal
e Maternidade Amador Aguiar, de Osasco, no período de Janeiro de 2010 a Dezembro
de 2014. Os participantes do curso trabalhavam e /ou trabalham na instituição e o
curso foi estendido também, a agentes comunitários e funcionários da Secretaria de
Saúde do município. Primeiramente, foi aplicado um questionário de pré-teste, com
20 questões fechadas sobre o conhecimento em aleitamento materno. Este pré-teste,
tem como objetivo identificar dúvidas para o direcionamento do curso e reforço nos
assuntos com maior número de dúvidas e/ou erro no pré-teste. O Curso de Manejo em
Aleitamento Materno, apresenta-se com 20 aulas teóricas e 6 horas prática, dividido
em 3 dias, com carga horária de 10 horas, totalizando o total de 30 horas. No resultado,
foram contabilizados somente os participantes que realizaram o curso como um todo,
sem atraso, falta, com o pré-teste e pós-teste concluídos, totalizando 297 participantes.
O número de acertos, foi dividido em 4 intervalos: 0-5 acertos (1), 6-10 acertos (2),
11-15 acertos (3) e 16-20 acertos (4). No pré-teste, no intervalo (1), 11participantes;
no intervalo (2),142 participantes; no intervalo (3), 136 participantes e no intervalo
(4), 8 participantes. No pós-teste, no intervalo (1), 0 participantes; no intervalo (2),11
participantes; no intervalo (3), 147 participantes e intervalo (4), 139 participantes.
Percebe-se que o Curso de Manejo em Aleitamento, teve um aproveitamento bastante
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PO112 - DA RODA DA AMAMENTAÇÃO AO MAMAÇO - A CELEBRAÇÃO DO ATO DE

PO116 - DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM SEGUNDO NANDA (2007-2008) NO

AMAMENTAR INSERIDA NA CULTURA DE UMA CIDADE

PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO EM UM BANCO DE LEITE HUMANO

Zetzsche, M.F. ; Zetzsche, M.F. ;

OLIVEIRA DRS 1; NASSIF AA 2; CAUS ECM 3;

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Timbó SC;

1 - MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS SESA SC, UNIVERSIDADE DO CONTESTADO

1

1

CAMPUS MAFRA SC; 2 - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, CAMPUS MAFRA SC, ; 3
INTRODUÇÃO; numa pequena cidade de colonização européia, a organização das Rodas

- UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, CAMPUS MAFRA;

da Amamentação como celebração da SMAM enfrentou, de início, dúvidas e objeções,
quanto à adesão e construção de significados. Paulatinamente tornou-se evento do

Introdução: Para que os recém-nascidos tenham uma boa adaptação na vida

calendário municipal. OBJETIVOS: descrever a história das Rodas até que este evento

extra uterina é necessária uma atenção especial na alimentação visando um

intersetorial fizesse parte da cultura municipal e tivesse a simpatia, expectativa e

desenvolvimento saudável. Amamentar no peito é um processo fisiológico e deve

adesão de população e profissionais da cidade. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: as Rodas

ser o único alimento até o sexto mês de vida, porém algumas mães e bebês podem

iniciaram em 2003 incluindo alunos e professores de música e contadores de histórias

apresentar dificuldades. Assim, buscam auxílio de profissionais de saúde do Banco

da Fundação Cultural , para despertar a magia da infância com histórias e cantigas

de Leite Humano-BLH, donde questiona-se: quais diagnósticos de enfermagem da

de ninar. A reação dos bebês foi surpreendente.Como homenagem ao nascimento, A

amamentação, segundo a classificação NANDA 2007-2008, são mais frequentes em

Secretaria do Meio Ambiente forneceu mudas de árvores e flores do Horto Municipal.

um BLH do Norte Catarinense, em 2012? Objetivos: averiguar os diagnósticos de

Nas Rodas foi servido lanche saudável, mães prestaram depoimentos e relataram

enfermagem segundo NANDA 2007-2008, identificando a procedência do local de

experiências. O Banco de Leite Humano , veio do município sede da microrregião

nascimento e de residência, correlacionando diagnósticos, características definidoras

divulgar a doação de leite e homenagear doadoras. Aproveitando a ocasião, o Núcleo

e fatores relacionados. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa documental de

de Educação Permanente e Humanização organiza atividades de alusivas ao tema,

natureza básica com abordagem quantitativa. Foram coletadas informações de 63

como atualizações e cursos de manejo clínico em datas próximas para a cidade

fichas de atendimento de enfermagem prestadas no segundo e terceiro trimestre

e região. CONCLUSÃO E RESULTADOS: A Roda foi espontaneamente chamada de

de 2012, utilizando-se um formulário baseado nos diagnósticos de enfermagem

mamaço desde 2013. Faz parte do cenário municipal, contribuindo para promoção do

para amamentação em NANDA 2007-2008 aplicados à mãe/bebê no processo de

aleitamento e intersetorialidade no apoio ao nascimento - Nascimento como fator de

amamentação. Resultados: A idade das mães variou de 21 a 35 anos, sendo jovens

esperança no futuro - do melhor que uma cidade tem para oferecer para acolher a vida.

mães de primeiro filho, que apresentam muitas dúvidas. Quanto mais jovem a mulher
maior dificuldade parece apresentar. Predominaram mulheres com união estável e

PALAVRAS-CHAVE: Roda da Amamentação; Cultura; Intersetorialidade

casadas, na qual o companheiro também vivencia a paternidade pela primeira vez
e não sabe como apoiar à mulher. São mulheres instruídas, que possuem o ensino
médio completo e ensino superior, demonstrando na procura de ajuda o desejo de
amamentar, corroborando-se com estudo que diz: o índice de aleitamento exclusivo
é três vezes maior naquelas com mais de oito anos de escolaridade¹. A maioria
das mães tiveram seus bebês entre as 39 e 40 semanas de gestação. Os bebês
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tinham entre três à sessenta dias de vida e os motivos para procura do serviço estavam

que mães e bebês vivenciem esse processo de forma prazerosa e com eficiência³.

relacionados às mamas ingurgitadas, seguido aos sinais de mastite, interpretado como

O terceiro diagnóstico se refere ao Padrão ineficaz de alimentação do bebê(13)

uma possível falta de conhecimento relativo à fisiologia da amamentação. O primeiro

sendo identificado como característica definidora incapacidade de sustentar uma

diagnóstico identificado foi Amamentação Ineficaz(24), elencando-se as seguintes

sucção eficaz(09) e incapacidade de iniciar uma sucção eficaz(01). Pontuando-se

características definidoras: resistência ou incapacidade da criança em apreender a

a prematuridade(02) e anormalidade anatômica(02) como fatores relacionados.

região aréola mamilar com a boca(09), pega incorreta(10), esvaziamento insuficiente

Percebe-se certa confusão entre diagnósticos de enfermagem, fatores relacionados

da mama por amamentação(12), mamilos doloridos após a primeira semana de

e características definidoras, na qual há falta de conhecimento teórico prático em

amamentação(08), descontinuidade da sucção na mamada(07), criança chora na

amamentação e dificuldade em trabalhar com a metodologia. As mães na primeira

primeira hora após amamentação(03), ingestão inadequada(02), ausência de sinais

semana pós-alta necessitam de auxílio na amamentação e de avaliações periódicas

observáveis de ocitocina(01), criança chora ao ser posta ao peito ou na primeira

do crescimento e desenvolvimento do lactente4. A amamentação Interrompida(3),

hora após amamentação(02) e agitação na primeira hora após a amamentação(01).

teve como característica definidora: a criança não recebe nutrição em algumas ou

Os fatores relacionados identificados foram: ansiedade materna(04), déficit de

em todas as mamadas(1), a mãe deseja oferecer o leite para atender as necessidades

conhecimento(03), história prévia de fracasso na amamentação(02), ambivalência

nutricionais do bebê/criança(02). Como fator de relacionado apareceu: emprego

materna(01), criança recebe alimentação suplementar com mamadeiras(01),

materno(03). Dessa forma, o momento está relacionado à falta de conhecimento

parceiro não oferece apoio(01), prematuridade(01), reflexo de sucção da criança

sobre como manter a continuidade da amamentação quando separadas de seus

insatisfatório(01). Embora as fichas não tenham relatado, muitas mães introduzem

filhos. Muitas mulheres desconhecem a pratica da ordenha e conservação do leite

chás nos intervalos das mamadas, outras entram com mamadeira para complementar

humano, como prática para a manutenção do aleitamento materno após retorno

a alimentação do bebê contribuindo para que a amamentação seja ineficaz². Observa-

ao trabalho5. Conclui-se que é inegável a importância do processo de enfermagem

se que há confusão entre características definidoras e diagnóstico. A Amamentação

no atendimento às mulheres que buscam o serviço do BLH, pois torna o serviço

Eficaz(22) apontou as seguintes características definidoras: peso da criança apropriado

mais rápido, eficaz e com qualidade e proporciona fortalecimento da capacidade

para idade(17), eliminação da criança adequados para a idade(16), comunicação

de cuidar da mãe. O diagnóstico de enfermagem não deve ser uma fase isolada do

mãe-filho eficaz(16), satisfação após a mamada (15), a mãe é capaz de posicionar

processo de assistência ao binômio voltada somente para os aspectos biológicos,

corretamente a criança no peito(12), avidez da criança para ser amamentadas(11),

mas também aos sociais e psicológicos que permeiam o processo. A amamentação

deglutições no peito regulares e continuas(05), sucção regular e contínua(12), sinais de

ineficaz é a principal demanda e está relacionada à dor ao amamentar, mamas

liberação de ocitocina(08), satisfação materna com o processo de amamentação(07).

ingurgitadas e indícios de mastite. Esse resultado nos leva a refletir sobre a

Percebe-se que a avaliação das características definidoras foi feita de forma correta,

responsabilidade que temos enquanto profissionais de saúde na atuação junto às

correspondendo ao diagnóstico apontado ficando evidente a confiança materna(16),

puérperas no apoio e proteção à vida das crianças.

conhecimento básico sobre a amamentação(16), estrutura oral da criança normal(13),
fonte de apoio(14), idade gestacional da criança superior a 34 semanas(06), estrutura

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Diagnóstico de enfermagem; Papel do

mamária normal(09). Não basta a informação por si só para que a mulher se sinta

enfermeiro

motivada a amamentar, é imprescindível a existência de condições concretas para
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PO117 - DISCIPLINA MARQUETING EM NUTRIÇÃO DA UFPB

PO118 - DIVULGAR É PRECISO: GANHOS E DESAFIOS DE PROMOVER A

Vianna, RPT ; Turma de marqueting ;

AMAMENTAÇÃO

1 - Universidade Federal da Paraíba; 2 - UFPB;

Sousa AF 1; Lima LHO 1; Oliveira EAR 1; Vera PVS 1; Claro ML 1; Fernandes KJSS 1;

1

2

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI;
Nutricionista é um profissional fundamental para o enfrentamento dos problemas de
saúde, alimentação inadequada e desvios nutricionais. Atualmente observa-se um

Diante das inúmeras maneiras de promover a amamentação, sabe-se que cada

aumento da prevalência de obesidade em todo mundo atingindo indiscriminadamente

uma repercurte na saúde da criança de maneira diferente, sendo comprovado que

todas as pessoas. Entre os fatores relacionados a este quadro está o marketing abusivo

a promoção do aleitamento materno exclusivo é uma das intervenções isoladas em

de alimentos promovendo o consumo de produtos muito calóricos com baixo valor

saúde pública que tem um maior potencial em diminuir os índices da mortalidade

nutritivo. Em 2012 uma disciplina eletiva do curso de graduação em nutrição da UFPB

infantil1, além de que investir em ações de promoção da amamentação incide de

foi replanejada passando a tratar desta temática, sendo ministrada para alunos do

forma positiva para que ocorra o aumento desta prevalência2. O objetivo deste

segundo período do curso. A ementa inclui documentários sobre marqueting (“Muito

trabalho foi relatar a experiência vivida durante a realização de uma campanha

além do peso” e “Criança a alma do negócio” - Instituto ALANA) e sobre a Norma

educativa de incentivo e promoção da prática do aleitamento materno com

Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (“NBCAL, pra fazer valer a

diferentes públicos em uma cidade do semiárido brasileiro. Foi planejada a

Lei”). São discutidos os problemas do marqueting indevido e apresentadas as bases

realização da I Semana de Amamentação de Picos-Piauí com o intuito de promover

legais de controle dos alimentos para lactentes e crianças de primeira infância (NBCAL e

ações educativas voltadas para os benefícios que o aleitamento materno acarreta

Lei 11.265/2006). São apresentadas aulas do curso de monitoramento da IBFAN sobre

na vida da nutriz e do recém-nascido. Para isso, realizaram-se atividades educativas

importância do aleitamento materno, situação do aleitamento materno no Brasil,

trabalhando esta temática e adequando-a a cada faixa etária, pois o trabalho foi

malefícios do uso de chupetas e mamadeiras e sobre promoção comercial. Atividades

desenvolvido com pré-escolares, escolares, adolescentes, profissionais e estudantes

acadêmicas são complementadas com leitura de artigos científicos e palestra de técnico

que tinham interesse pelo assunto, sendo adotadas diversas metodologias como

da AGEVISA-PB. São feitas quatro atividades práticas de visita a estabelecimentos

exposição de documentários, realização de mesa-redonda, passeio ciclístico pela

comerciais para monitoramento: 1- fórmulas infantis, 2- leites, 3- mamadeiras bicos,

cidade, onde todas estas ações foram abertas para o público em geral e tinha como

chupetas e protetores de mamilo, 4- alimentação complementar. Para os alunos esta

meta principal difundir ao máximo a importância em se praticar a amamentação.

disciplina fortalece a formação do nutricionista, principalmente para trabalhar com o

Ao final do evento foi possível observar que as ações de promoção voltadas para

público materno infantil, reforça as recomendações sobre aleitamento e as restrições

o público das gestantes e nutrizes foram o que manifestaram melhor aceitação e

do uso de fórmulas infantis e riscos do uso de mamadeiras. A estrutura dinâmica e

interesse pelo tema e que no decorrer das oficinas, estassempre demonstravam

participativa do curso motiva e envolve os alunos. Para a coordenação do curso é uma

seu grau de satisfação em adquirir novos conhecimentos, pois muitas das grávidas

atividade de formação plena do profissional reforçando compromissos éticos e sociais.

não haviam recebido nenhum tipo de informação acerca das técnicas corretas de

PALAVRAS-CHAVE: Formação Nutrição; NBCAL; educação

como amamentar seu filho, qual o preparo das mamas para evitar fissuras, além
de não terem a noção do quanto este ato é benéfico para a saúde da criança e
da mãe e do quanto às técnicas da ordenha e armazenamento são importantes
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para continuar oferecendo o leite materno para a criança depois que encerra a licença

PO119 - DOAÇÃO DE LEITE MATERNO: DOANDO AMOR E VIDA NO INSTITUTO DA

maternidade e as mães devem retornar ao trabalho, sendo importante ressaltar um

MULHER DONA LINDU – AMAZONAS

dos pontos que foram de grande valia durante a realização destas oficinas, que foi o

FECURY, GRACIMAR 1;

momento dos relatos de profissionais e acadêmicas da saúde que detinham a teoria

1 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU;

acerca da amamentação e mesmo assim, não as impediram de ter dificuldades nessa
etapa, o que foi crucial para que as futuras mamães percebessem que estes percausos

Introdução:O leite materno tem expressivo valor nutricional para recém-nascidos

vão existir, mas que não é preciso desanimar, mas sim contorná-los e sempre

e lactentes,e oferece melhores condições digestivas para o trato gastrointestinal

insistir na manutenção do aleitamento materno, pois é consenso na literatura que o

ainda imaturo. Atualmente, apresenta-se como instrumento fundamental no

aleitamento materno é a maneira mais natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição

combate a morbimortalidade infantil, visto que os principais óbitos nessa faixa

para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção na redução

etária correspondem às infecções respiratórias e à diarreia. Havendo conhecimento

da morbimortalidade infantil, além de proporcionar um importante fortalecimento

sobre os indiscutíveis benefícios do aleitamento materno, torna-se necessário

na promoção da saúde integral do binômio mãe-filho3. Ao término da realização

um estoque significativo de leite humano, para atender lactentes que, por algum

das atividades de promoção do aleitamento materno foi possível observar o quão

motivo clinicamente comprovado, carecem de aleitamento materno ao seio.

significativo e imprescindível são as ações dessa natureza, além de notar um déficit nos

Objetivos:Identificar o número de mulheres doadoras de leite materno e o volume

serviços de saúde com relação à efetivação das ações de educação em saúde voltadas

de leite doado ao Setor de Apoio à Amamentação da maternidade“Instituto

para incentivo do aleitamento materno, que precisam trabalhar mais neste aspecto

da Mulher Dona Lindu” entre o período de 08/2010 a 06/2013. Método:Trata-

durante o pré-natal. Este evento foi fundamental para demonstrar quais os pontos

se de um projeto-piloto com estudo descritivo de abordagem quantitativa,

devem ser enfatizados em relação a pratica do aleitamento materno nas ações de

baseando-se em dados obtidos através do levantamento numérico de mulheres

promoção da amamentação, a fim de lograr êxitos mais efetivos e diretos em relação

doadoras de leite humano ao setor de Apoio à Amamentação.Resultados:

ao público-alvo destas campanhas, o que possibilita embasamento direcionado para

Observou-se que o número de doadoras e o volume de leite doado são

o delineamento de ações práticas na elaboração da Política de Alimentação Infantil.

crescentes ao longo dos anos. Isso demonstra o comprometimento da equipe
de enfermagem e da instituição na captação de doadoras e no estímulo ao

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Promoção da saúde; Gestantes

aleitamento materno. Além de revelar a sensibilização das doadoras quanto aos
benefícios da doação de leite materno.Conclusão: O incentivo à doação de leite
materno pelas maternidades caracteriza-se não apenas como uma estratégia de
captação de doadoras, mas também como uma ferramenta para a promoção e
estímulo à amamentação, baseada nas boas práticas do aleitamento materno.
Descritores: Doação, leite humano, mulheres, aleitamento materno.
PALAVRAS-CHAVE: doação; leite humano; aleitamento materno
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PO120 - DOAÇÃO DE LEITE MATERNO: DOANDO AMOR E VIDA NO INSTITUTO DA

melhores condições de aleitamento, àqueles lactentes que por algum motivo não

MULHER – AMAZONAS

puderam estabelecer a amamentação desde a sua primeira hora de vida, como

AMORIM, MF ; CASTRO, BMC ; NAVEGANTE, ES ; XISTO, MAS ; GAMA, MGOF ;

é preconizado pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), uma estratégia

1 - Universidade Federal do Amazonas; 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS;

que prioriza a mudança de atitude dos profissionais de saúde de hospitais e

2

2

2

2

2

maternidades procurando evitar práticas que desestimulem a promoção e a
Introdução: O leite materno tem expressivo valor nutricional para recém-nascidos e

manutenção do aleitamento materno, além de incentivar que as mães devem ser

lactentes e, incontestavelmente, é o melhor alimento para a criança nos primeiros

informadas sobre as vantagens do aleitamento e dos riscos associados ao uso de

meses de vida1, além de oferecer melhores condições digestivas para o trato

leites artificiais, o que favorece à doação de leite materno4.

gastrointestinal ainda imaturo2. Atualmente, apresenta-se como instrumento
fundamental no combate a morbimortalidade infantil, visto que os principais óbitos

PALAVRAS-CHAVE: doação; leite humano; aleitamento materno

nessa faixa etária correspondem às infecções respiratórias e à diarreia3. Havendo
conhecimento sobre os indiscutíveis benefícios do aleitamento materno, torna-se
substancial um estoque significativo de leite humano, em maternidades, a fim de
atender lactentes que, por algum motivo clinicamente comprovado, carecem de
aleitamento materno ao seio. Objetivos: Identificar o número de mulheres doadoras
de leite materno e o volume de leite doado ao Setor de Apoio à Amamentação da
maternidade Instituto da Mulher Dona Lindu entre o período de 08/2010 a 06/2013.
Método: Trata-se de um projeto-piloto com estudo descritivo de abordagem
quantitativa, baseando-se em dados obtidos através do levantamento numérico
de mulheres, que tiveram seus filhos na maternidade e que também decidiram
serem doadoras de leite humano ao setor de Apoio à Amamentação. Resultados:
Observou-se que o número de doadoras e o volume de leite doado são crescentes
ao longo dos anos. Isso demonstra o comprometimento da equipe de enfermagem
e da instituição na valorização do aleitamento materno, e na captação de mulheres.
Além de revelar a sensibilização das doadoras quanto aos benefícios da doação de
leite, não só para si, como também para os lactentes que necessitam do leite doado.
Conclusão: O incentivo à doação de leite materno pelas maternidades caracteriza-se
não apenas como uma estratégia de captação de doadoras, mas também como uma
ferramenta para a promoção e estímulo à amamentação, baseada nas boas práticas do
aleitamento materno. Contribuição para a política de alimentação infantil: Mantendose um estoque significativo de leite humano nas maternidades, podemos proporcionar
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PO121 - DURAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM UM PROGRAMA DE

PO122 - DÚVIDAS DAS USUÁRIAS DO BANCO DE LEITE HUMANO DO IFF SOBRE

INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO, EM SÃO LUÍS, MARANHÃO.

ALEITAMENTO MATERNO: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO

Nunes AR ; Lima NIPP ; Silva MMS ; Rodrigues DCR ; Ramalho ARG ; Pinheiro FS ;

INFORMATIVO.

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO;

CRUZ SD 1; MARCELINA MNS 1; SILVA DA 1; MODESTO ANS 1; FARIA CD 1; FERNANDES

1

1

1

1

1

1

EC 1;
Recomenda-se o aleitamento materno exclusivo (AME) até o sexto mês de vida, pois é

1 - Banco de Leite Humano, INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA

imprescindível para a proteção e promoção da saúde das crianças1. A amamentação na

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FERNANDES FIGUEIRA;

sua forma exclusiva é pouco praticada mundialmente2. Este trabalho objetiva avaliar a
duração do AME em um programa de referência do município de São Luís. Trata-se de um

INTRODUÇÃO: Amamentação é um processo complexo, com muitos fatores

estudo retrospectivo com base no banco de dados, referente ao período de Outubro de

envolvidos, de ordem biológica, social, cultural, étnica/racial, econômica e

2012 a Outubro de 2013, do Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo,

emocional. Devido a sua importância no curto, médio e longo prazos para as

realizado no Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Materno Infantil, em São

pessoas envolvidas, em especial para os recém nascidos, torna-se um desafio para

Luís, Maranhão. Como população da amostra obteve-se 535 crianças. Incluiu-se neste

o profissional de saúde conduzir adequadamente esse processo, auxiliando a mãe

trabalho as crianças cadastradas no referido programa no ano em estudo. Excluiu-se

a ter uma amamentação bem sucedida, mas sempre atento as necessidades da

àquelas que faltaram alguma consulta mensal e às que introduziram outro alimento

criança, da mãe e da família. Observa-se entre as usuárias dos serviços de Bancos

que não seja o leite, representando 10% do total. Evidenciou-se que a maior proporção

de Leite Humano, uma série de dúvidas que influenciam no sucesso e duração da

de crianças foram amamentadas até o sexto mês 25% (139). Em relação as demais

amamentação. OBJETIVO: descrever o processo de construção e validação de um

crianças 17,5% foram amamentadas até o 1º mês; 17,4% até o 2º; 12,3% até o 3º;

questionário de avaliação de dúvidas/inquietudes das usuárias dos serviços do

9,7% até o 4º e 7,2% até o 5º. Este resultado revela que mesmo recebendo orientações

BLH/ IFF sobre aleitamento materno.METODOLOGIA: O estudo objetiva levantar as

acerca do correto manejo e os benefícios do aleitamento materno, as crianças avaliadas

principais questões/inquietudes de gestantes e nutrizes que frequentaram o Banco

apresentaram uma baixa duração do AME. Conclui-se que o aleitamento materno

de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira, no período de um ano, através

exclusivo, em São Luís, está aquém das recomendações. Enfatiza-se, portanto, a

de um questionário estruturado a fim de identificar e analisar tais perguntas,

necessidade de ações visando a promoção, proteção e apoio ao AME, pois a execução

contando com o auxílio da equipe multiprofissional do BLH para respondê-las a

de procedimentos e estratégias voltadas para amamentação pode influenciar

fim de construir um instrumento que permita fornecer informações sobre os

positivamente na maior expectativa da duração do aleitamento materno exclusivo.

conhecimentos e as práticas que medeiam a amamentação para ser utilizado
na rotina dos Bancos de Leite na promoção, proteção e apoio ao aleitamento

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Duração ; Aleitamento materno exclusivo

materno contribuindo para a políticas públicas de aleitamento materno.
PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; banco de leite humano; questionários
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PO123 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM ALOJAMENTO CONJUNTO: A VIVÊNCIA DE

em oito ALCONS, estas em suas mais diversas fases de recuperação. Inicialmente

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM UMA MATERNIDADE NA CIDADE DE MANAUS

optamos por selecionar puérperas que tivessem dado entrada no ALCON nas

Viana, NM ; Carvalho, AQ ; Matos,PHL ; Serique, MAB ; Souza, LS ; Oliveira, MLC ;

últimas 24 horas, para que pudéssemos acompanhar a evolução das pacientes a

1 - Universidade Federal do Amazonas;

partir da orientação até a obtenção de sua alta hospitalar, entretanto todas foram

1

1

1

1

1

1

assistidas com orientação e esclarecimentos quanto ao processo de amamentação.
Introdução: Os humanos são os únicos mamíferos em que possuem fatores

A abordagem se deu de maneira individualizada com demonstração prática do

condicionantes na execução do processo de amamentação, apesar de ser

processo de amamentação e incentivo à reprodução imediata por parte da mãe

biologicamente programado para esta prática¹. Porém, ao distanciar-se de tal prática

auxiliando nas devidas correções. Resultados: Deste modo, pudemos observar que

paga-se um alto preço por essa quebra, pois o leite materno, entre seus inúmeros

dentre as 16 mulheres captadas em suas primeiras 24 horas no ALCON, 25% foram

benefícios como diminuir o risco de infecção e a mortalidade infantil proporciona

diagnosticadas com risco de amamentação ineficaz as quais foram orientadas e ao

fortalecimento do vínculo mãe-bebê, o que possibilita uma melhor qualidade de vida

não apresentar evolução foram encaminhadas ao cantinho do leite para retirada

futura². No intuito de modificar esta realidade, várias ações têm sido propostas e

do leite para nutrição do lactente, 40% foram instruídas a corrigir a posição do

desenvolvidas por grupos como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das

recém-nascido com o objetivo de facilitar a pega do mamilo por parte do mesmo,

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Ministério da Saúde. Essas ações incluem

com obtenção de evolução positiva já no 2º dia, as demais apresentaram facilidade

educação em amamentação, treinamento de profissionais de saúde e aconselhamento

e eficácia no processo de amamentação a maioria caracterizada por multiparidade.

em amamentação³. Diante disso, o grupo de acadêmicos do 6º período do curso de

A totalidade das puérperas foram orientadas quanto às vantagens e ao manejo

graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas no cumprimento

da amamentação e a importância do aleitamento exclusivo até o sexto mês de

do módulo prático da disciplina de Enfermagem na Atenção Integral a Saúde da

vida do lactente. Conclusão: Constatou-se que as atividades de promoção à saúde

Mulher juntamente com seus preceptores optaram por ser parte deste processo de

por meio da educação são fundamentais no processo de construção da saúde

educação em amamentação e incluímos em nosso plano de atividades a educação

da população, motivando assim o cuidado individual e daqueles pelos quais são

em saúde para puérperas em alojamento conjunto (ALCON) a ser realizado na

responsáveis. Ao tomarmos ciência que educação em saúde é uma prática inerente

Maternidade Municipal Moura Tapajós, localizado na zona oeste da cidade de Manaus,

ao profissional de enfermagem e que tal prática não invasiva geram respostas

com o objetivo de salientar a importância do aleitamento materno e orientar os 10

resolutivas iremos permitir também ao indivíduo ser agente de transformação

passos da amamentação além de intervir em diagnósticos de risco de amamentação

gerando autonomia no cuidado e redução da vulnerabilidade destes indivíduos por

inadequada. Objetivo: Relatar a experiência dos acadêmicos do curso de Enfermagem

meio do conhecimento. Contribuições para a Política de Alimentação Infantil: Ao

da Universidade Federal do Amazonas em atividades de Educação em Saúde em

sensibilizarmos um núcleo puerperal acerca dos benefícios da amamentação para

alojamento conjunto em uma maternidade de Manaus. Descrição Metodológica:

mãe e filho através de informações, demonstrações e técnicas adequadas à prática

Trata-se de um relato de experiência dos acadêmicos do curso de Enfermagem da

do aleitamento, simplificamos sua execução e estimulamos a manutenção mesmo

Universidade Federal do Amazonas na realização de atividades educativas em saúde que

após alta hospitalar, reduzindo o perigo do desmame precoce e suas possíveis

visam à promoção do aleitamento materno em puérperas de uma maternidade da zona

consequências.

oeste de Manaus/AM. Ao observamos a realidade do local onde desenvolveríamos as
atividades, encontramos uma população de aproximadamente 36 mulheres divididas

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Educação em Saúde; Amamentação
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PO124 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE: AÇÕES DE PROMOÇÃO DA AMAMENTAÇÃO

PO125 - EFICÁCIA DE UMA INTERVENÇÃO PRÓ-ALEITAMENTO MATERNO COM

GOMES, M.L. ; SILVA, S.G. ; SILVA, E.L. ; SOUZA, K.V ;

MÃES ADOLESCENTES E AVÓS MATERNAS NA REDUÇÃO DO USO DE CHUPETA

1 - Universidade Federal de Minas Gerais;

Issler RMS 1; Giugliani ERJ 1; OIiveira LD 2; Espirito Santo LC 3; Nunes LM 4;

1

1

1

1

1 - Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina, UFRGS; 2 - Departamento
INTRODUÇÃO: Considerada no meio científico como a melhor maneira de alimentar

de Medicina Social, Faculdade de Medicina; UFRGS; Centro de Estudos em

o lactente, a amamentação tem forte impacto sobre a mortalidade infantil. Ações

Alimentação e Nutrição HCPA/UFRGS ; 3 - Departamento de Enfermagem Materno

educativas têm sido realizadas com gestantes para promover a amamentação.

Infantil, Escola de Enfermagem, UFRGS; 4 - Instituto de Ciências da Saúde,

Este trabalho origina-se da parceira da Escola de Enfermagem da Universidade

Universidade FEEVALE;

Federal de Minas Gerais com a SMSA/BH, no “Movimento BH Pelo Parto Normal”.
OBJETIVO: Relatar a experiência de atividades de extensão universitária do Projeto

Já está bem documentada a associação entre duração do aleitamento materno (AM)

´´ Contribuições Multisetorial para a Promoção e Proteção do Aleitamento Materno

e uso de chupeta, especialmente quando esse artefato é introduzido no primeiro mês

em Belo Horizonte ´´. METODOLOGIA: Constituiu na participação dos integrantes do

de vida. No entanto, os estudos de intervenção pró-AM não costumam considerar

projeto em atividade desenvolvida com gestantes onde se discutem temas como: Lei

essa associação. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar o impacto de uma

do acompanhante, benefícios da amamentação e plano de parto.,RESULTADOS: Nestas

intervenção pró-AM com mães adolescentes e avós maternas nas prevalências e

atividades estima-se que foram alcançadas cerca de duas mil pessoas, sendo elas de

época de introdução da chupeta nos primeiros seis meses de vida. Essa intervenção,

diferentes classes sociais. O principal tema abordado foi o posicionamento e pega

que foi testada por meio de um ensaio clínico randomizado, mostrou-se eficaz no

correta. CONCLUSÃO: As ações desenvolvidas ajudam as mulheres e a população em
geral e enriquecem a formação acadêmica, com vista a um profissional voltado para
a assistência humanizada. Além disso, são desenvolvidas habilidades de comunicação
e técnicas de práticas educativas. Contribuições/implicações para a POLÍTICA DE
ALIMENTAÇÃO INFANTIL: Sabe-se que a informação e o apoio as mulheres implicaram
na adesão ou não da prática do aleitamento materno. Alem disso, são necessários para
que a puérpera mantenha o aleitamento materno de forma satisfatória e confortável.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Humanização; Educação em Saúde.

aumento da duração do aleitamento materno exclusivo (AME) e das prevalências
de AM no primeiro ano de vida, além de ter impacto positivo contra a introdução
precoce dos alimentos complementares. A amostra foi constituída por 323 mães
adolescentes e seus recém-nascidos, egressos do alojamento conjunto do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre, e 169 avós maternas das crianças que coabitavam com
as adolescentes. Foram consideradas elegíveis para o estudo as mães com menos de
20 anos, residentes no município de Porto Alegre, com recém-nascidos saudáveis,
com peso de nascimento igual ou maior que 2.500g e que iniciaram a amamentação
durante a internação hospitalar. As mães de gêmeos e as que, por problemas de
saúde da mãe ou do bebê, não puderam permanecer em alojamento conjunto, não
foram incluídas no estudo, bem como as mães adolescentes que moravam com
as avós paternas dos bebês. Parte dos sujeitos (163 mães e 88 avós) recebeu a
intervenção, que consistiu de cinco sessões de aconselhamento em amamentação:
na maternidade e aos 7, 15, 30, 60 e 120 dias em seus domicílios. Essas sessões,
além de abordar vários aspectos sobre aleitamento materno, enfatizavam
os malefícios do uso da chupeta. As práticas de AM e do uso de chupeta eram
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verificadas mensalmente por telefone ou visita domiciliar por entrevistadores cegos

PO126 - EMPODERAMENTO DA MULHER PARA UMA DECISÃO QUANTO DESTINO

para a intervenção. O impacto foi medido comparando-se as curvas de sobrevida do

DO SEU LEITE APÓS MORTE DO FILHO

uso da chupeta nos primeiros seis meses de vida e a época de introdução da chupeta

Rego, RMV 1; Souza AMA 2; Alves MDS 2; Kovács MJ 3; Santos MCL 2; Araújo MFM 2;

entre os grupos intervenção e controle. As curvas de sobrevida mostraram que a

1 - Universidade Federal de Sergipe; 2 - Universidade Federal do Ceará; 3 -

intervenção conseguiu reduzir as prevalências do uso de chupeta ao longo dos seis

Universidade de Sâo Paulo;

meses de acompanhamento no grupo de crianças que moravam com a avó materna.
A probabilidade de uso de chupeta para o grupo em que não havia coabitação com

Introdução. Por ocasião da apojadura, descida visível do leite, evento que acontece

a avó também foi reduzida com a intervenção, porém sem diferença estatística. A

do terceiro ao quinto dia após o parto, praticamente todas as mulheres podem

frequência do uso de chupeta no primeiro mês de vida no grupo de mães adolescentes
que não coabitavam com as avós e que receberam a intervenção foi 40% contra 47,1%
no grupo controle. Quando as avós receberam a intervenção por coabitarem com as
adolescentes essas prevalências foram 47% e 57,5%, respectivamente. Além de diminuir
as prevalências do uso de chupeta, a intervenção postergou a introdução da chupeta
em 64 dias no grupo em que as avós também receberam a intervenção (mediana de
85 dias versus 21 dias para o controle; p=0,043) e em 25 dias no grupo em que apenas
a adolescente recebeu a introdução (mediana de 90 dias versus 65 dias no grupo
controle; p=0,307). É interessante observar que antes da intervenção as crianças que
coabitavam com suas avós iniciavam o uso da chupeta mais precocemente (mediana
de 21 dias versus 65 dias quando não havia coabitação com a avó). Com a intervenção,
a idade da introdução da chupeta foi semelhante para os dois grupos (mediana de 85
dias com as avós versus 90 dias sem as avós), sugerindo que o efeito negativo exercido
pela avó na prática do uso da chupeta foi anulado ou minimizado pela intervenção.
Conclui-se que a intervenção reduziu as prevalências do uso da chupeta nos primeiros
seis meses de vida e postergou a sua introdução, especialmente no grupo de crianças
que coabitavam com suas avós maternas, anulando ou minimizando o efeito negativo

se tornar doadoras de leite humano1. Mulheres doadoras são aquelas sadias que
apresentam secreção láctica superior às exigências de seus filhos e que se dispõem
a doar o excedente, por espontânea vontade2. Pesquisa encontrou que seis das
oito mulheres, foram doadoras de leite nos primeiros dias após o parto, sendo
que uma continuou até 15 dias de vida da criança 3. A apojadura pode ocasionar
ingurgitamento mamário com dor e desconforto para a mulher caso não aconteça
ordenha manual. O ingurgitamento mamário durante a apojadura pode decorrer
do início tardio da amamentação, mamadas pouco frequentes, restrição da duração
da mamada e sucção ineficaz da criança4. A ansiedade, diante da morte de um
filho; o medo, por não saber ao certo o que irá acontecer quando um filho nasce
prematuro ou gravemente enfermo, pode comprometer a produção láctea da
mulher, pondo em dúvida, inclusive, a condição de mamífera, e estas crianças irão
precisar de mulheres doadoras. No entanto, a apojadura vai acontecer para todas
as mulheres, inclusive para aquelas que perderam seus filhos após o nascimento ou
intra-útero. Objetivo. Verificar se a mulher que perde um filho recém-nascido quer
ser consultada quanto ao destino de seu leite e identificar quais as suas escolhas

que estas eventualmente exercem sobre essa prática. É possível que essa redução

dentre cinco alternativas ofertadas. Metodologia. Trata-se de um recorte de uma

tenha contribuído para o sucesso dessa intervenção nas prevalências do AM e AME. A

tese desenvolvida no programa de Pós-Graduação de Enfermagem da Universidade

maior contribuição deste estudo para as políticas públicas de saúde foi ter mostrado

Federal do Ceará em que se utilizou a pesquisa-ação para acolhimento de casais

que é possível reduzir a prevalência do uso de chupeta em filhos de mães adolescentes,

que perderam seus filhos RNs. Realizou-se um inquérito com 41 mulheres/mães

especialmente quando as avós das crianças são incluídas nas intervenções.

por meio de contato telefônico, momento que se questionou as mulheres qual
alternativa escolheria em relação ao destino do seu leite, caso tivessem tido a

PALAVRAS-CHAVE: Mães adolescentes; Chupeta; Avós

oportunidade de escolha. As alternativas que foram elencadas para as mães foram:
200

tomar medicamento para secar o leite; tomar medicamentos para secar o leite e

averiguar o que a mulher quer fazer em relação ao destino do leite que produz

enfaixar os seios; apenas enfaixar os seios; deixar secar naturalmente; doar a um BLH

após a morte de seu filho com vistas a sistematizar as ações de promoção da saúde.

até que secasse naturalmente. Referida entrevista teve duração de aproximadamente 5

Embora na atualidade, a humanização da assistência no período gravídico puerperal

minutos uma vez que antecedeu identificação consulta de disponibilidade. Resultados.

seja uma preocupação do Ministério da Saúde, ainda existem práticas que não

Nenhuma mãe escolheu fazer uso de medicamento e enfaixar as mamas para inibir

consideram os direitos conquistados pelas mulheres, no processo de parturição,

a lactação; 71% das mulheres decidiram por doar o seu leite a um Banco de Leite

fazendo com que as mulheres sejam submetidas a procedimentos desumanizados,

Humano até que secasse naturalmente; 14% das mulheres optaram por deixar seu

sem questionamentos de suas escolhas5. A promoção da saúde perpassa

leite secar naturalmente, 10% preferiu tomar medicamentos para inibir a lactação e 5%

pela autonomia da mulher e família em âmbito hospitalar e na Saúde Coletiva.

desejou apenas enfaixar as suas mamas. A mulher que perde o seu filho precocemente
são as que mais necessitam de apoio e cuidados do enfermeiro e demais profissionais

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Mulheres Doadoras; Empoderamento

de saúde. Além da dor pela ausência do filho, estas mulheres podem ser acometidas
por desconforto físico em virtude do ingurgitamento mamário. No entanto algumas
mulheres não estão sendo consultadas sobre o que querem fazer com o excesso de
leite que está sendo produzido. Encontrou-se em algumas maternidades, mães que
foram desencorajadas pelos profissionais de saúde a doarem o leite acumulado em
suas mamas e que lhe causava dores e desconforto, com base na conjectura de que
o ato de doar poderia prejudicar a elaboração do luto. Estas mães foram orientadas
para inibir a produção do leite por meio mecânico, enfaixamento das mamas e lhe foi
administrada medicação para inibir a lactação sem consultar a sua vontade. Conclusão.
Quando ocorre a morte da criança recém-nascida, a família torna-se fragilizada em
virtude da interrupção brusca de um sonho, de um vínculo forte. Estas famílias carecem
ainda mais de acolhimento, cuidado individualizado e sistematizado. Acredita-se que
estas condutas necessitam ser repensadas uma vez que ainda não está embasada em
pesquisa que o ato de doar o leite pode prejudicar ou favorecer a elaboração do luto
familiar. Considera-se que referida atitude caminha na contra mão do empoderamento
da mulher e da família. A mulher, o marido é que devem compreender as vantagens
e desvantagens da inibição da lactação, o que pode advir da referida conduta e a
mulher é quem precisa decidir com autonomia qual destino quer dar ao leite que está
produzindo pelo seu corpo. Quando existe esclarecimento, respeito e possibilidade
de escolha, certamente que se promove a saúde de modo integral. Contribuições/
implicações para a Politica de Alimentação Infantil. Recomendam-se mais estudos para
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PO128 - ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL: UMA IMPORTANTE ALIADA

seus tutores locais colaborou com a instância estadual no sentido de promover

PARA MELHORAR OS ÍNDICES DE ALEITAMENTO MATERNO NO MUNICÍPIO DE

outra oficina de formação de tutores com abrangência aos outros municípios da

CRATEÚS-CEARÁ: UM RELATO DE EXPERIÊ

região de saúde em 2012, sendo formados 20 Tutores que atuam não somente em

SOUSA, Adriana Rodrigues de. ; SOUSA, Emmanoela Ferreia de. ;

Crateús, mas na região. Em 2013, 01 tutora da Rede Amamenta realiza capacitação

1 - SECRETARIA DA SAÚDE D ECRATEÚS; 2 - SECRETARIA DA SAÚDE DE CRATEÚS;

para alimentação complementar e ao retornar ao município faz o repasse para

1

2

os demais tutores. Dentre os avanços, merecem destaque: a nova abordagem de
O ato de amamentar ao peito não estar isoladamente condicionado ao nível

capacitação em aleitamento materno e alimentação complementar, baseando-se na

biológico, envolve diversos processos que transcendem este nível, sendo histórica e

metodologia crítico-reflexiva o que impulsionou os profissionais para um novo jeito

culturalmente associado. A alimentação da criança desde o nascimento e nos primeiros

de trabalhar o aleitamento e alimentação complementar em suas áreas de atuação.

anos de vida tem repercussões ao longo de toda a vida do indivíduo. O leite materno,

Ao realizarmos análise dos índices de Aleitamento Materno em Crateús no período

isoladamente, contém todos os nutrientes necessários a suprir as necessidades básicas

de 2009 a 2013, observa-se um aumento de 20,46% na cobertura de aleitamento

de uma criança nos primeiros 6 meses de vida; entretanto, após este período, deve

materno exclusivo após a implantação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil,

ser complementado, necessitando que a mãe esteja devidamente orientada sobre

embora ainda esteja abaixo do que é preconizado pelo Ministério da Saúde.

a importância da adequação nutricional dos alimentos complementares, pois isto é

Assim sendo, pode-se afirmar que a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil é uma

fundamental na prevenção de morbimortalidade na infância, incluindo desnutrição e

ferramenta importante no tocante a melhoria dos indicadores de aleitamento

sobrepeso. A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil é resultado da integração de duas

materno na qual contribui efetivamente a política de alimentação infantil no país.

ações: a Rede Amamenta Brasil e a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar
Saudável e foi construída de forma conjunta entre vários departamentos pertencentes

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO; ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR;

à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Objetiva-se, com este estudo,

AMAMENTAÇÃO

descrever a implantação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil e a evolução
comparativa do percentual de aleitamento materno. Este estudo consiste em um
relato de experiência sobre a implantação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
e análise da evolução da cobertura de aleitamento materno no município de Crateús
no período de 2009 a 2013. O processo de implantação deu-se da seguinte forma:
inicialmente 02 técnicas participaram da 1ª Oficina de Formação de Tutores da Rede
Amamenta Brasil no Ceará; dando seguimento, realizou-se reunião para apresentação
da proposta e sensibilização dos gestores locais; posteriormente foi realizada a 1ª
Oficina de Formação de Tutores da Rede Amamenta Brasil em Crateús, em 2010, com
apoio da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará onde foram formados 20 tutores.
Posteriormente, realizou-se capacitação para agentes comunitários de saúde sobre
manejo e conduta clínica do aleitamento materno; o município de Crateús através de
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PO129 - ESTRATÉGIAS EXITOSAS UTILIZADAS PELO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS/

e bate-papo sobre a temática. Em determinado momento, as nutrizes presentes

RJ NA SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO – 2014

amamentaram seus filhos conjuntamente, lembrando a importância do

Lima DB ; Reis DF ; Mouta RJ ; Martins LP ; Viana AA ; Barbosa EB ;

aleitamento materno e do direito que deveria ser concedido às mulheres nutrizes

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS; 2 - Grupo Maternando;

de amamentarem em qualquer local, em público, visto que uma das orientações

1

1

1

1

1

2

para o sucesso do aleitamento materno é a amamentação sob livre demanda. As
Introdução: De acordo com a OMS, todas as instâncias públicas devem desenvolver

demais atividades que ocorreram nas UBS’s, Clínica da Família e na Maternidade

ações de proteção, promoção e apoio ao Aleitamento Materno. Mesmo sendo a

do Hospital Municipal abrangeram palestras educativas sobre a importância do

amamentação um processo único, individual e isolado, este é capaz de produzir

aleitamento materno, aconselhamento em grupo e individual, atividades lúdicas e

reflexos positivos para a sociedade, quando enumeramos os diversos benefícios

exposição fotográfica itinerante da mostra “Amamentar é Radical”. Durante todas

coletivos proporcionados pelo ato de amamentar. Tais benefícios devem ser

as práticas houve grande adesão de pais, avós, e outros filhos, transformando as

amplamente divulgados através de campanhas, e reforçados através de políticas

comemorações num evento familiar muito significativo. É válido ressaltar que o

públicas de saúde que incentivem o aleitamento materno. Partindo desta premissa,

envolvimento das equipes de cada unidade de saúde onde as atividades foram

o município de Rio das Ostras/RJ vem ao longo dos anos, comemorando a “Semana

realizadas foi de suma importância para o sucesso das ações desenvolvidas.

Mundial de Aleitamento Materno”, fazendo desta festividade um momento de

Conclusão: Conclui-se com esta pesquisa que ações de comemoração e divulgação

divulgação, conscientização e mobilização em prol da amamentação, através da

da Semana Mundial do Aleitamento Materno devem estar presentes anualmente

realização de diversas atividades. Objetivos: Descrever o alcance das ações exitosas

no calendário de atividades do Departamento de Programas de Saúde do Município

desenvolvidas na Semana Mundial do Aleitamento Materno no Município de Rio das

de Rio das Ostras, devido a grande adesão e satisfação dos usuários presentes

Ostras/RJ. Descrição Metodológica: A metodologia utilizada é a descritiva. Em agosto

nas atividades promovidas, considerando o fato de a amamentação ser uma das

de 2014 a programação da Semana Mundial do Aleitamento Materno foi elaborada

ações preventivas de maior relevância para a saúde da criança. Contribuições

pelos Programas de Saúde da Mulher, da Criança e ATAN (Área Técnica da Alimentação

para a Política de Alimentação Infantil: Acredita-se que ações simples e lúdicas,

e Nutrição). As intervenções foram realizadas no Parque da Cidade, em 12 UBS’s, na

que envolvam promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, poderão

Clínica da Família e no Hospital Municipal e contou com a presença estimada de 500

alcançar bons resultados, refletindo positivamente em análises futuras dos

participantes somando-se todas as atividades. Resultados: Iniciamos as atividades

indicadores de saúde referentes ao período de aleitamento materno exclusivo,

com o evento oficial da comunidade AMS (Aleitamento Materno Solidário), ”A Hora

bem como no prolongamento do tempo de aleitamento materno complementar.

do Mamaço”, em parceria com um grupo de mulheres da sociedade civil organizada, o
“GRUPO MATERNANDO”. Neste evento tivemos uma Mostra Fotográfica de 50 imagens

PALAVRAS-CHAVE: semana mundial do aleitamento materno; aleitamento

de mulheres amamentando, denominada de “Amamentar é Radical”, promovida pelo

materno; educação em saúde

“GRUPO MATERNANDO” em uma rede social; tivemos a apresentação de músicos
da cidade; a participação das “Doutoras Palhaças” (grupo voluntário de artistas da
palhaçaria); “Dança Materna” com uma nutriz, facilitadora de “Danças Circulares
Sagradas”, além de piquenique, confecção de cartazes com o tema “Amamentação”,
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PO130 - ESTRATÉGIAS QUE INTERFEREM NO ALEITAMENTO MATERNO NA UTIN

PO131 - ESTUDO DO COMPORTAMENTO E HÁBITOS ALIMENTARES RELACIONADOS

MAGALHÃES, R.C. ; BITTENCOURT, R.L.F. ; LIMA, F.A.F. ; SANTOS, C.R. ;

À CONTAMINAÇÃO POR METAIS PESADOS EM NUTRIZES DA CIDADE DE SÃO

1 - HOSPITAL SOFIA FELDMAN; 2 - HOSPITAL SOFIA FELMAN;

PAULO - FASE I

1

1

2

1

PIMENTEL LB 1; HABU S 1;
A UTIN é um ambiente que requer aparato tecnológico para assistência ao recém-

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO ;

nascido de risco. A utilização do leite materno como primeira escolha para esses
recém-nascidos é recomendada pela literatura, entretanto requer ações que possam

O leite materno é a única fonte completa de nutrientes para as necessidades da

incentivar e apoiar essa prática. Conhecer ações favorecedoras e dificultadoras do

criança, sendo considerado o melhor alimento no primeiro ano de vida, sendo a

aleitamento materno na Unidade UTIN. Trata-se de uma revisão de literatura realizada

amamentação considerada um meio de interação e ligação de laços entre mãe e filho,

na LILACS e Medline nos últimos cinco anos utilizando os descritores: aleitamento

além de complementar a ação do sistema imunológico do recém-nascido protegendo

materno e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Os artigos foram lidos e extraiu-

contra infecções respiratórias e intestinais. No leite materno há metais essenciais

se as ideias centrais apontando o que favorece e dificulta o aleitamento materno.

para o desenvolvimento da criança, como o ferro, cobre, manganês e zinco, mas além

Verificou-se que a presença e participação da mãe na Unidade de Terapia Intensiva

desses componentes, pode conter metais tóxicos, como cádmio, chumbo, cromo e

Neonatal pode favorecer o início da amamentação. Outro fator encontrado foi

mercúrio, que se destacam como contaminantes transmitidos via leite materno.

a inclusão do cuidado canguru como estratégia de cuidado. A ordenha precoce foi

Com a evolução da indústria e dos processos químicos, a disseminação dos

apontada como fundamental e, para sua realização, demonstra-se necessário um local

metais pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio no ambiente está se

apropriado e uma equipe capacitada para orientar, incentivar e apoiar as mulheres

tornando cada dia mais presente. A contaminação do leite materno pelos metais

para realização da ordenha precoce e frequente. Em relação aos fatores dificultadores

pesados pode ter como origem a ingesta de água ou alimentos oriundos de solos

podemos citar ausência de políticas de saúde que valorizem a amamentação

contaminados por esses metais. A maioria dos compostos tóxicos, tais como os

neste espaço, falta de investimento da gestão do hospital, super valorização da

metais pesados, entram em contato com o ser humano a partir de contaminação

tecnologia e da rotina de trabalho nessas unidades em detrimento dos cuidados

ambiental. A contaminação ambiental é considerada como problema de Saúde

individualizados e estrutura física incapaz de atender as necessidades das mães

Pública atual e o aleitamento materno é um enfoque da Organização Mundial da

para realização da ordenha. Faz-se necessário investimento no aleitamento materno

Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas (UNICEF) que preconiza que o aleitamento

desde a gestão até a sensibilização de profissionais que atuam na neonatologia.

seja exclusivo e de fundamental importância para a sobrevivência, crescimento,

Brasil.

desenvolvimento, saúde e nutrição dos lactentes. A presença dos metais pesados,
mesmo em baixas concentrações, correlacionando à fonte de exposição e suas

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Saúde da Criança; Saúde da Mulher

possíveis consequências podem ser avaliadas nos dois compartimentos biológicos
(lactante e lactente). O leite materno contaminado por metais pesados, mesmo
em baixas concentrações, pode trazer consequências graves ao feto e a criança. Os
metais pesados uma vez absorvidos pela mãe, podem chegar ao feto, e ao recémnascido através da amamentação. Os efeitos danosos são diversos, podendo afetar
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o sistema nervoso, rins, fígado das crianças, além do efeito genotóxico durante a

Não somente os produtos, mas a qualidade ambiental também é essencial, já

gestação. Entendendo que as nutrizes estejam inseridas em uma população de risco

que com a revolução industrial, a capacidade de utilização e disseminação dos

e que estão no enfoque dos órgãos governamentais, este estudo procura analisar

contaminantes se tornou maior. A pesquisa também visa contribuir como um

o comportamento e hábitos alimentares relacionados à contaminação por metais

alerta as autoridades publicas sobre a importância de se oferecer as nutrizes um

pesados em nutrizes da cidade de São Paulo em sua primeira fase que busca analisar,

ambiente de vida saudável em sua totalidade, pois isso terá implicações diretas no

a partir do comportamento e hábitos alimentares conjuntamente com os aspectos

desenvolvimento infantil, já que o leite produzido por aquela nutriz deve ser a sua

sociais, ambientais e de moradia que estejam relacionados à contaminação por metais

primeira fonte de nutrientes, devendo ser estendida até os seis meses de idade

pesados em nutrizes da cidade de São Paulo. A partir da revisão bibliográfica, elaborou-

ou mais, logo entende-se que este deve estar livres de substancias que possam

se um questionário anônimo, baseado em um documento do UNEP (United Nations

trazer efeitos deletérios ao lactente, podendo estender-se ao decorrer de sua vida.

Environment Programme) com o objetivo de obter informações pessoais sobre as
nutrizes participantes da pesquisa, contendo indagações sobre estilo de vida, hábitos e

PALAVRAS-CHAVE: leite materno; metais pesados; nutriz

condições socioeconômicas, correlacionando-os como possíveis vias de contaminação
direta e indireta com metais pesados. Para esta pesquisa, ele foi divido em três seções,
onde na primeira seção é indagado as informações pessoais, na segunda a questões
de triagem e na terceira um questionário de histórico de saúde e hábitos, além de
um inquérito alimentar. E com auxílio dos questionários, estimar as populações
suscetíveis e analisar os fatores que podem ser determinantes para evitar ou inibir
as contaminações por metais. A constatação da presença da nutriz em contato em
locais indicados como sendo via de contaminação de metais pesados poderá servir
de alerta para a saúde pública do município, demonstrando a fragilidade do ambiente
em que esta está inserida. A posterior análise dos questionários pretende informar e
alertar sobre os riscos e perigos que tal contaminação oferece para a população em
questão e seus dependentes, crianças em idade de amamentação, sendo ela primária
ou secundaria, que são mais susceptíveis aos contaminantes e aos resultados desde no
organismo destes compostos que podem ser agravantes e iniciantes de doenças, como
por exemplo, degenerações neurológicas que podem ser levadas até a vida adulta, que
podem trazer riscos a saúde publica do país. Os fatores que interferem no processo de
controle da chegada destes metais aos seres humanos são complexos. Logo é necessário
o trabalho em conjunto dos órgãos governamentais, indústria e população para traçar
metas que irão auxiliar no controle da emissão destes metais. A ampliação dos itens de
inspeção de produtos, tanto industriais como agrícolas, se faz necessária e presente.
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PO132 - ESTUDO SOBRE A EFICIÊNCIA DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO

padrões de alimentação que espera praticar com seu filho Conclusão: A prática

MATERNO

da amamentação tem sido apontada como uma maneira eficaz para contribuir

VANCOUVER ;

na prevenção da morbidade e mortalidade infantil, além de promover a saúde

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS;

física, mental e psíquica da criança e da mulher. Apresenta vantagens, também,

1

para a comunidade em geral. Assim, o sucesso na promoção, proteção e apoio à
Introdução: Ações educativas têm sido realizadas com gestantes, familiares e

amamentação exigem ações conjuntas interssetorais e multi/interdisciplinares.

comunidade, a fim de informar e sensibilizar acerca da importância do aleitamento

Outros órgãos como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o UNICEF - Fundo

materno. Sabe-se que a promoção do aleitamento materno é uma das importantes

das Nações Unidas para a Infância, também estão na luta para a promoção da

estratégias para melhorar a saúde infantil.1 A necessidade da discussão sobre o

amamentação. Entretanto, ainda está longe de se alcançar a meta da OMS e UNICEF,

aleitamento materno justifica-se nos benefícios que este traz ao bebê, à mulher, à

preconizada pela Estratégia Global para a amamentação de Lactentes e Crianças

família, à sociedades, entre outros2,3. Objetivos: O objetivo deste estudo é refletir

de Primeira Infância, fato esse que deve reforçar o compromisso dos serviços de

sobre a efetividade e o impacto de intervenções, estratégias e ações nas taxas de

saúde, principalmente, as unidades básicas de saúde na promoção do aleitamento

aleitamento materno exclusivo. Descrição metodológica: trata-se de um estudo

materno4. Contribuições/ Implicações para a Política de Alimentação Infantil: Faz-

reflexivo, que teve como base pesquisa bibliográfica, realizada em base eletrônica –

se necessário educar a população em geral quanto ao valor da amamentação,

Portal CAPES e BVS, com recorte temporal de 2009 à 2014. Foi realizado em quatro

melhorar as práticas dos serviços de saúde, dar suporte às mães na comunidade

etapas; a primeira etapa compreendeu a escolha das fontes; a segunda etapa, a

e em seus locais de trabalho e restringir a promoção do marketing abusivo dos

coleta de dados; a terceira etapa, a análise e interpretação de dados e a última

substitutos do leite materno3.

etapa, discussão de resultados. Resultados: pode-se identificar que a continuidade e
a abrangência em relação a promoção do aleitamento materno feita pelo Governo

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; promoção da saúde; políticas públicas

do Brasil/ Ministério da Saúde, entidades públicas e privadas , organizações nãogovernamentais, entre outros, têm sido grande desafio. Estratégias como Rede
Amamenta e Alimenta Brasil, Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Rede Brasileira de
Bancos de Leite e Mulher Trabalhadora que Amamenta visam aumentar as taxas de
aleitamento materno, destacando-se as ações de apoio às mães, individualmente e/
ou em grupo. Além disso, o envolvimento da comunidade com as ações de promoção
e proteção ao aleitamento materno, quando bem estruturadas, tornam-se estratégias
efetivas. No Brasil, assim como em muitos outros países, a rede de assistência
primária à saúde é pública e disponível à maioria das mulheres. Constitui a principal
responsável por acompanhar as gestantes durante o pré-natal e o binômio mãefilho nos primeiros anos do bebê. A gestação é uma etapa chave para a promoção
do aleitamento materno, pois é nesse períodoque a maioria das mulheres define os
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PO134 - EXPERIÊNCIAS DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO VIVENCIADAS POR

obtiveram significância p< 0,25 entraram no modelo final de regressão logística

MULHERES QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO SOBRE AMAMENTAÇÃO

múltipla para determinação dos possíveis fatores determinantes para a prática do

Campos MLB ; Machado MMT ; Gama IS ; Silva KA ; Morais AMB ; Lemos Bruna

AME, após o controle dos fatores potencialmente confundidores considerando os

Camila Mesquita ;

valores de significância (p<0,05). O estudo foi realizado de acordo com as Normas e

1 - Universidade Federal do Ceará;

Diretrizes Éticas da Resolução 196/962 e aprovado pelo Comitê de Comitê de Ética

1

1

1

1

1

1

em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, Parecer nº 274.044, 05/2013. Do
O aleitamento materno exclusivo (AME) é essencial para o crescimento e

total de 245 mulheres entrevistadas, pouco mais da metade das mães disseram

desenvolvimento infantil, além de beneficiar a mãe e toda a família através da

realizar AME no momento da entrevista (56,5%). Entretanto, ao analisar as

prevenção de doenças maternas e na infância, além da redução de custos da

práticas adotadas, observou-se que 29,2% realizavam AME, aos seis meses de

família com o uso fórmulas artificiais. Considerando a prevalência média nacional

vida. Entre as que estavam em AME, 79,7% possuíam filhos entre zero e quatro

de Aleitamento Materno Exclusivo (AME) de 41,0%1 decidiu-se investigar o AME

meses de idade. Quanto ao perfil e práticas das mães entrevistadas, a faixa etária

em mulheres que participariam do Encontro Mil Mães pertencentes à programação

predominante situou-se entre 13 e 24 anos (53,6%) e a maioria tinha parceiro fixo

do Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) que é realizado a cada dois

(74,6%). Mais da metade possuía até nove anos de estudo (59,4%) e residia na

anos com o intuito promover debates que estimulem a promoção do AME no Brasil.

região metropolitana (78,8%). Quase a totalidade tinha renda de até três salários

O encontro das Mil Mães tem o objetivo de reunir em local público, mulheres que

mínimos (97,8%). Afirmaram não ter trabalho remunerado 76,1%, as quais 87,2%

amamentam seus filhos, provenientes do estado onde está sendo sediado o evento.

tinham filhos de até seis meses de vida. Ao observar as práticas de aleitamento

Entre os objetivos deste estudo apontamos as vivências e conhecimentos das mulheres

entre as que diziam amamentar exclusivamente, verificou-se ao dar outras opções

que participaram do encontro realizado em Fortaleza, CE além das rotinas dos serviços

de respostas de alimentação complementar ou predominante, que estas ofereciam

de saúde que lhes prestaram assistência. Foi realizado um estudo descritivo, com

ao filho, água ou chá, outro leite ou alimentos sólidos para os filhos (44,4%, 24,4%

abordagem quantitativa, durante o IV Encontro Mil Mães Amamentando, no Hospital

e 23,4%, respectivamente). Contudo, a maioria afirmou não oferecer chupeta ou

da Mulher de Fortaleza, Ceará, Agosto de 2012. A população do estudo foi constituída

mamadeira à criança (75,4% e 69,6%, respectivamente). Ao analisar a relação entre

por mulheres residentes no Município de Fortaleza, CE, na região metropolitana e

as mães que disseram amamentar exclusivamente e as variáveis relacionadas ao

cidades interioranas do Ceará, estando em AME ou complementar (pelo menos 2x ao

seu perfil, conhecimentos e práticas encontraram-se as seguintes associações

dia oferecessem o peito) e que estivessem cadastradas no evento “Mil Mães”. A amostra

estatisticamente significativas: a faixa etária da mãe entre 10 e 24 anos (p= 0,009);

foi do tipo intencional, não probabilística, composta por mulheres que compareceram

com filhos de até seis meses de vida (p=0,000); ter a crença em relação ao bebê

ao encontro (284 mulheres), selecionadas por meio do registro de entrada no evento,

arrotar no seio provocar inflamação mamária (p=0,023); fazer amamentação

resultando em 245 mães (86,3%). A prática do AME foi considerado como desfecho

cruzada (p=0,002); não oferecer água ou chá, outro leite, alimento sólido e

e as variáveis preditoras foram: o perfil sociodemográfico; conhecimentos das mães

nem mamadeira (p= 0,000) e a mãe já ter doado leite (p=0,010). Nos resultados

sobre aleitamento materno e rotinas de suporte para lactação no serviço de saúde.

das análises bivariadas, referentes aos fatores que podem estar associados à

Para analisar a associação entre o desfecho e as variáveis preditoras, empregou-se

amamentação dita exclusiva pelas mães, as variáveis que apresentaram o valor de

o teste qui-quadrado de Pearson, ao nível de significância de 95%. As variáveis que

p<0,25 foram incluídas no modelo de regressão logística multivariada. O modelo
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multivariado final mostrou que as mães que amamentavam seus filhos tinham menos

PO135 - EXTENSÃO EM BANCO DE LEITE HUMANO: ATUAÇÃO DE ACADÊMICOS

da metade da chance de fazer amamentação cruzada em relação às que afirmaram não

DE ENFERMAGEM

amamentar exclusivamente (OR = 0,44 [IC95% 0,23; 0,85]). As chances de a mãe praticar

Serafim, D. 1; Tavares, C. B. G. 2; Cervilheri, A. H. 1; Souza, B. R. 1; Ramalho, L. A. S. 1;

o aleitamento materno foram maiores nos seguintes casos: entre as que possuíam

Ichisato, S. M.T. 1;

filhos de até seis meses (OR = 4,81 [IC95% 2,17; 10,62]); receberam visita domiciliar de

1 - Universidade Estadual de Maringá; 2 - Hospital Universitário de Maringá;

ACS (OR= 3,12 [IC95% 1,37; 7,06]; entre as que foram orientadas quanto aos benefícios
do leite materno (OR= 2,99 [IC95% 1,22; 7,31]) e as que disseram que as informações

Introdução. Tendo em vista a importância do aleitamento materno para a formação

recebidas no serviço de saúde contribuíram à prática (4,40 [IC95% 1,39; 13,90]); as que

profissional de estudantes de enfermagem, criou-se o projeto de extensão

doaram leite (OR= 3,04 [IC95% 1,39; 6,62]); e às que usaram mamadeira para oferecer

“Atuação do Acadêmico de Enfermagem no Banco de Leite Humano (BLH) do

o leite materno (OR= 3,11 [IC95% 1,58; 6,13]). Considerando o ato de amamentar para

Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM)”. Inicialmente o projeto foi

além de uma demanda nutricional, identificamos que as experiências de mulheres

idealizado por discentes e, a partir do segundo ano, tornou-se um projeto proposto

que praticam o AME são permeadas de emoções, expectativas, desejos, realizações

por docente. Objetivo. Divulgar as atividades desenvolvidas por acadêmicas

e dúvidas que determinam indicadores e variáveis relacionadas à manutenção do

do curso de graduação em enfermagem, da Universidade Estadual de Maringá

AME e as tornam o foco das intervenções dos serviços de saúde materno-infantil.

nos oito anos de existência do projeto. Descrição metodológica. Trata-se de um
relato de experiência. Resultados. Atuaram 45 estudantes de todas as séries do

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Serviços de Saúde; Saúde da Criança

curso de enfermagem; duas pós-graduandas; três docentes do departamento
de enfermagem e a enfermeira do BLH/HUM. As docentes são membros do
Comitê de Aleitamento Materno do Município de Maringá, contribuindo com a
capacitação de profissionais da área da saúde na Iniciativa Unidade Básica Amiga da
Amamentação. Desta forma, também participam de palestras quando convidadas
pelos coordenadores de serviços. Todas as participantes do projeto são capacitadas
por meio do curso de Manejo Clínico da Lactação, com duração de 20 horas. Dentre
as estudantes, 11 foram bolsistas e estas têm atribuição de desenvolver pesquisa
na área e apresentar os resultados em eventos científicos obtendo publicações de
artigos e resumos. Cabe aos participantes do projeto realizar orientações sobre a
amamentação, os benefícios do leite materno e orientar o manejo da lactação. Nos
casos em que as mães estão impossibilitadas de amamentar, ensinam a técnica
do copinho. As orientações são oferecidas a gestantes, grupos de puérperas no
alojamento conjunto ou individualmente, onde são retiradas dúvidas e entregues
folders informativos. É realizado também exame físico das mamas para avaliar
lesões, ingurgitamento, tipo de mamilo e demonstração da técnica de ordenha
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manual. São atendidas pacientes tanto internas como externas. As internas são

mais segura e com maior conhecimento no manejo do aleitamento materno e nos

puérperas que estão no Alojamento Conjunto, gestantes em tratamento clínico,

problemas comuns da lactação, estimulando o padrão ouro na nutrição infantil.

mães de bebês internados em UTI-Neonatal ou UTI-Pediátrica, ou demais puérperas
internadas ou acompanhantes de pacientes no hospital. Foram atendidas 551 mães e

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; banco de leite humano; estudantes de

seus bebês. As pacientes externas são aquelas que tiveram bebês em outros serviços,

enfermagem

mas estão com dificuldades no aleitamento materno e procuram ajuda no Banco
de Leite Humano. Independente do problema apresentado, as alunas aprendem a
assisti-las no manejo da lactação ou na resolução de problemas de forma prática e
integrada com uma equipe multiprofissional (fonoaudióloga, enfermeiras, médico,
técnicas de enfermagem, psicóloga, dentre outros). A assistência de enfermagem
é desenvolvida por meio da escuta, do apoio e conforto às mães e familiares, sob a
supervisão da coordenadora do projeto, bem como das funcionárias do setor. O total
do atendimento externo foi de 327. Outras atividades realizadas pelas acadêmicas
incluem participação nas etapas da pasteurização do leite materno, recebimento
do leite das doadoras externas, segundo protocolo e registro das informações
do BLH. São realizadas ainda ligações para as doadoras a fim de confirmar a visita
domiciliar para orientações, coleta do leite ordenhado e fazer o preenchimento de
fichas de cadastro. Estas visitas qualificam o leite recebido, pois as doadoras recebem
orientações de como higienizar o ambiente e a geladeira. É explicado como ordenhar,
utilizando o kit de higiene (touca, máscara, frasco esterilizado, folder explicativo e
etiqueta de identificação), o transporte e o armazenamento do leite ordenhado.
As alunas incentivam a amamentação exclusiva durante os primeiros seis meses de
vida da criança, dando apoio, auxílio e atendendo mães que por algum motivo estão
com problemas na prática da amamentação. Quando ocorre excesso na produção do
leite materno, as mesmas são aconselhadas a doar o leite excedente. Conclusão. Por
meio da atuação no projeto, as estudantes de enfermagem adquirem conhecimento
e competências clínicas em aleitamento materno e aprendem a acolher, ouvir e
ajudar a mulher a tomar decisões de forma empática, propiciando às lactantes maior
confiança, proteção e apoio à amamentação com eficiência. Sendo assim, as atividades
contribuem para desenvolver habilidades de comunicação com a nutriz, conferindolhes um maior número de experiências práticas, capacitando-as a atuar, de forma
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PO136 - FATORES ASSOCIADOS AO USO DE CHUPETA ENTRE CRIANÇAS PARTICIPANTES

de aleitamento ao final do sexto mês e o uso da mamadeira. Quanto à prevalência

DE PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO

de utilização de chupeta ao final do primeiro mês entre crianças que não estavam

Lodi JC ; Possobon RF ; Carrascoza KC ;

em aleitamento exclusivo no primeiro mês foi 5,44 vezes maior do que entre as

1 - CEPAE, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, FOP-Unicamp; 2 - Faculdade de

crianças em aleitamento exclusivo. A prevalência de utilização de chupetas ao final

Odontologia de Piracicaba-Unicamp; 3 - Unicamp;

do sexto mês entre as crianças que não estavam em exclusivo até o sexto mês foi

1

2

3

4,91 vezes maior que no grupo de aleitamento exclusivo. Além disso, encontrou-se
As chupetas são largamente utilizadas em vários países, inclusive no Brasil, onde

que a prevalência de utilização de chupetas ao final do sexto mês entre as crianças

se constitui um importante hábito cultural1,2. Estudos demostram que o seu uso

que não eram amamentadas exclusivamente no momento da alta hospitalar foi

está associado a mais efeitos deletérios do que a benefícios, principalmente pela

2,32 vezes maior que entre as crianças que recebiam somente leite materno. Os

ocorrência de maloclusão (mordida aberta anterior) e pela sua associação com a

dados deste estudo mostraram que o uso da chupeta está associado à ausência de

interrupção precoce do aleitamento materno3. O objetivo do estudo foi investigar

aleitamento materno exclusivo ao final do primeiro mês de vida da criança. Ao final

as variáveis associadas ao uso de chupeta entre crianças assistidas por um programa

do sexto mês, seu uso está associado à ausência de aleitamento materno exclusivo

interdisciplinar de incentivo ao aleitamento materno oferecido pelo Centro de

no momento da alta hospitalar e à ausência de aleitamento materno exclusivo aos

Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais (Cepae) da Faculdade

seis meses de vida. Assim, o uso da chupeta durante os primeiros seis meses, entre

de Odontologia de Piracicaba FOP-Unicamp. Este estudo observou uma coorte de

crianças assistidas por um programa de promoção à amamentação, está associado

120 díades mãe-criança que participaram do programa, desde a gestação até o sexto

à ausência de aleitamento materno exclusivo. Os resultados deste estudo indicam

mês de vida da criança. Os dados foram coletados dos prontuários das mães e em

que investigar os motivos do choro da criança e auxiliar a mãe a formar um

entrevistas. Os resultados mostraram que, em relação à amamentação, 98,3% das

repertório de atuação para prevenção e controle do choro e, além disso, ajudá-la a

crianças recebiam leite materno ao final do primeiro mês de vida, sendo que 87,5%

compreender e aceitar o choro como uma manifestação natural e até esperada da

estavam em aleitamento exclusivo. Ao término do sexto mês de vida, 92,5% das crianças

criança a algumas circunstâncias podem ser uma contribuição importante para a

permaneciam em aleitamento, porém, menos da metade da amostra (47,5%) de forma

manutenção da prática do aleitamento exclusivo por mais tempo.

exclusiva. Quanto à presença de chupeta, verificou-se que 13,33% das crianças usavam
chupeta ao final do primeiro mês de vida e que 23,33% apresentavam este hábito ao

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Chupeta; Promoção da Saúde

término do sexto mês. Entre as crianças que faziam uso de chupeta aos seis meses de
vida, foi possível identificar que 57,14% iniciaram o uso ainda durante o primeiro mês.
O choro da criança foi à justificativa referida por 89,28% das mães para o oferecimento
da chupeta aos filhos. Pela análise bivariada, verificou-se que o uso de chupeta ao
final do primeiro mês de vida da criança sofreu influência do tipo de aleitamento
e do uso de mamadeira. Além disso, foi possível observar que o uso de chupeta ao
final do sexto mês foi influenciado pelos seguintes fatores: número de filhos, tipo de
aleitamento no momento da alta hospitalar, ocorrência de problema de mama, tipo
210

PO137 - FATORES ASSOCIADOS À ALIMENTAÇÃO DE ALTA DE RECÉM-NASCIDOS

crescimento e desenvolvimento, bem como estão mais vulneráveis ao desmame

PREMATUROS INTERNADOS NA UNIDADE NEONATAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

precoce. Ressalta-se ainda a necessidade de melhoramentos na estrutura da

ANTÔNIO PEDRO/UFF

unidade neonatal que facilite a permanência das mães em tempo integral e da

RITO RVVF ; MAGALHÃES CAS ; AUGUSTO ALP ;

intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno,

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO E UNIVERSIDADE FEDERAL

especialmente de intensificação do Método Canguru, para que mais RNPT e suas

1

2

2

FLUMINENSE; 2 - FACULDADE DE NUTRIÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE;

mães possam disfrutar dos benefícios da prática da amamentação exclusiva.
Contribuições para a política de alimentação infantil: Conhecer a prevalência do uso

Introdução: a nutrição do recém-nascido prematuro (RNPT) deve ser encarada como

de leite humano reforça a necessidade de investimento em iniciativas sinérgicas

uma emergência nutricional. O alimento de escolha para o RNPT deveria ser o leite

como Hospital Amigo da Criança, Mãe Canguru e potencialização do Banco de

da sua mãe, o qual proporciona benefícios que geralmente estão relacionados às

Leite Humano para melhorar a qualidade da assistência ao RNTP e suas famílias.

melhorias de imunidade, digestão e absorção de nutrientes. Objetivo: analisar os
fatores associados à alimentação de alta de RNPT que estiveram internados na

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno ; recém-nascido prematuro; leite

Unidade Neonatal do Hospital Antônio Pedro/ Universidade Federal Fluminense.

humano ordenhado

Método: Foram coletados dados de 37 prontuários de prematuros, no período de
dezembro/2012 a abril/2013. As informações obtidas foram: datas de nascimento,
de internação e de alta; sexo; idade gestacional; idade materna e escolaridade;
peso ao nascer e de alta e classificação de peso para idade gestacional; tipo de
parto; intercorrências maternas prévias a gravidez e gestacionais; intercorrências
neonatais, e dieta de alta. Os dados foram tabulados e utilizou-se o software
S-Plus 8.0 para análise. A associação entre variáveis categóricas foi verificada com
a aplicação do teste exato de Fisher. O nível de significância considerado foi 0,05.
Resultados: a taxa de consumo de leite humano foi de 81%. A única variável
que apresentou associação com dieta de alta foi a idade gestacional
(p-valor=0,0065). Analisando a amostra, observou-se que 100% dos prematuros
limítrofes se encontravam em aleitamento materno exclusivo e 56% dos
prematuros extremos se encontravam em alimentação artificial exclusiva.
A maioria dos prematuros moderados encontrava-se em dieta mista (54%).
Conclusão: Apesar de o consumo de leite humano ordenhado ter ocorrido com
maior frequência, considerando-se seu uso tanto de forma exclusiva ou na
alimentação mista, há preocupação com o predomínio de aleitamento misto
como dieta de alta, pois essas crianças podem apresentar maior risco para o seu
211

PO138 - FATORES ASSOCIADOS À INTERRUPÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

dos dois grupos foi de 26,7 anos, sendo mais da metade primípara (57,9% do

EXCLUSIVO ENTRE MÃES PARTICIPANTES DE GRUPO DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO

Grupo AME e 64,8% do Grupo AMC). Havia mais mães com conhecimento prévio

NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAU

do aleitamento materno no Grupo AME (22,8 %) do que no Grupo AMC (18,5%).

Lodi JC ; Possobon RF ; Carrascoza KC ;

Quanto ao desejo de amamentar, 100% do Grupo AME e 96,7% do Grupo AMC

1 - Cepae, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, FOP-Unicamp; 2 - Faculdade de

responderam afirmativamente. Após o nascimento, houve introdução de chupeta

Odontologia de Piracicaba-FOP-Unicamp; 3 - Faculdade de Odontologia de Piracicaba,

em 7% das crianças do Grupo AME e em 35,2% do Grupo AMC. Houve mais relato

FOP-Unicamp;

de problema de mama no Grupo AME (54,4%) do que no AMC (35,2%), porém a

1

2

3

sensação de falta de leite foi relatada por 26,3% das mães do Grupo AME e 40,7%
Os benefícios do aleitamento materno para a díade mãe-lactente são amplamente

das mães do Grupo AMC. Mais mães do Grupo AMC (46,3%) do que do Grupo

conhecidos e divulgados1,2. Entretanto, no Brasil3, apenas 9% das crianças estão

AME (26,3 retornaram ao trabalho após o quarto mês de vida da criança. O suco

de acordo com preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e ainda

de frutas foi o alimento mais frequentemente introduzido na dieta das crianças,

estão em aleitamento materno exclusivo ao completar seis meses de vida. O grupo

de forma precoce, pelas mães do Grupo AMC, estando presente na dieta de 43%

de incentivo ao aleitamento materno exclusivo (GIAME), vinculado ao Centro de

das crianças. Segundo o relato das mães, a introdução do alimento foi orientada

Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais (Cepae) da Faculdade

em 81,5% dos casos pelo médico pediatra e em 18,5%, por familiares e/ou amigos.

de Odontologia de Piracicaba (FOP-Unicamp) atua com uma equipe multidisciplinar,

Quanto às variáveis potencialmente associadas com o desmame precoce, os dados

composta por cirurgiões-dentistas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e

mostraram que quanto maior o nível socioeconômico materno, maior a chance

psicopedagogos, que acolhe as gestantes e as lactantes, a fim de motivá-las à prática

de introduzir alimentos antes dos seis meses de vida (p=0,035). A introdução

da amamentação exclusiva até o sexto mês e, posteriormente, à introdução de uma

de chupeta (p=0,0003) e o retorno da mãe ao trabalho após o parto (p=0,0775)

alimentação saudável nas crianças, contribuindo, assim, para o aumento nas taxas de

foram negativamente associados à prática do aleitamento materno exclusivo aos

amamentação exclusiva entre as crianças menores de seis meses. O objetivo desta

seis meses de vida da criança. Dessa forma, os dados do presente estudo mostram

pesquisa foi conhecer os fatores maternos que podem estar associados ao desmame

que a mulher trabalhando fora de casa, o alto nível socioeconômico e a introdução

precoce de crianças participantes do Programa do Cepae. O estudo envolveu uma

de chupeta foram fatores associados ao abandono do aleitamento exclusivo em

coorte de 141 mulheres, acompanhadas desde a gestação até a criança completar

mulheres participantes do GIAME. No entanto, novos estudos mais específicos são

seis meses de idade. Foram coletadas informações sociodemográficas e econômicas

necessários para investigar se a chupeta atua como um desencadeador do processo

materna, sobre as condições do pré, peri e pós-parto e variáveis relativas à criança,

de interrupção da amamentação exclusiva ou se é um sinalizador da presença

tais como a presença de hábitos orais e problemas de saúde. A variável “intenção ou

de dificuldades na prática do aleitamento desenvolvido pela nutriz, poderá fim

não de amamentar seu filho” foi verificada no período gestacional. As díades mãe-

de identificar o verdadeiro papel da chupeta no processo de interrupção do

criança participantes foram divididas em dois grupos: Grupo AME, composto por

aleitamento, tornando as atividades de promoção à amamentação exclusiva mais

57 díades cujas crianças foram mantidas em aleitamento materno exclusivo até o

eficaz. A identificação, logo após o parto, das mães que apresentam alto nível

180º dia de vida e Grupo AMC, com 54 díades cujas crianças recebiam aleitamento

socioeconômico e intenção de exercer atividade profissional fora do lar podem

materno de forma complementada ou predominante. A média de idade das mães

ser úteis aos profissionais que atuam na promoção do aleitamento materno pois
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permite o planejamento de estratégias específicas, que visam manter a exclusividade

PO139 - FATORES DETERMINANTES DO DESMAME PRECOCE EM MENORES DE 4

da amamentação até o sexto mês de vida da criança, por meio de apoio individualizado

MESES EM MUNICÍPIO DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO

e sistematizado à díade mãe-criança.

FEITOSA 1; SILVA 1; LIMA 1; SOUSA 1; OLIVEIRA 1; MUNIZ 2;
1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ; 2 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO;

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Desmame Precoce; Promoção da Saúde
A amamentação é fundamental para a saúde das crianças, resultando em benefícios
nutricionais, imunológicos, emocionais e econômico-sociais, com reflexo em seu
desenvolvimento infantil, além de apresentar vantagens para a saúde materna.
Nos últimos anos, o estímulo ao aleitamento materno é preocupação de todos os
profissionais e organizações ligadas à área da saúde, no intuito de se promover
à saúde materno-infantil1. Apesar dos avanços nos indicadores do aleitamento
materno que refletem os resultados da Política Nacional de Aleitamento Materno,
criada em 1981, estamos distantes do cumprimento das metas propostas pela
Organização Mundial de Saúde, de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês
de vida e complementado ate o final do segundo ano de vida ou mais2. A ausência
de amamentação ou sua interrupção precoce tem apresentado com consequências
potencialmente danosas à saúde infantil tais como a exposição a agentes infecciosos,
contato com proteínas estranhas e prejuízos ao processo de digestão3. Diante do
exposto se faz necessário a realização do presente estudo, que visa caracterizar
os fatores determinantes do desmame precoce. Trata-se de um estudo descritivo
transversal, de abordagem quantitativa. A população do estudo foi composta por
46 crianças menores de 4 meses cujas mães residiam no município de Picos-PI e
cujo parto aconteceu no Hospital Regional Justino Luz no período de abril de 2013 a
março de 2014. Os critérios de inclusão dessas crianças foram: criança nascida viva,
no período da coleta de dados, cujo responsável aceitasse participar da pesquisa,
consolidando sua aceitação por meio da assinatura do termo de consentimento
livre e esclarecido. E os critérios de exclusão: recém nascido com muito baixo peso
ao nascer (< 1.500g) ou com idade gestacional (método Capurro) menor que 32
semanas, óbito neonatal precoce, óbito materno e mãe com sorologia positiva
para HIV no pré-natal registrada em prontuário. A coleta de dados foi realizada em
nível domiciliar, sendo as participantes recrutadas no momento do nascimento dos
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seus filhos. Os instrumentos utilizados foram dois formulários adaptados de outros

PO140 - FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

estudos4, 5. O presente estudo foi submetido à Plataforma Brasil, tendo sido aprovado

ATÉ OS 6 MESES DE VIDA

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, com CAAE Nº

Pires LS 1; Prado B 1; Zanotello M 1; Simão FC 1;

13927513.1.0000.5214. Em relação ao questionário sócio-econômico observou-se que

1 - Hospital Paulo Sacramento - Intermédica Sistema de Saúde SA;

as participantes do estudo possuem renda mediana de 678,00 reais para idade de 23
anos e para escolaridade de 10 anos. Em relação à cor a maioria foi de cor parda seguida

A luta para manter o aleitamento materno exclusivo (AME) iniciou -se em 1970

da branca, preta e amarela respectivamente. Entre as mães que não amamentavam

devido as altas taxas de morbimortalidade infantil. Em meados de 1980 percebeu

seus filhos, 50% alegaram não o fazer por insuficiência na produção do leite materno,

-se uma melhora significativa na prevalência do AME principalmente após a adoção

ao passo que as demais relatam que a criança não queria mamar ou apresentaram

do Código de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno em 1981. Nosso

outro motivo para o desmame. Foi possível observar que o primeiro alimento a ser

objetivo foi verificar a eficacia dos programas de promoção ao (AME) implantados

introduzido na alimentação das crianças avaliadas foi a água (mínimo de 0,03 mês),

em nosso serviço de saúde: Programa Gestação Segura (PGS), Grupo de Incentivo

seguida do chá (mínimo de 0,10 mês), outro tipo de leite (mínimo de 0,30 mês), mingau

e apoio às mães (GIAM) e Grupo de Gestante. Avaliamos 156 mães que tiverem

(mínimo de 1 mês) e suco (mínimo de 2 meses). Do total de crianças que usavam

seus bebês em dezembro de 2013 no Hospital Paulo Sacramento, através de

chupeta , a maior parte encontra-se em aleitamento materno predominante, seguido

entrevista telefônica realizada em Junho de 2014. As mães foram questionadas

de aleitamento materno misto. A realização deste estudo tornou possível caracterizar

de quais programas de promoção ao aleitamento materno participaram, tipo de

o desmame precoce em crianças menores de 4 meses na Cidade de Picos- PI para

parto, alimentação do bebê nesta idade e se retornaram ao trabalho antes do bebê

que futuramente se possa dar embasamento para que Política de Alimentação Infantil

completar seis meses. Destas 156, considerou - se 106 mães na finalização dos dados

consiga traçar ações que irão contribui para diminuir o índice de desmame precoce.

por estarem em AME. Quando analisados os dados, as mães que participaram de
todos os programas oferecidos (PGS, GIAM e Grupo de Gestante) 50% mantiveram

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; desmame precoce ; nutrição

AME até os seis meses. As mães que permaneceram em AME até os seis meses de
vida do bebê, 78% compareceram apenas no GIAM, 82% participaram do Grupo
de Gestante e 79% do PGS. Destas 106 mães, 71% mantiveram o AME mesmo
retornando ao trabalho antes do bebê completar 6 meses de vida. Para finalizar
consideramos os tipos de parto, sendo que permaneceram em AME até os 6 meses,
45% das mães que realizaram cesária e 55% das mães que tiveram o parto normal,
mostrando que o tipo de parto também é um fator que influencia na prevalência
do AME até os 6 meses de vida do bebê. Mediante aos dados apresentados,
observamos que os programas de incentivo, promoção e apoio foram primordiais
na prevalência do AME.
PALAVRAS-CHAVE:

Aleitamento

Materno

Exclusivo;

Prevalência;

Morbimortalidade Infantil
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PO141 - FATORES QUE INFLUENCIAM A CONTINUAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

PO142 - FATORES QUE INFLUENCIAM NA AMAMENTAÇÃO

APÓS O RETORNO AO TRABALHO: REVISÃO INTEGRATIVA

Aspectos Psicológicos na Amamentação 1;

SILVA BS 1; TAVARES JESA 1; PINHEIRO NLC 1;

1 - Secretaria da Saúde -Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto-SP;

1 - ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFMG;
Introdução: Sabe-se que o leite materno é o alimento ideal para o bebê, devido as
Introdução: A partir do século XX com a necessidade de inserção e participação da

suas propriedades nutricionais e imunológicas, além de fortalecer o vínculo mamãe/

mulher no mercado de trabalho, o percentual de crianças amamentadas até os dois

bebê reduzindo os índices de mortalidade infantil. Nosso objetivo é identificar

anos ou mais foi reduzido. Objetivo: Identificar fatores que influenciam a continuidade

os fatores que influenciam de forma positiva ou não, na questão do aleitamento

do aleitamento materno após o retorno da mulher ao trabalho. Método: Trata-se

materno. Método: O presente estudo é uma revisão bibliográfica, a respeito do

de uma revisão integrativa da literatura que teve uma busca bibliográfica realizada

tema “Fatores que influenciam no processo da amamentação”. A revisão beseia-

na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os artigos selecionados foram publicados nas

se na pesquisa de artigos, da Biblioteca Virtual em saúde (BVS) e, em revistas no

bases de dados MEDLINE e LILACS. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão:

campo de atenção á saúde da família. Resultados: Chegamos a alguns principais

artigos publicados em inglês, português e espanhol; delimitando um recorte temporal

resultados e conclusões: Causa do desmame precoce, ligadas a mãe: emoções;

de 2000 a 2013 que poderiam ser encontrados integralmente online. Foram excluídos

relações com marido e família; influências culturais; problemas do cotidiano.

artigos repetidos; que não possuíam resumos e textos completos disponíveis online; e

Isso tudo, interfere diretamente no aleitamento materno. falta de estímulo em

aqueles cujo título e resumo não tinham relação com o tema. A amostra foi composta

maternidades, participação do homem (pai) no ciclo grávido-puerperal, mitos

por sete artigos que foram lidos e analisados. Após a identificação das influências na

e crenças que a norteiam, e geram na nutriz, sentimentos de culpa, ansiedade

continuidade da amamentação em mulheres trabalhadoras, estas foram agrupadas

ou. A tomada de decisões que levam ao desmame, se dá de maneira complexa e

em cinco categorias. Resultados: a organização dos achados permitiu a identificação

carregada de culpa. Os motivos alegados são: leite fraco, intercorrência de mama

das influências dos seguintes fatores na continuidade do aleitamento materno após

puerperal, inexperiência, interferências externas, trabalho Etc... Discussão: A

o retorno ao trabalho: biológicos, comportamentais; socioculturais, assistenciais,

(OMS) recomenda que o aleitamento materno seja iniciado na primeira hora após

e políticos e trabalhistas. Conclusão: Este estudo demostrou a importância das

o nascimento do bebê, e que prossiga até o sexto mês de vida. Sabe-se que nem

informações oferecidas às gestantes e puérperas acerca dos benefícios do aleitamento

sempre tal recomendação pode ser seguida, devido a fatores de influência. Alguns

materno e das orientações para sua prática. O apoio dos profissionais de saúde também

deles foram identificados na forma positiva e negativos no processo de aleitamento.

aparece como importante fator a ser observado, principalmente na continuidade

Idade materna, situação socioeconômica, conjugal, (mitos), primíparas, rotinas

da amamentação frente o retorno ao trabalho, assim como os direitos da mulher

hospitalares, trabalho, apoio de profissionais da saúde, intenção de amamentar ,

trabalhadora.

papel do pai e familiares Experiências anteriores. Conclusões: São muitos os fatores
que influenciam no processo da amamentação, sendo ele muito complexo. Para se

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO; TRABALHO FEMININO; DIREITOS DA

ter efetivo sucesso, há necessidade de participação de todos os envolvidos: mãe,

MULHER

pai, familiares e profissionais da saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Aleitamento; mortalidade infantil
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PO143 - FATORES QUE INTERFEREM EM UMA AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EFICAZ.

PO145 - FATORES RELACIONADOS AO DESMAME ENTRE ADULTAS E ADOLESCENTES:

Ferreira AD ;

UMA REVISÃO DA LITERATURA.

1 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MUNICIPO DO RIO DE JANEIRO;

Guimaraes CMS 1; Monteiro JCS 1;

1

1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP;
Introdução: O assunto abortado nesta pesquisa será os fatores que interferem em
uma amamentação exclusiva eficaz, com o objetivo de identificar os fatores culturais,

Introdução: A escolha pela amamentação muitas vezes é feita ainda na gestação,

sociais ou até mesmo familiares que interferem na amamentação exclusiva dos recém-

em alguns casos antes mesmo da concepção. Evidências científicas demonstram

nascidos por parte das nutrizes. A população alvo seria nutrizes e familiares das

que o desmame precoce é um fenômeno complexo, que vai além do determinismo

mesmas. A escolha do tema é devido a grande demanda de nutrizes que deixam de

biológico, sofrendo influência de fatores psicológicos, sociais e culturais. As nutrizes

amamentar seus filhos, ou até mesmo amamentando introduzem outros alimentos

tem consciência dos benefícios do leite materno; no entanto, observa-se que

antes dos seis meses de aleitamento materno exclusivo recomendado, mesmo com

este conhecimento não é o suficiente para manter a amamentação por tempo

as orientações de profissionais de saúde. Teria também por objetivo analisar se

prolongado, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo

essa problemática na aderência da amamentação é proveniente de orientações mal

Ministério da Saúde brasileiro. Objetivo: identificar as causas do desmame precoce

explicitadas dos profissionais de saúde envolvidos no pré - natal das nutrizes. Objetivo

entre adolescentes e adultas, através de uma revisão da literatura. Métodos:

Geral e Específico: Identificar os fatores culturais, sociais ou até mesmo familiares que

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica que contemplou artigos dos

interferem na amamentação exclusiva dos recém-nascidos por parte das nutrizes.

últimos 10 anos. Foram utilizadas as palavras-chaves “amamentação”, “desmame”,

Específico:

amamentação;

“breastfeeding” e “weaning”, e as bases de dados BIREME, PUBMED, SCOPUS e WEB

Valorizar o cuidado básico, promoção e prevenção no desmame precoce. Metodologia:

OF SCIENCE. Resultados: As causas do desmame entre adultas e adolescentes são

Elaborar estratégias para contribuir com a conscientização do aleitamento materno

semelhantes, mas apresentam algumas particularidades. Nas primeiras semanas

exclusivo durante 6 meses no território , um estudo descritivo , com abordagem

após o parto as queixas e justificativas são comuns entre adultas e adolescentes

qualitativa com dados, por meio da sistematização da equipe, através de experiências

como dor, traumas mamilares, dificuldade de pega do neonato, percepção quanto

com mulheres gestantes e nutrizes. Conclusão: Conclui- se que a amamentação é uma

a quantidade de leite produzido, e o choro do neonato principalmente após a

forma segura de alimentação saudável comprovado para a mulher, criança e sociedade.

amamentação. Outros fatores semelhantes são o cansaço, a demanda física que

Contribuir

para

a

proteção

e

incentivo

da

amamentação exige e a privação de sono, além das dificuldades para retornar ao
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno,; Nutrizes, ; Familiares

trabalho e/ou aos estudos, com falta de suporte da empresa ou da escola, local
adequado para ordenha e dificuldade para sair para amamentar o bebê durante a
jornada de trabalho ou de estudo. O apoio da família é outro fator determinante no
comportamento frente ao aleitamento materno. Ambientes familiares favoráveis à
amamentação incentivam as mulheres, mas para as adolescentes este fator exerce
uma influência maior, já que elas, muitas vezes, ainda residem com os pais e podem
escolher por não amamentar para satisfazê-los. O apoio do parceiro aparece como
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fator favorável à amamentação para as adultas, mas alguns estudos indicam que o

PO146 - FORMAÇÃO DE TUTOR JUNIOR FRENTE À METODOLOGIA DA REDE

fato da adolescente ter um parceiro pode ser desfavorável ao aleitamento materno. O

AMAMENTA BRASIL

apoio profissional também aparece como importante fator na decisão por amamentar

Taveira, A.T.A 1; Gioa, M.L 2; Batista, T.M.C 3; Santos, E.M.A 3; Costa, A.A.A 3; Beleza,

e na manutenção da lactação, tanto entre adultas quanto entre adolescentes. O

Junei 4;

contato com outras mulheres que amamentam foi apontado como fator favorável

1 - Universidade do Estado do Amazonas; 2 - Secretaria Municipal de Saúde de

à manutenção da amamentação entre adultas e adolescentes. Para as adultas, as

Manaus.; 3 - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus; 4 - Secretaria Municipal de

experiências anteriores com a amamentação também influenciam no comportamento

Saúde de Manaus. ;

frente ao aleitamento materno. Para as adolescentes ter sido amamentada quando
criança e receber informações na escola sobre a amamentação são fatores que também

A formação de Tutores em Aleitamento Materno, no âmbito acadêmico, visa

determinam sua escolha por amamentar. Alguns fatores relacionados ao desmame

contribuir para o desenvolvimento de competências nos futuros profissionais de

aparecem particularmente entre as adolescentes como deixar de amamentar com

saúde, a fim de se tornarem agentes proativos frente às dificuldades da amamentação

receio das mudanças corporais que podem ocorrer, o constrangimento de amamentar

encontradas em muitas vezes circunstanciadas. A metodologia da Rede Amamenta

em público, e o grau de maturidade para a tomada de decisão por amamentar.

Brasil foi utilizada como referencial inicial da proposta que foi concretizada através

Conclusão e contribuição para a Política de Alimentação Infantil: Apesar de algumas

da integração entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Disciplina de Saúde da

semelhanças, adolescentes e adultas apresentam particularidades de comportamento

Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do

frente à amamentação. Assim, as ações relacionadas ao aleitamento materno devem

Amazonas (UEA). Desde 2010, e os graduandos, desenvolveram atividades teóricas

ser planejadas e focadas, para abranger as particularidades de cada grupo, em

e práticas em amamentação, anatomia, fisiologia, situações de risco, manejo do

especial das adolescentes, que apresentam conflitos próprios desta fase da vida.

AM, drogas na lactação, Banco de Leite, Leis, com início das Oficinas, discutindo a
prática do Aleitamento Materno e pactuação de ações de promoção, proteção e

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Desmame; Saúde materno-infantil

apoio ao AM nas diversas áreas de atuação, resultando na formação de trezentos
e cinquenta (350), Tutores Júnior que pactuaram a incorporação de novas práticas
integralizadoras e conceitos em aleitamento materno em todas as esferas de
atuação da saúde: atenção primária, secundária, comunidade local, intradomiciliar
e até mesmo nas esferas administrativas. A formação do Tutor Junior parece ser
um avanço nas políticas de promoção do aleitamento materno, e redução da
mortalidade infantil, pois antecipa as discussões críticas e reflexivas no período
mais fértil da formação profissional que é a graduação, permitindo assim maior
solidez na pratica diária do futuro profissional nas mais diversas especialidades.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; promoção da amamentação; formação
profissional em amamentação
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PO147 - FREQUÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NA ALTA DA TERCEIRA

ao número de casos e dificuldades no resgate de informações em prontuários, que:

ETAPA DO MÉTODO CANGURU

1 – A maioria dos bebês eram prematuros tardios, sinalizando que este é um grupo

Miralha AL ; Rocha BCR ; Leite PFP ; Izel GEP ;

que em muito se beneficia do método, por ser uma nova classe de recém-nascidos

1 - Universidade Federal do Amazonas ; 2 - Maternidade Dr. Moura Tapajoz - Secretaria

prematuros que mesmo perto do termo, tem mostrado que ainda apresentam

Municipal de Saúde; 3 - Maternidade Balbina Mestrinho - Hospital Getúlio Vargas -

certa imaturidade e com frequência dificuldades na amamentação; 2 – Houve

Universidade Federal do Amazonas ;

uma elevada frequência da prática do aleitamento materno exclusivo, mostrando

1

2

2

3

a importância do método como política de saúde pública, aumentando as taxas
Introdução: O nascimento de um recém-nascido de baixo peso (peso inferior a

de aleitamento materno em bebês prematuros e diminuindo a morbimortalidade;

2500g), sem considerar a idade gestacional, constitui por si só um importante fator de

3 – Houve um ganho de peso significativo diário com a intensificação do cuidado

morbimortalidade neonatal. A prática do aleitamento materno associada ao Método

humanizado através do método, fortalecendo cada vez mais o vínculo mãe-bebê;

Canguru vem contribuindo para a melhoria dos cuidados neonatais. Objetivo: Determinar

4 – A maioria dos bebês eram filhos de mães não adolescentes e procedentes

o perfil do binômio mãe-filho, acompanhado na 3ª etapa do Método Canguru, e a

da cidade de Manaus, o que reforça que há muito a se fazer no âmbito do pré-

frequência do aleitamento materno exclusivo por ocasião da alta do ambulatório.

natal na cidade de Manaus, melhorando o acesso e a adesão à estratégia.

Métodos: Estudo epidemiológico descritivo, transversal e retrospectivo com dados
obtidos dos prontuários dos recém-nascidos atendidos no ambulatório da 3ª etapa

PALAVRAS-CHAVE: Método Canguru; Prematuridade; Aleitamento materno

do Método Canguru, em uma maternidade pública de nível terciário do município de

exclusivo

Manaus, no período de julho de 2012 a maio de 2014. A análise estatística foi descritiva
utilizando-se as seguintes variáveis: idade materna (em anos); idade gestacional ao
nascimento (em semanas), peso ao nascer (em gramas); número de consultas de prénatal e permanência do aleitamento materno exclusivo no momento da alta da terceira
etapa. Os resultados foram tabulados em programa EXCEL, versão 2013 e distribuídos
em tabelas de frequência com percentuais e desvio padrão. Resultados: A amostra
constituiu-se de 58 recém-nascidos (dentre 5162 nascidos no mesmo período), sendo
58,6% (34/58) do gênero feminino, com peso médio ao nascer de 1912 gramas (± 372)
e a idade gestacional média de 33,8 semanas (± 2,5). Suas mães tinham em média
de 22,5 anos (± 5,6) e, apesar de 86,21% (50/58) encontrarem-se na fase adulta (>
18 anos), apenas 20,69% (12/58) realizaram pré-natal conforme recomendado pelo
Ministério da Saúde (com 6 ou mais consultas). A frequência do aleitamento exclusivo
no momento da alta da 3ª etapa do Método canguru foi de 91,3% (53/58) com
ganho ponderal médio, durante o seguimento ambulatorial, de 26,14 gramas por dia.
Conclusão: Na amostra estudada, podemos concluir, apesar das limitações em relação
218

PO148 - GRUPO AMAMENTA AÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA E PERFIL DAS MÃES

materno e fisiologia da lactação e cuidado com as mamas; alimentação da nutriz

ATENDIDAS NO PRIMEIRO GRUPO

e da gestante; a importância da atividade física na gestação; amamentação

Silva RAA ; Amore NNB ; Silva JMG da ; Bostelmann R ; Franz RS ; Alecrim LT ;

exclusiva; situações especiais de atenção; deglutição, sucção, mastigação e

1 - Ministério da Saúde; 2 - Ministério da Sapude;

fonação; aspectos relacionados à amamentação do bebê; legislação vigente.

1

1

1

1

1

2

Coletamos alguns dados das participantes, tais como idade, número de gestações,
Introdução: A amamentação exerce um papel fundamental no desenvolvimento humano

escolaridade, distância casa-trabalho e tempo despendido nesse trajeto. Tais

e exige da mulher trabalhadora que amamenta disponibilidade e conscientização sobre

dados foram importantes para seleção dos assuntos abordados. Resultados:

a importância dessa prática. O trabalho das mulheres fora do lar é apontado como

Nesse primeiro ciclo, o grupo conseguiu reunir 30 mulheres. Solicitamos que,

uma das razões para a não amamentação e o desmame precoce (Osis et al 2004).

voluntariamente, as mulheres cadastradas nos informassem alguns dados.

Considerando esses aspectos, o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação de Atenção

Conseguimos a adesão de 24 mulheres nessa pesquisa. Os resultados encontrados

à Saúde do Servidor, promove grupo de apoio ao aleitamento materno: o Amamenta

foram os seguintes: a média de idade das gestantes foi de 33,5 anos; a maioria delas

Ação. Objetivos: O objetivo principal do grupo é a sensibilização e a conscientização

(87,5%) encontrava-se na primeira gestação; 66,7% dessas mulheres possuem nível

sobre o aleitamento materno exclusivo e demais aspectos referentes aos períodos pré-

superior e 25% delas são pós graduadas; a distância média de casa para o trabalho

natal, natal e pós-natal, que impactem na saúde materno-infantil de forma positiva.

foi de 24,2 Km e o tempo médio despendido nesse trajeto foi de 43,5 minutos.

Além disso, o grupo visa a ampliação do uso da Sala de Apoio à Amamentação localizada

Conclusão: Por tratar-se de primeiro grupo de gestantes desenvolvido pela

no Edifício Anexo do Ministério da Saúde em Brasília-DF e o desenvolvimento de ações

equipe, acreditamos que o objetivo de sensibilizar e conscientizar sobre o

nos núcleos estaduais do Ministério da Saúde para garantia dessa prática, de acordo

aleitamento materno exclusivo foi alcançado. Após o retorno dessas mulheres

com a realidade do local. Descrição metodológica: as atividades foram realizadas por

ao ambiente de trabalho é que será possível uma melhor avaliação sobre

uma equipe multiprofissional composta por nutricionistas, fonoaudióloga, pediatra,

os impactos das informações recebidas no aleitamento materno exclusivo e

ginecologista, mastologista e assistente social, presentes na maioria dos encontros do

alimentação complementar saudável. Contribuições/implicações para a Política

grupo. Contou também com a participação esporádica de uma psicóloga. As servidoras

de Alimentação Infantil: O aleitamento materno é uma das ações mais valorizadas

que constituíam o grupo souberam do mesmo por meio de divulgação interna.

quando se trata de promoção da saúde de crianças, uma vez que a amamentação

Foram convidadas a participar do grupo, de forma espontânea, todas as gestantes

exerce um papel fundamental no desenvolvimento humano (Osis et al 2004).

(independente do período gestacional em que se encontravam) e as mulheres que

Apesar das evidências científicas provando a superioridade do aleitamento

se encontravam em aleitamento materno (tanto exclusivo quanto complementar).

materno em relação às outras formas de aleitamento, as taxas de aleitamento

As atividades foram desenvolvidas em encontros sequenciais com duração média

materno exclusivo, no território brasileiro, estão aquém do esperado, mesmo

de 90 minutos cada. As reuniões foram realizadas na sala de grupos da coordenação

com relativo crescimento nos últimos anos (Ministério da Saúde 2009).

responsável pelo programa. Os temas abordados nos encontros foram desenvolvidos

Espera-se que, com as informações compartilhadas em grupo, as gestantes

com base em métodos participativos, com exposições, dinâmicas e relatos das

participantes estejam conscientes da importância do aleitamento materno

servidoras e profissionais de saúde que já haviam passado pela experiência da

exclusivo até o sexto mês de vida, não apenas como forma de melhor nutrição para

amamentação. Foram abordados os seguintes assuntos: importância do aleitamento

o seu filho, como também para o fortalecimento do vínculo mãe-filho. Além disso, a
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mãe desenvolverá suas atividades laborais sem maiores preocupações, por estar mais

PO149 - GRUPO DE APOIO À AMAMENTAÇÃO: QUER AMAMENTAR? POSSO

segura e confiante quanto ao estado de saúde de seu filho. Isso também favorece o seu

AJUDAR

empregador, que terá uma colaboradora feliz e menos ausente de seu ambiente de trabalho.

COSTA SBS 1;
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESTÂNCIA-SE;

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; saude materno infantil; grupo de gestantes
Trata-se de um relato de experiência com o grupo de apoio à amamentação de
Estância-SE (GAAME-SE) na promoção e proteção da prática de amamentar.
O objetivo deste trabalho foi descrever e analisar processos educativos no
desenvolvimento e implementação de ações educativas para a promoção da
amamentação. Trata-se de um estudo descritivo com análise qualitativa dos
dados. Participaram 20 componentes desse grupo da cidade de Estância-SE. Os
resultados mostraram que o grupo de apoio possibilitou um espaço dialógico e
a compreensão de que amamentar não pode ser uma obrigação social para a
função materna, com um relevante papel de suporte através do compartilhamento
de experiências em amamentação, além das orientações que poderão influenciar
decisivamente na escolha e prática prolongada da amamentação principalmente
exclusiva, inclusive contribuindo para sensibilização de profissionais de saúde,
gestores e comunidade em prol da lactância materna. A implantação de um
grupo de apoio com mulheres da comunidade e profissionais da saúde, apoiados
na educação popular, representa uma estratégia a fim de tornar o aleitamento
materno uma prática universal, colaborando significativamente para saúde e bemestar dos bebês, mães, família e comunidade local, cabendo ao poder público
garantir o acesso acolhedor aos serviços de saúde e, aos profissionais de saúde
capacitados, para disponibilizar todas as informações sobre a importância e as
dificuldades do aleitamento materno e os prejuízos do aleitamento artificial,
munindo a mulher de todos os elementos necessários à sua tomada de decisão.
Palavras chaves: Amamentação, Educação em Saúde e Estratégia Saúde da Família.
PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Educação em Saúde; Estratégia Saúde da
Família
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PO152 - IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO EM UMA

Enfermagem da UNIP no mês de Fevereiro de 2014 para que fosse aberta a Sala

UNIVERSIDADE PRIVADA DO DISTRITO FEDERAL

de Apoio à Amamentação nas dependências da Clínica de Enfermagem. Logo após

Aguiar RS ; Pereira MC ; Silva TC ;

esse encontro, foram iniciados os trâmites dentro da instituição para que fosse

1 - Universidade Paulista (UNIP);

viabilizada sua abertura. Foram realizadas algumas adequações estruturais no

1

1

1

local destinado a abertura da Sala de Apoio à Amamentação de acordo com as
INTRODUÇÃO: O aleitamento materno (AM) constitui-se em um dos fatores

exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por meio da RDC

preponderantes na alimentação infantil pelas diversas vantagens que possibilita para

nº 171/2006: dimensionamento de 1,5 m2 por cadeira de coleta e instalação de 1

as crianças, para as mães, para as famílias e para a sociedade. Nessa perspectiva,

ponto de água fria e lavatório, para satisfazer aos requisitos de cuidados de higiene

a amamentação é recomendada até os dois anos de idade ou mais, sendo nos seis

das mãos e dos seios na coleta. Obteve-se também a aquisição de um refrigerador

primeiros meses de forma exclusiva. Considerando a legislação brasileira que garante

comercial com termômetro digital para monitoramento diário da temperatura. A

o apoio à maternidade e à amamentação de mulheres com vínculos empregatícios

Sala de Apoio à Amamentação da Clínica de Enfermagem da UNIP está mobiliada

formais, tem-se nas Salas de Apoio à Amamentação uma oportunidade de garantir a

ainda com uma poltrona individual, uma maca, um armário para armazenamento

manutenção do AM destas mulheres que trabalham fora do lar como uma forma de

dos frascos esterilizados, dos aventais, das toucas, das luvas, das máscaras e dos

possibilitar os benefícios advindos desta prática. Nesse sentido, criou-se a necessidade

materiais informativos. Baseado nisso, a nutriz que chega para extrair seu leite é

de as empresas apoiarem as suas funcionárias para viabilizar a manutenção do AM

acolhida pela enfermeira do setor, é cadastrada, responde um questionário padrão

após a licença maternidade. OBJETIVO: Descrever o processo de implantação e

que tem a intenção de avaliar a manutenção do AM e a introdução da alimentação

funcionamento de uma Sala de Apoio à Amamentação em uma Universidade privada

complementar saudável, é direcionada para a Sala de Apoio à Amamentação e

do Distrito Federal (DF). DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de caso

recebe, neste local, as orientações sobre os cuidados para a extração manual do

descritivo sobre a implantação e funcionamento de uma Sala de Apoio à Amamentação

leite. Caso seja identificada alguma dificuldade em relação ao AM ou a introdução

na Universidade Paulista (UNIP), Campus Brasília-DF. Utilizou-se como fonte de dados

da alimentação complementar saudável, a mulher é orientada e agenda-se um

os encontros realizados entre a Universidade e os consultores disponibilizados pela

retorno para acompanhamento do binômio mãe-filho nas Clínicas de Enfermagem

Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES-DF), além das atividades atuais

e de Nutrição da instituição de ensino. Baseado no contexto apresentado, a

desenvolvidas na referida Sala. RESULTADOS: As Salas de Apoio à Amamentação são

implantação da Sala de Apoio à Amamentação na UNIP representa um avanço local

ambientes onde as nutrizes que retornam ao trabalho, após a licença maternidade,

com a finalidade de garantir a manutenção do AM até os dois anos de idade ou mais

e que desejam manter a amamentação podem extrair o próprio leite e armazená-lo

das funcionárias e alunas da instituição de ensino. CONCLUSÃO: Com a implantação

durante o horário de trabalho e, ao final do expediente, levar o leite coletado para

da Sala de Apoio à Amamentação não só a dupla mãe-criança se beneficia, mas

o seu filho no domicílio ou até mesmo para doação a um Banco de Leite Humano

as empresas também através de menores taxas de absenteísmo da funcionária,

(BLH). Baseado nisso, a implantação da Sala de Apoio à Amamentação da UNIP

haja vista que as crianças amamentadas adoecem menos; por outro lado, ao dar

deu-se por meio de uma parceria realizada com a SES-DF através da viabilização

maior conforto e valorizar as necessidades das funcionárias, o empregador pode

de uma equipe de consultores que auxiliassem na sua implantação. No primeiro

ter como retorno maior adesão ao emprego e, consequentemente, permanência

momento, houve a proposta dos consultores da SES-DF à Coordenação do Curso de

de pessoal capacitado; isto certamente leva a uma percepção mais positiva da
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imagem da empresa perante os funcionários e a sociedade. Portanto, é fundamental

PO153 - IMPLANTAÇÃO DOS 10 PASSOS PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO

e importante que as empresas garantam às suas funcionárias, após a licença

MATERNO EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO SEM FINS LUCRATIVOS

maternidade, um espaço físico adequado para que elas possam extrair seu leite para

Ferreira AS 1; Attis CP 1; Palma M 1;

ser oferecido posteriormente à criança ou doado a um BLH com segurança e qualidade.

1 - Beneficencia Portuguesa de São Paulo;

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: A
implantação das Salas de Apoio à Amamentação em empresas possibilita às nutrizes,

RESUMO: Objetivo: relatar a experiência de implantaçao dos 10 passos para o

após a licença maternidade, a manutenção do aleitamento materno até os dois anos

sucesso do aleitamento materno em um Hospital Filantrópico de São Paulo/

de idade ou mais, a partir da disponibilização de um espaço adequado destinado à

SP abordando os fatores facilitadores e dificultadores para implantação da

extração e armazenamento do leite humano durante a jornada de trabalho. Dessa

política de aleitamento materno. Método: Trata-se de um relato de experiência

forma, essa estratégia potencializa o aumento nos indicadores de AM destas mulheres e

realizados por Gestores de Enfermagem e Médicos da Maternidade do referido

consequentemente fortalece a Política de Alimentação infantil do Ministério da Saúde.

Hospital. Resultados: A experiência relatada permitiu observar os pontos críticos
para implantação da política de aleitamento materno, apontando a importância

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Direitos da mulher; Saúde materno-infantil

do envolvimento participação direta dos diretores, gestores e colaboradores
da instituição. Verificou-se que houve intensa participação dos envolvidos para
treinamento da equipe e mudança de prática assistencial. Por ser um Hospital de
150 anos, a mudança de cultura, estrutura e modelo assistencial foi um dificultador
para implantação da política de aleitamento materno. Outro obstáculo superado foi
o treinamento de 100% da equipe assistencial no período de 30 dias e utilizando-se
de recursos limitados. Conclusão: Foi possível implantar a política de proteção e
promoção ao aleitamento materno com sucesso onde abrangeu o treinamento de
115 colaboradores assistenciais diretos, 241 colaboradores assistenciais indiretos,
15 médicos, 71 profissionais terceirizados e 72 profissionais de apoio. Além disso
foi feito uma plano de comunicação para divulgação interna e às gestantes que
procuram o serviço e a criação de um grupo IHAC para condução e controle doas
indicadores necessários. Foi solicitado a pré visita para os gestores locais.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Iniciativa Hospital Amigo da Criança;
Parto Humanizado
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PO154 - IMPORTÂNCIA DA SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA

A amamentação contribui de forma direta na nutrição e no desenvolvimento das

PRODUÇÃO LÁCTEA

crianças por isso ela é tão incentivada. Com a implantação das salas de apoio a

MARCUARTÚ AC ; SARGES KB ; Marvão VHS ; Moraes, PMO ;

amamentação, além de favorecer a criança, contribuindo para que sempre haja leite

1 - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ; 2 - Clínica SAMED; 3 - Santa

disponível, fornecerá também benefícios para as mães, além de contribuir com outras

Casa de Misericórdia do Pará;

pessoas como no caso das salas de apoio instaladas em bancos de leite hospitalar

1

2

1

3

que utilizam os excedestes de leite doado para fornecer aos bebês internados.
Introdução: Para melhor favorecer a atividade de ordenha da mãe/doadora e facilitar
o reflexo da descida do leite é importante proporcionar a nutriz um ambiente sereno,

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Ordenha; Produção Láctea

aconchegante, reservado e sem interrupções. Objetivo: Analisar a importância da sala
de apoio à amamentação na manutenção da produção láctea das nutrizes. Método:
Foi realizado um estudo descritivo de caráter bibliográfico, sendo selecionado material
oriundo de livros, artigos e teses na língua portuguesa. Resultados: Para estabelecer
as normas para implantação de salas de apoio ou aleitamento materno em empresas
públicas e privadas, foi criado à Portaria nº 193 de 2010. A ordenha está indicada em
diversas situações: para alívio de uma mama muito cheia, para manter a produção
de leite quando o bebê não suga ou tem sucção inadequada, como estratégia para
aumentar o volume de leite e para esvaziar a mama e estocar o leite quando a mãe
está separada da criança. O sucesso na ordenha depende de cuidados relacionados à
técnica e ao ambiente onde será realizada. Ademais, um lugar tranquilo é tido como
fundamental para motivar a mãe na continuidade do procedimento além de contribuir
para a diminuição das faltas no trabalho. Intervalos longos entre extrações tendem a
diminuir a lactação. Recomenda-se então, que a frequência da ordenha seja semelhante
ao número de mamadas de um bebê, de oito a dez vezes ao dia. O seguimento da
ordenha é indispensável para que a síntese do leite aconteça, estando a mãe esgotando
pouco ou muito leite. O efeito obtido sobre a produção do leite é semelhante ao de
sucção do bebê quando realizada por expressão manual das mamas ou por ordenha
em bombas de sucção, elétricas ou não. Conclusão: Pode-se perceber a importância
da sala de apoio à amamentação, tanto na produção láctea quanto na manutenção da
amamentação durante um tempo mais prolongado, contribuindo assim para a saúde
tanto da mãe quanto do bebê além de fornecer condições para um melhor manejo
do leite ordenhado. Contribuições/implicações para a Politica de Alimentação Infantil:
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PO155 - INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO NA PRIMEIRA MEIA HORA DE

PO156 - INDICADORES DO ALEITAMENTO MATERNO EM LACTENTES MENORES DE

VIDA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

4 MESES EM MUNICÍPIO DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO

Melo, BM ; Palácio, JSF ; Santos, AGP ; Girão, SGM ; Martins, EG ; Pompeu, ECFF ;

FEITOSA 1; SILVA 1; LIMA 1; SOUSA 1; OLIVEIRA 1; MUNIZ 2;

1 - Hospital Geral César Cals;

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ; 2 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO;

A promoção do aleitamento materno deve ser uma ação prioritária para a melhoria da

A amamentação tem desempenhado um papel importante na saúde da mulher

saúde e da qualidade de vida das crianças e de suas famílias. A Iniciativa Hospital Amigo

e da criança e inúmeros trabalhos têm sido publicados ressaltando a proteção

da Criança (IHAC) propõe que as mães devem ser incentivadas a iniciar o aleitamento

conferida à criança, a curto e longo prazo. O leite humano é considerado o padrão

na primeira meia hora após o nascimento.¹ Dentro desse contexto, faz-se importante

ouro na alimentação do lactente, promovendo crescimento e desenvolvimento

a adesão do enfermeiro à essa prática. Portanto, objetivou-se relatar a experiência do

adequados1. O leite materno é incontestavelmente o alimento ideal para o lactente,

Enfermeiro Residente na prática do incentivo à amamentação na primeira meia hora

em especial nos seis primeiros meses de vida, com benefícios superiores aos demais

após o nascimento. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência.

leites, traz inúmeros benefícios nutricionais, imunológicos, cognitivos, econômicos

1

1

1

1

1

1

Realizado na sala de parto do Hospital Geral César Cals. No período de 07 de julho à
05 de agosto de 2014. Experiência possibilitada durante a Residência Integrada em
Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará. Observou-se, inicialmente, que por ser um
hospital terciário a maioria das gestantes admitidas eram de alto risco e os RN’s que
nasciam prematuros, geralmente, necessitavam de cuidados intensivos, dificultando/
impossibilitando a prática do aleitamento na primeira meia hora de vida. Mas, obtevese, também, uma boa aceitação dessa prática por parte das mães com gestação de
risco habitual que pariram nessa instituição, após as orientações e incentivo por
parte das Enfermeiras Residentes. Conclui-se que é de extrema importância para
o Enfermeiro Residente a vivência na sala de parto, apropriando-se das práticas
propostas pela IHAC, para a consolidação do conhecimento teórico-prático. Tornandose relevante, também, a prática da humanização no cuidado dispensado ao binômio
mãe e filho nesse momento único na vida deles. Ressaltando a importância e as
repercussões dessa prática para a Política de Alimentação Infantil. 1 Brasil. Ministério
da Saúde. Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Grupo de Defesa
da Saúde da Criança. Normas e rotinas para o incentivo ao aleitamento materno: Passo

e sociais. É rico em gorduras, minerais, vitaminas, enzimas e imunoglobulinas,
com vantagens nutritivas, por promover o crescimento e desenvolvimento, bem
como por influenciar no futuro desempenho escolar da criança. Sobretudo, as
práticas apropriadas de amamentação produzem efeito positivo no binômio mãefilho2. Além disso, a amamentação proporciona a realização da mulher e um
relacionamento mãe-filho adequada para um equilíbrio psicossocial de ambos. O
contato pele a pele além de auxiliar na prática da amamentação na primeira hora
de vida e está associado com uma maior duração da amamentação, uma vez que
o bebê tende a ficar alerta logo após o nascimento e depois dormir por longos
períodos. O contato direto acalma a mãe e o RN e auxilia na estabilização e nos
batimentos do mesmo, mantendo o seu calor corporal. O corpo da mãe aquece
o corpo do RN na temperatura adequada, evitando assim, a hipotermia que pode
levar o RN a problemas metabólicos3. Segundo os parâmetros da OMS (2008) da
para ser considerado como bom indicador, o aleitamento materno exclusivo deve
ser praticado em 50 a 89% da população de crianças menores de 6 meses, dado

1. Brasília: Ministério da Saúde; 1993.

alcançado apenas por 04 capitais brasileiras4. Diante do exposto se faz necessário a

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Aleitamento Materno; Sala de Parto

materno em lactentes menores de 4 meses em município do semi-árido nordestino.

realização do presente estudo, que visa caracterizar os indicadores do aleitamento
Trata-se de um estudo descritivo transversal, de abordagem quantitativa. A
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população do estudo foi composta por 46 crianças menores de 4 meses cujas mães

PO157 - INFLUÊNCIA DAS AVÓS MATERNAS E PATERNAS NA AMAMENTAÇÃO:

residiam no município de Picos-PI e cujo parto aconteceu no Hospital Regional Justino

UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Luz no período de abril de 2013 a março de 2014. Os critérios de inclusão dessas

Santos EKA 1; Fernandes AP 2;

crianças foram: criança nascida viva, no período da coleta de dados, cujo responsável

1 - Universidade Federal de Santa Catarina; 2 - Maternidade Carmela Dutra - SES/

aceitasse participar da pesquisa, consolidando sua aceitação por meio da assinatura

SC;

do termo de consentimento livre e esclarecido. E os critérios de exclusão: recém
nascido com muito baixo peso ao nascer (< 1.500g) ou com idade gestacional (método

Trata-se de uma revisão integrativa que teve como objetivo identificar a contribuição

Capurro) menor que 32 semanas, óbito neonatal precoce, óbito materno e mãe com

das pesquisas desenvolvidas, em âmbito nacional e internacional, sobre as

sorologia positiva para HIV no pré-natal registrada em prontuário. A coleta de dados

influências das avós maternas e paternas na amamentação. A busca dos artigos

foi realizada em nível domiciliar, sendo as participantes recrutadas no momento do

ocorreu nas bases de dados LILACS, MEDLINE/PUBMED, BDENF e SciELO, no período

nascimento dos seus filhos. O presente estudo foi submetido à Plataforma Brasil, tendo

de 2004 a 2013, sendo selecionados e analisados 14 estudos. A análise dos estudos

sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, com

evidenciou a produção de conhecimento que traz, em seus resultados, influências

CAAE Nº 13927513.1.0000.5214. Os resultados obtidos da frequência do aleitamento

positivas e negativas das avós relacionadas à amamentação, recomendações para

materno foram que aos 4 meses de idades, apenas 7% das crianças permaneciam em

a prática profissional e sugestão de novas pesquisas. O estudo permitiu identificar

aleitamento materno exclusivo. A maior parte dos participantes (46%) estavam em

a situação do conhecimento atual sobre a relação das avós com a amamentação,

aleitamento materno predominante, mas recebiam, além do leite materno, água e

mostrando a importância da utilização de evidências científicas para fundamentar

bebidas à base de água, ao passo que 7% em aleitamento materno complementado

a prática assistencial dos enfermeiros. Assim, evidencia a escassez de pesquisas

também fazia uso de alimentos sólidos e semi-sólidos e 39% em aleitamento materno

que envolvam a temática avós (maternas e paternas) e o processo de aleitamento

misto e eram alimentados com leite materno em associação com outro tipo de leite.

materno, a importância de conhecer e valorizar o conhecimento das avós para o

Apesar da reconhecida importância da amamentação, a última pesquisa realizada

planejamento da assistência e da formação profissional.

em âmbito nacional, demonstrou estimativa de duração mediana do aleitamento
materno exclusivo de 54,11 dias (1,8 meses), com apenas 41% das crianças sendo

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Enfermagem; Família

amamentadas até 6 meses de idades, sendo a região Nordeste a que apresentou
a pior situação (37%)5. Diante do exposto torna-se possível a caracterização dos
indicadores do aleitamento materno para que a Política de Alimentação Infantil
poça traçar estratégias que previna o abandono do aleitamento materno exclusivo.
PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO; DESMAME PRECOCE; INDICADORES
DO ALEITAMENTO MATERNO
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PO158 - INFLUÊNCIA DO CHEIRO DO LEITE MATERNO NO RELACIONAMENTO

PO160 - INGESTÃO DIETÉTICA E COMPOSIÇÃO DO LEITE EM MÃES DE RECÉM-

AFETIVO/SEXUAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE

NASCIDOS PREMATUROS DE MUITO BAIXO PESO.

LEITE GO ; FERREIRA AYM ; FRANÇA MS ; PONTES CM ;

Andreassa NP 1; Lebrão CW 2; Santana AC 3; Carvalho AF 1; Souza FI 2; Machado JK 1;

1 - Universidade Federal de Pernambuco; 2 - Universidade Federal de Pernambuco ;

1 - Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo - Faculdade

1

1

1

2

de Medicina do ABC; 2 - Faculdade de Medicina do ABC; 3 - Hospital Municipal
INTRODUÇÃO: Alguns fatores interferem na sexualidade do casal após o parto. Entre

Universitário - Faculdade de Medicina do ABC;

eles, a amamentação, sendo o principal indicador, seguido da idade do bebê, paridade
e tipo de parto, falta de interesse, cansaço e medo da dor. OBJETIVO: identificar a

Introdução: A composição do leite materno é dinâmica e varia conforme idade da

influência do cheiro do leite materno no relacionamento afetivo/sexual de profissionais

mãe, idade gestacional, época da lactação, condição nutricional e alimentação da

da saúde. MÉTODO: estudo descritivo, exploratório, transversal, quantitativo. A amostra

mãe. Objetivo: Correlacionar a densidade energética e quantidade de gordura do

foi constituída por 195 profissionais da saúde, que foram entrevistadas, tendo como

leite de mães que RNPT com a ingestão dietética. Método: Durante o mês de maio

guia um formulário estruturado. Após a coleta, os dados foram codificados e digitados

e junho de 2014 foram avaliadas 30 mães de RNPT internados que frequentavam

em variáveis categóricas, utilizando o software de estatística Epi-info, versão 6.04, e

o Banco de Leite Humano. Destas coletou-se amostra de leite cru para dosagem

analisados por meio de estatística descritiva. RESULTADO: Ruim foi a característica

da quantidade de energia e gordura (crematócrito) e recordatório de 24 horas,

mais atribuída (31,3%) ao cheiro do leite. Ocorreram mudanças no relacionamento
sexual/afetivo do casal em 24,6% dos casos. Das mulheres que relataram mudanças,
41,6% caracterizaram o cheiro do seu leite como ruim e 20,8% compararam-no ao
de peixe cru. CONCLUSÃO: Portanto, modificações no relacionamento sexual do
casal podem ocorrer no período pós-parto devido a percepções desagradáveis e
incômodas causadas pelo cheiro do leite materno. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES
PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: o conhecimento sobre as percepções
do cheiro do leite materno e a influência que este pode causar na sexualidade do
casal contribuirá para verificar outras formas de combater odores desagradáveis,
minimizar problemas de relacionamento afetivo/sexual entre a mulher e seu
companheiro. Assim, colaborar com a promoção do aleitamento materno.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Odores; Sexualidade

por meio do qual foi possível calcular a ingestão energética e de macronutrientes.
Análise estatística: correlação de Spearman. Resultados: A mediana de idade das
mães foi de 21,5 anos (13;41) e dos dias de lactação 10 dias (2;124). Em relação à
condição nutricional 2/30 (6,7%), 15/30 (50%), 10/30 (33,3%) e 3/30 (10,0%) foram
classificadas como desnutridas, eutróficas, sobrepeso e obesas; respectivamente.
Quanto aos RNPT a mediana do peso ao nascer e da idade gestacional foram,
respectivamente, 2435 g (670;3590) e 36,7 sem (24;40,5). Sendo que 8/27 (29,6%)
e 9/27 (33,3%) nasceram com < 1500 g e com < 32 semanas; respectivamente. A
mediana da energia e quantidade de proteína do leite materno avaliado foi de 533
kcal (360;617) e 2,15 g (0,3;3,0) para cada 100 mL. A ingestão de proteína pela
mãe correlacionou-se de forma estatisticamente significante com a quantidade de
energia (r = 0,400; p = 0,029) e de proteína (r = 0,376; p = 0,040) no leite materno.
Conclusão: São muitos os fatores que influenciam na composição do leite materno.
Trata-se de um tema pouco explorado. Na amostra estudada pode-se observar que
a dieta materna é um desses fatores. Novos estudos e estratégias de intervenção
em mães de RNPT devem ser desenvolvidos para se verificar os benefícios na
mudança de composição em curto e longo prazo.
PALAVRAS-CHAVE: ingestão dietética; leite materno; avaliação nutricional
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PO161 - INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA: 20 ANOS DE UMA HISTÓRIA QUE

PO162 - INICIATIVA MUNDIAL SOBRE TENDENCIAS DO ALEITAMENTO MATERNO

FEZ E FAZ A DIFERENÇA!

(WBTI), OURO PRETO/MG, 2014.

Caus ECM ;

Barbosa, CC 1; Rios, EP 1; Machado, AG 1; Silva, VG 1;

1 - MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS - SES-SC; Universidade do Contestado,

1 - Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Ouro Preto/MG;

1

Campus Mafra;
O Comitê Interinstitucional de Aleitamento Materno de Ouro Preto/MG - CIAM
A Maternidade Catarina Kuss é uma instituição catarinense, voltada ao atendimento

(Portaria Nº. 037/2012 – GSMS) ( 1), criou um Grupo de Trabalho (GT) para realizar

obstétrico e neonatal. Em agosto de 1994 foi a primeira instituição do Sul do Brasil a

a Pesquisa WBTi - INICIATIVA MUNDIAL SOBRE TENDENCIAS DO ALEITAMENTO

conquistar o título: “Hospital Amigo da Criança” conferido pela UNICEF,OMS,OPAS/

MATERNO que é uma estratégia Global para a Alimentação de Lactentes e Crianças

MS, por cumprir os dez passos para o sucesso do aleitamento materno. O Banco de

de Primeira Infância (EG) desenvolvida pela OMS e o UNICEF e a IBFAN (Rede

Leite Humano, desde 1987 atende diariamente as mães que procuram auxílio e dá

Internacional em Defesa do Direito de Amamentar) e esta lançou um sistema ativo

suporte às ações em prol do amamentação. Nesta trajetória destaca-se o empenho da

para seguir, avaliar e monitorar a execução da EG. Desenvolvimento: Foi realizada

equipe de enfermagem que se dedicaram plenamente à causa. Assim, percebe-se o

junto à pessoas/instituições, uma pesquisa simples, participativa e orientada

grande impacto dessa ação na saúde materna/infantil. Nestes 20 anos foram realizadas
530 palestras e ações educativas em comemoração às SMAM, como concursos de
fotografia, frases, redação, exposições, pedágios, gincanas estabelecendo um elo
entre a instituição e a comunidade. Foram 528 programas RÁDIO-MATERNIDADE,
levando aos ouvintes informações e esclarecimentos sobre saúde. Pesquisa realizada
em 2011, numa amostra de 151 bebês, baseado no instrumento sobre prevalência
do aleitamento materno do MS, aponta que o Aleitamento Materno Exclusivo
até o quarto mês foi de 76%, até o sexto foi de 50% e 13% das crianças de 9 a 13
meses continuam mamando¹. Recomenda-se à população que os bebês recebam
exclusivamente leite materno durante os primeiros seis meses de idade, que o mesmo
seja oferecido sempre que o bebê quiser e que as mães amamentem seus filhos
na primeira hora de vida². Não há necessidade de introdução de outros líquidos e
alimentos, pois o leite materno possui completa fonte de energia e confere excelente
imunossupressão ao bebê, protegendo de imunidades que até pouco tempo, geravam
altos índices de mortalidade infantil no Brasil³. Atualmente, a portaria 1.153/2014
instituiu nossos critérios para o credenciamento IHAC, tendo no cuidado amigo da
mulher, a possibilidade de colocá-la no protagonismo do processo.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde da criança; Saúde da mulher; Aleitamento materno

para a ação, com foco em uma Pergunta-chave por indicador. Cada indicador é
composto por vários componentes: Histórico e justificativa sobre o porque essa
prática, programa ou política é importante; a chave da questão investigada; A lista
de critérios-chave, que foram a base de sustentação das perguntas, elaborados
para identificar os desafios e as áreas que precisam de melhorias, como um guia
de cores classificativas, que mede o quanto o objetivo relacionado ao indicador vai
indo bem. E “esse conjunto sistema tem a capacidade de gerar mapas ou gráficos
de fácil visualização, úteis para defender novas ações em todos os níveis, isto é,
local, regional, nacional e internacional” (2). As pesquisas seguiram as diretrizes:
PARTE I – Políticas e programas sobre o Aleitamento Materno: Indicador 1 - Política
Municipal, Programas e Coordenação; Indicador 2 - Iniciativa Hospital Amigo da
Criança – IHAC; Indicador 3 - Implementação do Código Internacional; Indicador
4 - Proteção da Maternidade; Indicador 5 - Sistemas de Cuidados de Saúde e
de Nutrição; Indicador 6 - Apoio à Mãe e Alcance Comunitário - Apoio de base
comunitária para a gestante e mãe que amamenta; Indicador 7 – Apoio Informado,
Educação e Comunicação ; Indicador 8 - Alimentação Infantil e HIV ; Indicador
9 - Alimentação Infantil durante as Emergências; Indicador 10 - Mecanismos
ou Sistema de Monitoramento e PARTE II – Práticas Alimentares de Lactentes e
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Crianças Pequenas: Indicador 11 - Início Precoce da Amamentação; Indicador 12 - A

para a America Latina. Na terceira etapa: Verificarmos junto ao CIAM e gestão

amamentação exclusiva nos primeiros seis meses; Indicador 13 - A duração mediana

publica qual a época deveremos repetir a pesquisa, não necessariamente ser

da amamentação; Indicador 14 - Uso de mamadeira; Indicador 15 - A alimentação

anual, conforme o WBTi “sugere que a avaliação se repita depois de 3-5 anos para

complementar. Resultados: Na primeira vez (no ano de 2012) dos 15 questionários

analisar tendências em programas e práticas, bem como indicadores diagnósticos

aplicados: 08 apresentaram resultados com pontuação menor que 8 em 10

de amamentação do país. Tal repetição também pode ser usada para estudar o

(recomendado pelo CIAM); 05 indicadores para o AM (5; 6; 7; 8 e 9); 04 indicadores

impacto de uma intervenção em particular, por um período de tempo específico”(2)

para as práticas de alimentação infantil (13; 14 e 15). A II Pesquisa WBTi (realizada em

Com monitoramento constante e avaliações periódicas das pactuações firmadas.

2013/2014) o Escore Final da WBTi - Parte I alcançado em Ouro Preto/MG foi dentro

Conclusão: as pesquisas a partir de múltiplas ações interligadas servirão como

da faixa Azul (75,83 pontos alcançados) e para Escore Final da WBTi - Parte 2 (de 11 a

diretriz para novas ações para promoção da Alimentação Infantil ótima, como

15) foi dentro da faixa Amarela (28 pontos alcançados), já o Escore total geral sobre

Política do Aleitamento Materno (AM) e Alimentação Complementar(AC) padrão

Alimentação de Lactentes e Crianças Pequena foi dentro da faixa Azul (103,83 pontos

ouro. Novas estratégias, além do Agosto Dourado deverão ser criadas para darmos

alcançados). As Pesquisas responderam as Perguntas: onde estamos? Onde queremos

seguimento e melhorias da coleta de informações para serem implantadas ações/

chegar? Como queremos fazer? Norteou-nos, fornecendo diretrizes de onde começar

intervenções efetivas sobre o AM e ACS em OP.

e como elaborar novas estratégias para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno. Estratégias Propostas: Na primeira etapa será a busca de Parcerias: Após

PALAVRAS-CHAVE:

termos inseridos os “15 indicadores numa ferramenta informatizada, sendo cada um

Indicadores

Aleitamento

materno;

Alimentação

complementar;

deles subdividido em componentes e recebendo uma identificação de cor conforme o
score alcançado, permitindo visualizar - onde e o que deve ser melhorado - localizando
os pontos fortes e lacunas. Ação: fazer recomendações para ações prioritárias, tiradas
em consenso, para alcançar o objetivo proposto, qual seja a formulação de planos
de ação que sejam eficazes para melhorar as práticas de alimentação de lactentes e
crianças pequenas e para melhor orientar a distribuição de recursos. (2) Assim a rede
pública (Atenção Primária e Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde) sugere
formar diferentes grupos de trabalho, sob coordenação de um membro do CIAM, para
buscar parcerias, dar soluções práticas para cada indicador abaixo do esperado (Nota
8,0) que deverão elaborar planos de ação que serão apresentados para averiguar sua
aceitação junto a ESF/NASF, promover oficinas da Estratégia Amamenta e Alimenta
Brasil para todas as ESF e ser pactuado ações englobando a Rede Cegonha, o PMAQ,
Mulher Trabalhadora, Farmácia Amiga da Criança..., fazendo jus ao Título já recebido,
o IV Premio Bibi Vogel para o município de Ouro Preto/MG em 2013. Na segunda
etapa: Continuar enviando os resultados para a coordenação regional da IBFAN e esta
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PO163 - INTERCORRÊNCIAS MAMÁRIAS RELACIONADAS À LACTAÇÃO: ESTUDO

atendidas 455 pacientes, com 33 (7,25%) intercorrências, em quase totalidade

ENVOLVENDO LACTANTES DE UM BANCO DE LEITE

(96,97%) foram fissuras mamilares. Em Julho foram atendidas 496 pacientes,

RIBEIRO TCS ; PINHEIRO RBC ; SOUZA EBM ;

com 44 (8,87%) intercorrências, nas quais (88,64%) foram fissura mamilares.

1 - CENTRO DE REFERÊNCIA PARA BANCOS DE LEITE HUMANO ANITA CABRAL;

Em Agosto foram atendidas 522 pacientes, com 93 (17,82%) intercorrências, e

1

1

1

em maioria (64,52%) foram fissura mamilares. Em Setembro foram atendidas
O aleitamento materno é considerado uma prática natural decorrente do parto, é a

621 pacientes, com 92 (14,81%) intercorrências, nas quais (76,09%) foram

mais sabia estratégia para nutrir o bebê constituindo um vínculo afetivo e de proteção

fissuras mamilares. Em Outubro foram atendidas 565 pacientes, com 56

entre a dupla mãe e filho sendo econômica e eficaz para redução da morbimortalidade

(9,91%) intercorrências, apresentando (71,43%) casos de fissuras mamilares.

infantil (1). Além de ser o mais completo alimento para o bebê contendo todos os

Em Novembro foram atendidas 559 pacientes, com (9,66%) 54 intercorrências,

nutrientes necessários desde recém-nascidos até o 6º mês de vida, o leite materno é

nas quais (83,33%) foram fissuras mamilares. Já em Dezembro foram atendidas

constituído principalmente de água, proteínas, carboidratos, vitaminas, lipídeos, íons,

486 pacientes, com 22 (4,53%) intercorrências, entre as quais (90,91%) foram

anticorpos e alguns hormônios produzidos durante a gestação e amamentação, também

fissuras mamilares. De acordo com o objetivo descrito, anteriormente, constatou-

possuem características bioquímicas ideais para o crescimento e desenvolvimento

se que entre as intercorrências mamarias identificadas, a fissura mamilar foi

(2). O presente estudo tem como objetivo identificar as intercorrências mamárias

a que se destacou na amostra. O estudo apontou as principais intercorrências

relacionadas à lactação e descrever quais incidem com maior frequência entre as

relacionadas à prática de amamentação entre as nutrizes, considerando que a

nutrizes. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, a pesquisa

amamentação bem-sucedida é uma estratégia de promoção da saúde da mulher

foi realizada no Centro de Referência para Bancos de Leite Humano Anita Cabral

e da criança e de redução da morbimortalidade infantil, esses resultados podem

localizada no Município de Joao Pessoa-PB, no período de janeiro a dezembro de 2013,

subsidiar práticas de enfermagem direcionadas para a amamentação visto que

os dados foram extraídos de uma planilha utilizada durante a consulta de enfermagem

as intercorrências podem ser a causa de desmame precoce entre as nutrizes .

onde todas as intercorrências mamárias são registradas. As principais intercorrências
mamárias identificadas foram: ingurgitamento mamário, mastite, fissura mamilar,

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Intercorrências Mamárias; Práticas de

ducto bloqueado e abcesso. Em janeiro foram atendidos 385 pacientes, com 38

enfermagem

intercorrências, perfazendo um percentual de (9,87%) desses atendimentos, nas quais
a fissura mamilar ocorreu em (78,95%) dos casos. Em Fevereiro foram atendidas 358
pacientes, apresentando 31 intercorrências, configurando um percentual de (8,66%)
dos atendimentos realizados, sendo as fissuras mamilares correspondendo a (64,52%)
dos casos. Em Março foram atendidos 388 pacientes, com 17 (4,38%) intercorrências,
verificando-se que (88,24%) dos casos, também, foram de fissuras mamilares. Em Abril
foram atendidas 458 pacientes, com 28 (6,11%), intercorrências, nas quais (82,14%)
dos casos foram fissuras mamilares. Em Maio foram atendidos 483 pacientes, 23
(4,76%) intercorrências, em que (86,96%) foram fissuras mamilares. Em Junho foram
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PO164 - INTERVENÇÃO EDUCATIVA DO BANCO DE LEITE HUMANO EM UNIDADES

natal para o sucesso na amamentação, uma vez que desconheciam sobre o assunto

BÁSICAS DE SAÚDE PARA O SUCESSO NO ALEITAMENTO MATERNO

ou estavam inseguras quanto aos mitos e tabus que envolvem o tema (42%). As

Vieczorek AL ; Bertolini MR ; Araujo RA ; Silva CL ; Santos IP ;

gestantes multíparas relataram que teriam tido maior sucesso na amamentação

1 - Hospital Universitario do Oeste do Parana;

anterior se tivessem sido orientadas (22%). Muitos profissionais desconheciam

1

1

1

1

1

o trabalho realizado pelo BLH e a possibilidade de doação de leite humano.
Introdução: O trabalho desenvolvido pelos Bancos de Leite Humano (BLH) tem papel

Conclusão: A realização de capacitações aos profissionais de saúde envolvidos na

fundamental na transformação do paradigma da amamentação e na redução do

atenção pré-natal consolidou um diálogo mais qualificado entre equipe e usuários

desmame precoce1. Possibilita a melhoria no cuidado prestado à nutriz e a recém-

e configurou-se com uma estratégia de aproximação das UBS com o BLH. Com isso,

nascidos, através da assistência realizada pela equipe. Outras ações também tem se

espera-se que os profissionais transformem as suas práticas diárias de atendimento,

mostrado importantes no que se refere ao aumento da taxa de aleitamento materno

buscando promover e favorecer o aleitamento materno, bem como estimular a

exclusivo2. A educação pré-natal tem resultados significativos neste índice quando

doação de leite humano. A educação em saúde no pré-natal propicia a troca de

somada a assistência adequada no parto e puerpério, tais como Iniciativa Hospital

experiências de profissionais e usuárias, que compartilham suas dificuldades,

Amigo da Criança e Unidades Básicas Amigas da Amamentação3. A proposta de

questionamentos, sucessos, dúvidas. Contribuições para a política de alimentação

capacitação dos profissionais de saúde, envolvidos na atenção pré-natal e a orientação

infantil: Considerando as evidencias científicas de sucesso do aleitamento quando

de gestantes vem ao encontro de ações a favor do aleitamento materno e sua

aplicados na assistência primária à gestante e ao binômio mãe-bebê, o envolvimento

incorporação nas políticas públicas de saúde, contribuindo para o fortalecimento dos

dos profissionais de saúde de UBS nas ações voltadas ao aleitamento materno

BLH, redução dos índices de desmame precoce e mortalidade infantil4. Objetivos:

são essenciais na redução do desmame precoce, a morbidade e a mortalidade

Capacitar as equipes de saúde com conhecimento teórico-prático sobre o manejo

infantil. Assim, o trabalho contribuiu para resgatar o papel da equipe de saúde

clínico em aleitamento materno. Método: Foram realizadas palestras para revisão

como principal referência de apoio as mães que amamentam e de disseminadores

e atualização das informações sobre aleitamento materno para profissionais que

de informação. Observamos também, que as capacitações sensibilizaram as

atuam nas Unidades Básicas de Saúde e gestantes em municípios da região oeste do

equipes das UBS a captarem doadoras de leite humano para o BLH, aumentando

Estado do Paraná pela equipe do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário

assim o volume de leite doado e de recém-nascidos prematuros assistidos.

do Oeste do Paraná. As palestras foram realizadas mediante agendamento prévio,
no período de janeiro a outubro de 2013, com carga horária de duas a quatro horas.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; educação em saúde; banco de leite

Os participantes receberam um formulário de avaliação para que descrevessem a
opinião sobre a palestra, palestrantes e sugestões. Resultados: Foram capacitados
455 profissionais de doze municípios e orientados 240 gestantes e 17 acompanhantes.
A análise evidenciou que existe desconhecimento e despreparo das equipes para
prestar atendimento à puérpera na amamentação (27%). Destacou-se também a falta
de atualização e condutas não uniformes quanto às orientações no pré-natal e pósparto (11%). As gestantes primíparas relataram a importância da informação no pré230

PO165 - ÍNDICE DE ABANDONO DE UM PROGAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO

sexto mês de vida por faltar nas consultas, dessas 250 crianças que abandonaram

MATERNO EXCLUSIVO

o Programa, os índices mensais de abandono foram de: 2,4% (6) primeiro mês,

Nunes AR ; Lima NIPP ; Ramalho ARG ; Carneiro Júnior CS ; Bosaipo DS ; Pinheiro

30,4% (76) segundo mês, 27,6% (69) terceiro mês, 18,8% (47) quarto mês, 12,4%

FS ;

(31) quinto mês e 8,4% (21) sexto mês. Verificamos que o segundo e terceiro

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO;

meses são os que concentram o maior número de abandono do Programa, um

1

1

1

1

1

1

dos fatores que talvez explique o não comparecimento é a falta de suporte para as
Introdução: O Aleitamento Materno (AM) é o principal meio de nutrição durante

mães, pois estas ficam mais dependes de terceiros, como o marido, mães ou sogras

o primeiro ano de vida, principalmente no primeiro semestre de vida1. Várias

para lhes acompanhar, impossibilitando a ida ao Banco de Leite. Outro fator que

organizações, nomeadamente, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em conjunto

pode ser responsável é o retorno precoce ao mercado de trabalho, ainda muito

com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Academia Americana de

comum. Conclusão: Por se tratar de um Programa que presta um serviço público,

Pediatria e a Sociedade Canadiana de Pediatria, recomendam aleitamento materno

o índice de abandono deveria ser mínimo. Além disso, durante o período de

exclusivo (AME) até aos seis meses, com introdução de alimentos complementares e

duração do programa a mãe é informada sobre a importância do acompanhamento

continuação da amamentação a partir de então e até os dois anos de idade ou mais2,3.

profissional e recebe orientação e apoio para solucionar possíveis problemas para.

O leite materno é o melhor alimento que uma mãe pode oferecer ao seu filho, a sua

É de suma importância que mães e pais sejam constantemente alertados sobre os

composição química é adequada às condições específicas de digestão e metabolismo

benefícios do aleitamento materno para o lactente e também para a nutriz, por isso

neste período de vida do recém-nascido. Apesar das evidências científicas e da

é necessário criar meios de atrair as mães para seguirem no Programa, da mesma

tendência ascendente, observada no Brasil4, a interrupção precoce do AME segue

forma que é importante ter atenção com as lactantes trabalhadoras, visto que elas

sendo nesse país um dos mais importantes problemas de saúde pública5, apontando

necessitam de ajuda no que diz respeito a alternativas para amamentarem até o

a necessidade de um constante processo de monitoramento dos indicadores, busca

sexto mês. Esse público deve receber esclarecimentos quanto às leis trabalhistas

de determinantes modificáveis, delineamento de intervenções e novas pesquisas.

que protegem as nutrizes. Nesse contexto, iniciativas como a do Hospital Materno-

Objetivos: Analisar o índice de abandono de um Programa de Incentivo ao Aleitamento

Infantil, que é um “Hospital Amigo da Criança”, podem ajudar a se obter maior

Materno Exclusivo, realizado com crianças de até seis meses de idade, e o período em

sucesso no aleitamento materno, juntamente com o empenho de toda a sociedade.

que este abandono ocorreu. Descrição Metodológica: Estudo descritivo, retrospectivo

Contribuições/implicações para política de alimentação infantil: O presente estudo

efetuado no Banco de Leite Humano, do Hospital Universitário Materno Infantil, em São

reforça a importância de políticas públicas de atenção a alimentação infantil,

Luís, Maranhão. Para realização deste trabalho utilizou-se o banco de dados, referente

uma vez que existe um programa voltado ao aleitamento materno exclusivo, que

ao período de Outubro de 2012 a Outubro de 2013, formando uma amostra de 535

entretanto, não é aproveitado, em sua totalidade, quando há um alto índice de

crianças. Utilizou-se como critério de inclusão no estudo a participação no referido

abandono por parte das mães.

Programa, sendo considerado abandono a falta em alguma consulta durante os seis
meses. Os dados foram classificados a cada mês, para que pudesse ser verificado

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Índice; Abandono Precoce

em qual período durante os seis meses de acompanhamento ocorreu o abandono.
Resultados: Das 535 crianças inscritas 46,73% (250) não seguiram no Programa até o
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PO166 - MADRINHA DA CAMPANHA DA AMAMENTAÇÃO DE CÁCERES/MT:

PO167 - MANEJO CLÍNICO DA AMAMENTAÇÃO: ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E

REPRESENTANTE LEGÍTIMA DA PRÁTICA AFETIVA DA AMAMENTAÇÃO

APOIO NA ATENÇÃO HOSPITALAR

Hallak VRC ; Durigon FCS ; Queiroz LA ; Carvalho RCO ; Macedo SM ;

Souza RMP 1; Alves VH 2; Rodrigues DP 3; Branco MBLR 4; Lopes FO 1; Sá FMDL 5;

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 2 - Acalmma; 3 - Associação Congregação de

1 - Banco de Leite Humano/ Hospital Universitário Antonio Pedro/ UFF; 2 - Escola de

Santa Catarina - Hospital São Luiz; 4 - Nutricionista da Superintendência de Assistência

Enfermagem Aurora de Afonso Costa; 3 - escola de Enfermagem, Aurora de Afonso

Farmacêutica da SES/MT; 5 - ACALMMA;

Costa/ UFF; 4 - Banco de Leite Humano/ Hospital Universitario Antonio Pedro/ UFF;

1

2

3

4

5

5 - Ministério da Saúde;
Este trabalho tem por objetivo divulgar a experiência de ter uma mulher como
Madrinha da Campanha da Amamentaçao em Cáceres-MT e seu significado para a o

Introdução: A prática do aleitamento materno constitui garantia do pleno

apoio ao aleitamento materno e as ações do grupo ACALMMA (Ações Cooperativas

crescimento e desenvolvimento saudáveis ao lactente, por seus valores

de Apoio ao Leite Materno, à Mulher e à Amamentação), que realiza anualmente a

nutricionais e de proteção, além de promover os laços afetivos entre mãe e filho

Campanha da Amamentação desde o ano de 2008. Foi no ano de 2012 que a figura

e contribuir na recuperação da mulher-mãe no pós-parto. O Ministério da Saúde

da Madrinha foi pensada e efetivada, desde então, e a cada ano surge uma nova

recomenda o aleitamento materno exclusivo em criança por seis meses de idade

Madrinha. O grupo ACALMMA conta, atualmente, com três Madrinhas, dos anos

e complementado até dois anos de idade. Pesquisas realizadas no Brasil, embora

de 2012, 2013 e 2014. Essa Madrinha é uma mãe voluntária, convidada pelo grupo

demonstrem tendência de crescimento nas taxas de aleitamento materno,

para representar a mulher que efetivamente amamenta e acredita nos benefícios do

ainda estão distantes do ideal preconizado. Atualmente, a Política Nacional de

aleitamento materno, tanto para o bebê quanto para ela, além de ser uma pessoa

Aleitamento Materno (PNAM) é organizada em seis braços estratégicos sendo

que tem o apoio da família e do ACALMMA. A Madrinha tem a sua imagem e do seu

previsto a capacitação do profissional de saúde, dentre eles o enfermeiro, no

bebê exposta em outdoor, cartazes e banners, além de participar ativamente nas ações

manejo clínico da amamentação. Destacamos à Iniciativa Hospital Amigo da Criança

do grupo durante a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A figura da Madrinha

(IHAC) na atenção hospitalar, entendendo-se que a prática da amamentação deve

significa mais que uma simples imagem da mãe amamentando o seu filho, é vida,

ser aprendida pela mulher e seu filho, sendo necessário o apoio dos profissionais

a sua imagem e o seu depoimento serve como incentivo as demais mães que tem

de saúde atuantes nas unidades hospitalares. Justificativa: A utilização de técnicas

medos, dúvidas e receios sobre o ato da amamentação, assim como para a divulgação

e estratégias no manejo clínico da amamentação de acordo com PNAM viabilizando

e promoção do Aleitamento Materno. A sua presença na Campanha da Amamentação

o contato mãe bebê o mais precocemente possível, estímulo e estabelecimento

permite a troca de experiências com outras mulheres que vivem, viveram ou ainda

do aleitamento materno exclusivo, prevenindo complicações mamárias,

irão viver dores, angústias, alegrias, descobrimentos e também o encontro com pré-

contribuirá na promoção, proteção e apoio do aleitamento materno. Objetivo:

conceitos e preconceitos. A Madrinha, assim como os demais membros do grupo, tem

Identificar as estratégias utilizadas pelo enfermeiro em relação ao manejo clínico

o compromisso de promover, proteger e apoiar a Amamentação, mas principalmente,

da amamentação; analisar as estratégias utilizadas pelo enfermeiro na realização

ter o desprendimento e o prazer em amamentar o seu filho e não ter vergonha desse

do manejo clínico da amamentação. Método:Estudo descritivo, exploratório,

gesto de amor.

qualitativo, realizado nas maternidades públicas da região Metropolitana II

PALAVRAS-CHAVE: Apoio; Incentivo; Promoção ao Aleitamento Materno

do Estado do Rio de Janeiro com cento e sete enfermeiros atuantes no centro
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obstétrico, alojamento conjunto e enfermaria de gestante. Os dados foram coletados

PO168 - MATRICIAMENTO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO

por intermédio de entrevista semiestruturada e submetidos a análise de conteúdo.

MUNICÍPIO DO RIO POMBA: AÇÃO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR FRENTE À

Foram identificadas as unidades de registro de maior frequência, agrupadas por

AMAMENTAÇÃO.

temas resultando a construção de categorias temáticas. Resultados:Evidenciado a

Bomtempo IL 1; Reis EA 1;

utilização de técnicas de aconselhamento e a ajuda práticacomo estratégias utilizadas

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;

pelos enfermeiros no manejo clínico da amamentação,para promover a prática
da amamentação e como forma de apoiar as mulheres no estabelecimento do

INTRODUÇÃO: Amamentar é estabelecer uma relação única. Os fatores emocionais

aleitamento materno, bem como a prevenção emanejo de complicações e dificuldades,

e o afeto entre a mãe e o filho é uma experiência importante e valiosa para o

favorecendo o aleitamento materno exclusivo.O enfermeiro por intermédio do manejo

binômio. Além disso, amamentar é proporcionar benefícios para toda a vida da

clínico da amamentação, em sua prática assistencial permite a compreensão da mulher

criança, portanto um ato de responsabilidade. A nutriz precisa estar empoderada

acerca dos benefícios do leite humano para a criança, sendo esse alimento essencial

a respeito da qualidade inigualável de seu leite, que é uma fonte de nutrientes

para seu bem estar, além de estimular a excreçãode hormônios que interagem

e anticorpos, adequado, completo, equilibrado e suficiente para seu bebê.

no seu organismo, permitindo a redução e inibição da hemorragia pós-parto.

Para que a amamentação aconteça de forma plena a mulher deve estar segura,

Conclusão: Os enfermeiros cumprem importante papel no manejo clínico da

contando com o apoio e orientação de seus familiares e profissionais da saúde.

amamentação para a promoção e apoio na prática do aleitamento materno

É importante que a equipe de saúde esteja preparada para fornecer as mães

junto à mulheres/nutrizes internadas nas maternidades. Em sua prática,

informação, orientações e aconselhamentos sobre a amamentação. Ainda que

ressaltam a importância do aleitamento materno, suas vantagens e benefícios

nas últimas décadas tenha ocorrido um aumento na prevalência do aleitamento

para a saúde da criança por ser a alimentação adequada, além da ajuda prática

materno no Brasil, o desmame precoce ainda acontece de forma significativa.

no estabelecimento do aleitamento materno o mais precocemente possível.

O país ainda está longe de atender à recomendação da Organização Mundial

Desta forma, atuando como facilitador do aleitamento materno exclusivo, indo

da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, de amamentação exclusiva até os

ao encontro das políticas públicas de aleitamento materno vigentes no país.

seis meses e amamentação com alimentos complementares até os dois anos

Descritores:Aleitamento

de idade ou mais. O apoio às famílias que vivenciam o nascimento de um filho

Materno;

Saúde

da

Mulher;

Enfermagem.

deve ser contínuo, especialmente durante todo o período da amamentação.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Saúde da mulher; Enfermagem

Para tal, é fundamental que os profissionais de saúde estejam atualizados
em seus conhecimentos e condutas para desenvolverem essas atividades de
forma eficiente. Estudos mostram que treinar e capacitar profissionais de saúde
resulta no aumento do tempo de amamentação, uma vez que proporciona ao
profissional conscientização, segurança, atitude positiva e prática correta em seu
beneficio1. OBJETIVO: Tendo em vista a importância que os Agentes Comunitários
de Saúde (ACS) possuem na implantação de ações de promoção, proteção e
apoio ao aleitamento materno, este estudo teve como objetivo central promover
233

uma capacitação continuada com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), para

PO169 - MOKAMBY: UMA NOVA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO SOCIAL DE APOIO

que se tornem capazes de apoiar e encorajar as mães frente às diferentes situações

E ORIENTAÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO

do ato de amamentar. METODOLOGIA: Utilizou-se do método de matriciamento,

GONÇALVES, MRS 1;

que é visto como um suporte técnico especializado, um espaço de troca de

1 - Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves;

saberes, intervenções e experiências realizadas por uma equipe interdisciplinar.
Foram realizadas reuniões com os ACS, enfermeira e nutricionista, das equipes

O Aleitamento Materno (AM) é um processo não só biológico, mas também

de estratégia da Família do município de Rio Pomba, no ano de 2014 a fim de

cultural e social ¹. A promoção da saúde, no que diz respeito ao aleitamento

orientar como se daria a intervenção. No primeiro momento foi solicitado aos

materno, requisita superar dogmas e ideologias, construir redes gestadas com

ACS que relatassem as situações observadas por ocasião das visitas as mães

diálogos, trocas e aprendizagens, com inclusão ativa da comunidade, respeito à

de crianças de 0 a 1 ano de idade, relatando sua experiência de amamentar.

cultura e às singularidades da mulher, levando a uma articulação de ações que

A partir dos relatos, os ACS foram orientados a identificarem corretamente as

promovam o cuidado com a saúde materna infantil. Para atender a nutriz e sua

necessidades das mães e a realizarem quando necessário o encaminhamento

família, ou seja, atores sociais, o profissional de saúde deve ser capaz de refletir

para a equipe multiprofissional. No decorrer do matriciamento foram esclarecidas

sobre a pessoa que está à sua frente, compreendendo que o AM é uma prática

as principais dúvidas levantadas pelas mães e como os agentes poderiam

social e, portanto, convoca para uma atitude que auxilie a mulher a tomar decisão,

levar informações pertinentes, apoiando-as neste período. CONCLUSÃO: Esta

fazer escolhas conscientes oriundas de relação de confiança. A inovação das ações

vivência proporcionou uma significativa melhoria na qualidade das orientações

de AM encontra-se na valorização do saber de cada uma delas e da família, na

dos ACS às gestantes e aos encaminhamentos a equipe multiprofissional,

consideração das experiências anteriores de aleitamento (seja ela positiva ou

contribuindo para a melhoria dos índices de amamentação no município.

negativa) e na promoção da autonomia da mulher, deixando-a livre para a escolha

A capacitação continuada com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) tornou-os

da amamentação. Esta investigação objetivou analisar as representações sociais

capazes de apoiar e encorajar as mães frente às diferentes situações do ato de amamentar.

sobre o Aleitamento Materno entre os profissionais da equipe multidisciplinar
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a situação do AME de Ribeirão das Neves.

PALAVRAS-CHAVE: Matriciamento; Atenção Basica; Amamentação

Este estudo, de natureza qualitativa, utilizou a entrevista semiestruturada para
coleta dos dados. À entrevista, responderam 18 profissionais que compõem a
Equipe de Saúde da Família (ESF), que o assentiram, após assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. A análise dos depoimentos se fundamentou no
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Ao longo das entrevistas, foram identificadas
60 ideias centrais e, consequentemente, 60 DSC´s correspondentes. Houve,
deste modo, uma grande variedade de representações sociais, sugerindo que os
profissionais de saúde utilizam-se dos saberes populares intrínsecos para conduzir
a prática profissional, o que gera manejos, condutas e crenças muito divergentes
acerca do AM. Em 41% das representações sobre a criação de um serviço de
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apoio ao AM no município, os profissionais consideraram que “seria um suporte para

técnicas de aconselhamento e apoio do AM in locu, favorecendo o estabelecimento

as mães, para os bebês e ajudaria a divulgar o aleitamento”. Estes indicaram que a

da prática de aleitar. Ressalta-se que a participação social no processo de promoção

prática de orientação/adesão ao aleitamento materno requer apoio familiar, social e

do AM é fundamental, considerando que a sociedade tem a capacidade de

profissional; o discurso da população estudada é variante e requisita uma intervenção

influenciar positiva ou negativamente a nutriz no seu processo de amamentação.

que alcance uma representação social mais harmônica e integrada. Notou-se, ainda,

A Mokamby torna-se, portanto, um elo de ligação sensível entre a mulher e sua

uma deficiência na capacitação dos profissionais de saúde deste município acerca do

família e a ESF. Nesse cenário, a mulher é a protagonista do aleitamento materno

AM e desmame. Conforme as exigências do Mestrado Profissional, o produto técnico

e os profissionais de saúde, comunidade e família precisam contribuir para que

desenvolvido a partir dos dados obtidos com a pesquisa é a criação de um Núcleo

ela se empodere e tenha ao seu lado pessoas não só capacitadas tecnicamente,

de Aconselhamento, Manejo e Apoio ao Aleitamento Materno (NAMAM). O objetivo

mas sensibilizadas acerca das dificuldades do aleitamento. Pode-se afirmar

dessa proposta, compreendida como intervenção social, é de propor mudanças

que a proposta de intervenção e da Mokamby suscita benefícios no processo

na compreensão e na prática do aleitamento materno da nutriz e sua família, da

de produção de saúde de forma participativa e solidária, apropriando o cuidar

sociedade e dos profissionais de saúde. A criação do NAMAM faz-se necessária, pois

à ambiência social e cultural. Reconhece-se a necessidade de futuros estudos,

foi identificado que o índice de AME no município pesquisado é de 30% ³, muito aquém

principalmente após a implementação da Mokamby intencionando conferir

do preconizado pela OMS que considera Muito Bom um índice acima de 90% ². Este

os acertos que se fizerem necessários e ampliar os que se mostrarem efetivos.

projeto de intervenção social busca atender dois grupos sociais: a nutriz, sua família e
comunidade e os profissionais de saúde do município. Portanto, o NAMAM pretende

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Unidade Básica de Saúde; Promoção

ser um ‘serviço de apoio’ aos profissionais, à comunidade e à nutriz, atendendo casos de

da Saúde

dificuldade no AM e oferecendo suporte e capacitação para os profissionais da ESF e em
nenhum momento pretende substituir as ações da UBS, tão pouco interferir no vínculo
estabelecido entre os profissionais e o binômio mãe-filho. Buscando o fortalecimento
da rede de apoio social do aleitamento materno, o NAMAM pretende criar a figura da
Mokamby. Uma expressão em tupi-guarani que significa “dar de mamar”, derivando
da palavra Kamby – leite do peito (p. 269-2704). Agregando outros significados que
permanecem subjetivos à expressão utilizada, Mokamby pode também ser definida
como “a conselheira” e “a protetora”, considerando a sílaba “mo”, presente nos
nomes Monique (de origem francesa) e Lamona (de origem havaiana)5. Assim sendo,
Mokamby, para este fim, será considerada como: ‘aquela que aconselha e protege o
ato de amamentar’. A Mokamby é uma figura social oriunda da comunidade, sendo
uma mulher que possui uma experiência positiva com o aleitamento materno e que
esteja disponível para auxiliar as puérperas da sua região voluntariamente. Ao receber
uma capacitação em aleitamento materno e desmame, torna-se uma reprodutora das
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PO170 - MONITORAMENTO DE POSTOS DE RECEBIMENTO DE LEITE HUMANO

dos PRLHO com os BLH, com vistas a apoiar as equipes nas atividades dos PRLHO.

ORDENHADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Busca-se a criação de um sistema de monitoramento destas atividades, com a

Miranda DP ; Oliveira MIC ; VON SEEHAUSEN, M.P. ;

participação das CAPs. Com isso, será verificado periodicamente o número de mães

1 - Universidade Federal Fluminense; 2 - Instituto de Saúde Coletiva, Universidade

doadoras, o volume de leite doado mensalmente e a proporção de leite humano

Federal Fluminense;

ordenhado enviado por cada PRLHO em relação ao quantitativo total arrecadado

1

2

1

por cada BLH de referencia. Busca-se com isso verificar se as ações de capacitação
INTRODUÇÃO: A rede de Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado

dos funcionários e de monitoramento das ações do PRLHO estão se refletindo no

(PRLHO) foi desenvolvida no Rio de Janeiro a partir de 2010 como uma estratégia

trabalho desenvolvido e no volume de leite humano doado. RESULTADOS: Nestas

para aumentar o estoque de leite humano dos Bancos de Leite Humano da cidade. Os

primeiras visitas está sendo iniciada a sensibilização dos funcionários para aumento

PRLHO funcionam em unidades primárias de saúde, que praticam ações de promoção,

na coleta do leite humano no domicilio das doadoras, e discutidos os problemas

proteção e apoio ao aleitamento materno, e têm como referência um Banco de

operacionais encontrados. Estas reuniões têm contado com a participação de um

Leite Humano (BLH). Os PRLHO estimulam as mães nutrizes a doarem leite materno,

membro do BLH de referência, da gerente da unidade e de profissionais de saúde

fornecem a estas mães o material necessário, como vidros esterilizados, atuam na

e de agentes de saúde das diversas equipes de saúde locais, mas ainda não houve

coleta domiciliar do leite ordenhado pelas mães, estocam o leite humano com controle

participação de membros das CAPs. Estão sendo verificadas dificuldades como o

de temperatura e providenciam seu envio ao BLH de referência. Esta estratégia ainda

não recolhimento suficiente do leite que foi ordenhado no domicílio, pela falta

está em fase de consolidação, e dos dez PRLHO criados em 2010, nove se mantinham

de sensibilização do conjunto dos agentes de saúde. Estes ainda não possuem

no último bimestre de 2013, quando foi realizada uma pesquisa de coleta de dados

uma visão geral das atividades do PRLHO e do benefício do trabalho deles para a

nestas unidades. Durante esta pesquisa, dos nove PRLHO existentes, três estavam

doação de leite humano. Portanto, é necessário que haja uma orientação destes

bastante ativos, com mais de 10% das nutrizes tendo doado leite humano no ano

funcionários para que conheçam o objetivo desse trabalho e saibam mais sobre

de 2013, quatro estavam pouco ativos e dois temporariamente inativos. OBJETIVO:

os procedimentos de coleta do leite, para ajudar as doadoras. CONCLUSÃO: O

Monitorar os Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) que

monitoramento dos PRLHO ainda é embrionário, mas deve ser continuado para

estavam inativos ou pouco ativos no último bimestre de 2013. MÉTODO: Foi realizado

que seja efetivo na sensibilização de cada vez mais os funcionários e doadoras,

um seminário de discussão da situação atual dos PRLHO em março de 2014, que contou

procurando aperfeiçoar o trabalho das equipes, e aumentar o volume de LHO

com a participação dos gestores dos PRLHO, de membros dos BLH de referência, de

recolhido, ao mesmo tempo em que as mães são apoiadas no processo de

representantes das Coordenações das Áreas de Planejamento (CAP) da Secretaria

amamentação de seus filhos. CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e de membros da pesquisa, que expuseram os

INFANTIL: Monitorar as ações de uma estratégia recente como a da rede de

dados encontrados durante o trabalho de campo. Em seguida foram realizadas três

PRLHO é fundamental para aumentar o conhecimento da equipe de saúde sobre

capacitações voltadas aos funcionários das unidades inativas/pouco ativas em maio

a doação de leite materno e o número de mães doadoras, para que a quantidade

de 2014. No segundo semestre de 2014 começaram a ser realizadas visitas a estas

disponibilizada de LHO para os recém-natos de risco não seja tão escassa, propiciando

unidades nos dias de reunião da equipe. Nestas reuniões com os profissionais de

melhor nutrição desta clientela e reduzindo os riscos de mortalidade neonatal.

saúde estão sendo analisadas as dificuldades encontradas no trabalho dos PRLHO, a

PALAVRAS-CHAVE: Leite humano; Aleitamento materno; Avaliação de programas

motivação dos profissionais para o envolvimento com esta atividade, e a integração

e projetos de saúde
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PO171 - MONITORAMENTO DO ALEITAMENTO MATERNO EM PUÉRPERAS DE UM

PO172 - MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA: LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO

HOSPITAL PRIVADO

VIGENTES NO BRASIL

Souza EFC ; Fernandes RAQ ; Bressan AL ; Santos M ;

Fernandes VMB 1; Santos EKA 1;

1 - Hospital Samaritano; 2 - Universidade Guarulhos;

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC);

Introdução: O leite materno é fundamental para a promoção e proteção da saúde da

O conhecimento adquirido sobre os benefícios da amamentação permite

criança, porém o desmame precoce ainda hoje, atinge altos índices. Desse modo, faz-se

afirmar que não há outra forma de alimentar as crianças que seja equivalente ao

necessário conhecer os principais obstáculos nos diferentes segmentos da população

aleitamento materno (AM). Entretanto, descreveu-se no mundo uma trágica queda

e superá-los. Objetivo: Objetiva-se com o estudo conhecer o tempo de aleitamento

desta prática. Muitos fatores podem ser apontados como determinantes para o

materno exclusivo (AME) e as dificuldades encontradas por mulheres usuárias de um

desmame precoce, dentre eles, a entrada em massa das mulheres no mercado de

serviço de saúde particular. Método: Trata-se de estudo de coorte, com abordagem

trabalho desde a Revolução Industrial (1). Concomitante a isto, fez-se necessário

quantitativa, realizado em hospital privado da cidade de São Paulo. A amostra foi

que o mundo despertasse para essa realidade e tomasse iniciativas em prol da

constituída por 100 mães que praticavam o AME no momento da alta hospitalar e que

proteção da mulher trabalhadora que amamenta (MTA). A proteção à maternidade

tiveram o aleitamento monitorado até 60 dias após o parto. Resultados: A média de

tem sido uma questão central para a Organização Internacional do Trabalho (OIT)

AME foi de 53,2 dias. Ao iniciar o monitoramento no 7º dia 100% das mulheres aleitavam

desde a sua criação em 1919 (2). Desde o surgimento da Consolidação das Leis

exclusivamente prática que declinou progressivamente chegando a 79% aos 60 dias.

Trabalhistas (CLT) em 1943 e da Constituição Federal (CF) em 1988, as trabalhadoras,

Dentre as dificuldades referidas durante o monitoramento destacam-se: sensibilidade/

tanto se tratando de regime estatutário, quanto celetista, conquistaram e ainda

dor mamilar, dificuldades na pega, choro excessivo do bebê, gemelaridade, prótese

estão conquistando direitos nesse sentido. Diante disso, atualmente as mulheres

mamária e a impressão de pouco leite. Conclusão: Os dados reforçam a necessidade de

podem desfrutar de políticas e legislações que apóiam, promovem e acima de

acompanhamento e intervenção adequada dos profissionais, para que seja restabelecida

tudo protegem as mesmas para que possam manutenir a prática da amamentação.

a prática do aleitamento materno, a confiança da mãe na sua capacidade de aleitar

Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica, do tipo narrativa, sobre as legislações

e o fortalecimento das iniciativas públicas que recomendam e apoiam essa prática.

brasileiras de proteção à MTA em vigor no Brasil, a fim de gerar um panorama

1

2

1

1

sobre esta temática. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre as
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Desmame; Nutrição da Criança

legislações de proteção ao AM em relação à MTA e que estão vigentes atualmente
no Brasil. Ela é parte integrante de um projeto em que as referidas legislações
são o referencial teórico que nortearão a dissertação de mestrado intitulada
“SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO: PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE EMPRESAS
DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, SC”. A coleta de dados foi realizada através de uma
busca bibliográfica técnico-científica e jurídico-legal seguida da seleção, análise e
síntese do conteúdo encontrado. Resultados: A CF constitui a norma máxima do
país, ou seja, ela está acima de toda e qualquer lei em âmbito nacional. Porém
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cada Estado e Município possuem estatutos próprios, mas que não podem contradizer

prejudicado, refletindo no sentido em que os deveres devem ser de ambas as partes;

a CF. Nela encontramos as seguintes leis de proteção à MTA: licença maternidade de

falta de empoderamento da informação por parte das mulheres para fazer valer

120 dias (art. 7º, XVIII); licença paternidade de 5 dias (art. 7º, XIX, ADCT, art. 10, 1º);

seus direitos; falta de empoderamento das informações por parte da comunidade

estabilidade no emprego (art. 10, III, b). Já na CLT, encontramos: a licença maternidade

para ajudar a fiscalizar a execução das leis e fazer valer os direitos da mulher e da

de 120 dias (art. 392); direito à creche durante o período de amamentação (art. 389,

criança; falta de uma maior disseminação das informações para os profissionais que

1º); estabilidade no emprego (art. 391); pausa para amamentar (art. 396). Outras leis:

trabalham diretamente com essas mulheres; falta de responsabilização por parte

Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8.069) que garante o direito da criança à

da comunidade e principalmente por parte dos empregadores, que ainda acreditam

amamentação; direito à da mãe estudante de exercícios domiciliares durante o período

ser somente da mulher a responsabilidade sobre a amamentação; e ainda há uma

de amamentação (lei nº 6.202, de 17/04/75, art. 1º e 2º); direito à mãe privada de

lacuna entre a legislação e a prática havendo uma necessidade de uma maior

liberdade de permanecer com os filhos durante o período da amamentação (lei nº

fiscalização em relação à aplicação dessas legislações. A área da MTA constitui

7.210, de 11/07/84, cap. 4, art.83, 2º); licença maternidade de 180 dias opcionais para

um desafio ainda nos dias de hoje. Contribuições/Implicações para a Política de

“Empresa Cidadã” (lei nº 11.770, de 09/09/08). Decreto: licença maternidade garantida

Alimentação Infantil: A evolução das políticas e legislações de apoio à MTA pode ser

de 180 dias para servidoras públicas federais (nº 6.690, de 11/12/08). Portarias: Rede

considerada a melhor das contribuições criadas para a garantia do alimento saudável

Amamenta Brasil (port. nº 2.799, de 18/11/08); Rede Cegonha (port. nº 1.459, de

às crianças, considerando que o leite humano é o melhor e mais completo alimento.

24/06/11); Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (port. nº 1.920, de 05/09/13); Nota
Técnica de Sala de Apoio à Amamentação (port. nº 193, de 23/02/10). (3) Conclusão: A

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; mulher trabalhadora; legislação

legislação de proteção à MTA teve muitas mudanças e avanços ao longo da história, se
moldando à realidade das mulheres do nosso país através dos avanços científicos, da
luta trabalhista e dos movimentos sociais. Levando em conta todos os investimentos
em políticas de saúde, legislações e ações de promoção, apoio e proteção ao AM, o
Brasil ainda está aquém da recomendação da Organização Mundial de Saúde (4). A
proteção legal à MTA ainda apresenta algumas lacunas, tais como: falta de políticas
de saúde mais específicas para a MTA, pois as atuais são muito abrangentes; falta
de estratégias que contemplem também as necessidades das trabalhadoras liberais,
informais, temporárias, dentre outras formas de trabalho; falta de uma legislação que
fale sobre as condições de trabalho que os empregadores deveriam oferecer à mulher
que retorna da licença maternidade, com reajuste de horários ou funções dentro da
própria empresa, semelhante àquela já existente para a gestante prevista pela CLT
(art. 392, 4º, I), para satisfazer eventuais necessidades geradas pela mulher em relação
ao seu filho; falta de legislação que trate sobre a liberdade de pedir demissão e a
exigência de justificação por parte da gestante para que o empregador não possa ser
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PO173 - O ALEITAMENTO MATERNO E O GANHO DE PESO EM RECÉM NASCIDO DE

PO174 - O CAMINHO DO LEITE

BAIXO PESO.

Souza EK 1; Dassoler MG 1; Cunha AC 2; Gonçalves HHR 2; Demarchi GP 1;

Shibata, F 1; Nejar, F F 2;

1 - Prefeitura Municipal de Blumenau; 2 - Universidade Regional de Blumenau;

1 - Universidade Paulista - UNIP; 2 - Laboratório de Nutrição e Dietética, Universidade
de Taubaté;

Introdução: O Banco de Leite Humano de Blumenau é um serviço vinculado ao
Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo parte da Rede Brasileira de Bancos de

Introdução – Através da revisão literária identifica-se os benefícios do aleitamento

Leite Humano, com a finalidade de apoiar, promover e proteger o Aleitamento

materno exclusivo tanto para o lactente quanto para a lactante, a importância do

Materno em nossa região. Além de dispor de um ambulatório de aleitamento

hospital amigo da criança e do método mãe canguru para o incentivo ao aleitamento

materno, é de nossa competência também a captação, coleta e processamento

materno exclusivo, identificou as consequências do desmame precoce e os valores

do leite excedente de mulheres em período de lactação. O leite humano

nutricionais do leite humano. Métodos – Foi realizada uma pesquisa de campo no

doado passa por um processo de pasteurização e é submetido ao controle de

período de 02/07/2012 – 20/07/2012 em um hospital amigo da criança onde 15 mães

qualidade. Posteriormente é distribuído aos bebês prematuros e a outros que

fizeram parte dessa pesquisa, porem, 02 mães não responderam o questionário, foi

não possam momentaneamente mamar em suas mães e que estejam internados

analisado o prontuário medico do recém nascido onde constaram o ganho de peso e o

em hospitais da cidade. O leite é fornecido às entidades conforme prescrição

tipo de leite ofertado, e para as mães foi elaborado um questionário socioeconômico.

médica ou de nutricionista. Este leite tem contribuído para a recuperação e

Resultados – Através desta coleta de dados, a média do peso ao nascer foi de 2,347kg

desenvolvimento destes bebês por seu poderoso valor imunológico e nutricional.

e o peso de alta foi de 2,284kg, obteve uma diferença de apenas 0,63g do peso

Metodologia: Demonstração através de fotos da busca do leite humano, o caminho

ao nascer e o peso de alta, sendo que esta diferença não estabelece significância

que ele percorre desde a casa da doadora até a entrega ao hospital e os cuidados

estatisticamente (p=0,39). Todos os recém nascidos analisados foram amamentados

necessários para manter a qualidade nutricional e imunológica desse valioso

durante a internação e todos eles obtiveram alta hospitalar com aleitamento materno

alimento. Objetivos: Auxiliar na explanação do trabalho desenvolvido por este

exclusivo. Conclusão – Conclui que o aleitamento materno exclusivo é importantíssimo

órgão nas visitas acadêmicas e técnicas, proporcionando uma síntese de todas as

para que o recém-nascido tenha uma vida saudável, pois somente o leite materno

atividades realizadas interna e externamente, demonstrando o processamento

oferece todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento.

do leite humano para que possa ser distribuído seguindo as normas de segurança
alimentar, Resultados e conclusão: O banner tornou-se uma ferramenta bastante

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno exclusivo; hospital amigo da criança; ganho

útil nas explanações do trabalho desenvolvido no Banco de Leite Humano, com

de peso

imagens reais, dando uma visão mais fidedigna do serviço desenvolvido.
PALAVRAS-CHAVE: Leite humano; Doação de leite; Aleitamento materno
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PO175 - O CONTATO PELE A PELE LOGO APÓS O NASCIMENTO, EM UM SERVIÇO DA

puérperas) tiveram contato pele a pele com seus bebês logo após o nascimento. O

SAÚDE SUPLEMENTAR E A CONTRIBUIÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO

resultado foi melhor com as puérperas que tiveram parto normal, a proporção foi de

Silva SG ; Silva EL ; Souza KV ; Martins EF ;

50% dos 30 partos normais realizados; já nas cesarianas a proporção foi de apenas

1 - Universidade Federal de Minas Gerais;

30% das 60 cesarianas realizadas. Conclusão: Apesar dos benefícios que o contato

1

1

1

1

pele a pele promove, tanto para a mãe quanto para o seu bebê, essa prática não é
Introdução: Uma das práticas que deve ser realizada no processo de humanização

efetivada neste serviço. Podendo ter como causas, já evidenciadas na literatura, a

do parto, seja ele cirúrgico ou normal, é a interação entre a mãe e o recém-nascido.

falta de importância que grande parte dos profissionais de saúde tem em relação

Isso é feito imediatamente após o nascimento, colocando o bebê sobre o tórax ou

a esta prática e ao alto índice de cesarianas encontrado nos serviços de saúde

abdome desnudo da mãe, e cobri-los com um cobertor aquecido, até pelo menos o

suplementar. O contato pele a pele deve ser incentivado em todos os tipos de parto,

final da primeira hora após o nascimento, com a supervisão e apoio de profissionais de

considerando-se os diversos benefícios proporcionados. Contribuições/implicações

saúde¹. Este primeiro contato é excelente para iniciar a amamentação já que o bebê

para a POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: Sabe-se que a contato pele a pele é

geralmente está em estado de alerta máximo². O processo ocorre somente se ambos

uma prática segura e faz toda a diferença na obtenção de sucesso na amamentação

estiverem em condições estáveis para que esse momento de aproximação e vínculo

em curto e longo prazo. Trata-se de uma prática baseada em evidencia científica,

aconteça com segurança. São Inúmeros os benefícios alcançados com a amamentação

que integra e fortalece ações que fazem parte de políticas públicas/programas/

na primeira hora tanto para o recém-nascido quanto para a mãe. Aumentam-se as

iniciativas em saúde, como por exemplo o Programa Nacional de Humanização do

chances de sucesso na primeira mamada, reduzindo o tempo de obtenção de sucção

Pré-Natal e Nascimento, a iniciativa hospital “Amigo da Criança” e a Política Nacional

efetiva, maior prevalência e duração da lactação e, ainda melhora os comportamentos

de Aleitamento Materno. Pesquisa financiada pela FAPEMIG - Fundação de Amparo

de afeto e vínculo entre mãe e filho¹,³,4. Objetivo: Verificar, se houve o contato pele a

à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, intitulada: Nascer Em Belo Horizonte:

pele entre mãe e RN, logo após o nascimento. Método: Pesquisa do tipo exploratória

Um Inquérito Sobre Parto e Nascimento no Sistema de Saúde Suplementar.

desenvolvida em maternidades privadas, por meio de entrevistas. O total da amostra
foi constituído por 359 puérperas de quatro instituições privadas de Belo Horizonte/

PALAVRAS-CHAVE: Contato pele a pele; Aleitamento Materno; Humanização

MG. O tamanho da amostra em cada serviço de saúde foi calculado com base no
percentual de nascidos vivos em Belo Horizonte no ano de 2009 pelo SINASC (Sistema
de Informações sobre Nascidos Vivos). Para este trabalho, consideraram-se os dados de
apenas uma instituição, em que participaram 90 puérperas, com recém-nascidos vivos
com peso ao nascer maior ou igual à 500g e/ou idade gestacional maior ou igual a 22
semanas de gestação. Os dados foram coletados por meio de questionário, composto
por variáveis de identificação materna e dados da gestação, parto e o puerpério;
aplicado à puérpera, após, pelo menos, 6 horas após o parto. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais. Resultado: Foram
analisados 90 questionários, 25% da amostra total. Das 90 puérperas, somente 1/3 (30
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PO176 - O DIFERENCIAL DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL IPIRANGA

PO177 - O IMPACTO DA DOAÇÃO DE LEITE HUMANO PROVENIENTE DE HOSPITAIS

Carvalho CF ;

DA REDE PRIVADA PARA BANCO DE LEITE DE UM HOSPITAL 100% SUS

1 - Hospital Ipiranga;

Pereira RJ 1; Baldin MR 2; Giovannini ATM 1;

1

1 - Hospital Materno Infantil Presidente Vargas; 2 - Centro Universitário Metodista
Todos os Bancos de Leite Materno surgiram para suprir a necessidade de recém-

IPA;

nascido prematuro, de baixo e/ou baixíssimo peso, infectados ou ainda com alergia às
proteínas do leite de vaca ou com deficiências imunológicas e com diarréia protraída.

Os Bancos de Leite Humano (BLH) foram estabelecidos para garantir a qualidade do

A concretização de um banco de leite com relevante aceitação e protocolos aprovados

leite humano destinado a recém-nascidos hospitalizados¹,². Os BLH mantêm seus

tem sido idealizada ao longo do tempo; pois desde a idade antiga há menções sobre

estoques de leite por meio de doações de mães internadas na instituição ou da

mãe de leite ou ama de leite. As regras vão desde a planta física, equipamentos,

comunidade em geral. No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) a

materiais e recursos humanos e são supervisionados tanto pela ANVISA como pela Rede

demanda é de aproximadamente 7 litros de leite por dia. Para auxiliar a atender

Nacional de Banco de Leite Humano.Toda técnica de manipulação de Leite Humano

essa demanda foram estabelecidas parcerias entre três hospitais, sendo dois da

Ordenhado Cru (LHOC) é orientada e supervisionada pela própria rede e precisa

cidade de Porto alegre e um da Região metropolitana. Esses hospitais não possuem

de uma rastreabilidade obrigatória tanto para o consumidor como para a doadora.
O objetivo desse estudo é demonstrar que não só com técnicas, área física,
equipamentos e pessoal especializado se têm um bom trabalho, também precisamos
de uma percepção subjetiva, “sentimento”, que não pode ser mensurado, por este
motivo utiliza-se uma amostra de 50 pais que responderam um questionário para
avaliar a satisfação dos mesmos, em relação ao atendimento no nosso Banco de Leite
Humano do Hospital do Ipiranga. Existe uma parte muito importante que só depende
de querer e acreditar no aleitamento materno, isto é o que faz a grande diferença. Não
é só seguir regras, é seguir o sentimento, o coração.
PALAVRAS-CHAVE: amamentação; banco de leite; humanização

BLH, porém possuem salas para extração e locais de armazenamento do leite
seguindo as normas vigentes. Dessa forma, as coletas excedentes são doadas para
o BLH do HMIPV. O transporte, o qual é viabilizado pelo HMPIV ou pelo hospital
doador, é realizado em caixas isotérmicas para manter o leite congelado. Mediante
os registros do Banco de Leite Humano do hospital estudado foram levantados
dados referentes a doações de julho de 2013 a junho de 2014. Os achados
mostram que dos 285 litros pasteurizados durante o período, 41% provém dos
hospitais parceiros. Os hospitais 1 e 2 doaram 42 litros cada e o hospital 3 forneceu
32 litros. Em alguns meses a doação proveniente destes hospitais representou
aproximadamente 70% do volume de leite humano pasteurizado. Os resultados
mostram que as doações têm impacto positivo por garantir o estoque de leite
humano no HMIPV, preservando assim maior oferta aos recém-nascidos³. 1.
Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos/Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.-Brasilía: Anvisa, 2008. 2. Banco de Leite Humano
(editores): Marisa da Matta Aprile, Rubens Feferbaum- São Paulo: Editora Atheneu,
2011. 3.Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Saúde da criança, nutrição infantil: aleitamento materno e
alimentação complementar. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009.
PALAVRAS-CHAVE: Banco de Leite; Leite Humano; Aleitamento Materno
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PO178 - O MÉTODO CANGURU COMO INCENTIVADOR DO ALEITAMENTO MATERNO

promoção do aleitamento materno, como política de saúde isolada, é capaz de

Rosa Maria Negri Rodrigues Alves ; Angélica Mota Alves De Carvalho ; Lineke

reduzir o tempo de internações, a morbimortalidade infantil, e consequentemente

Gonçalves Dias ; THAÍS COUTINHO NICOLA ; LUCIANA BATISTA DA SILVA ; VANESSA

os gastos destinados á assistência médica e nutricional as crianças 3,5.

1

2

1

3

3

BARRETO MADUREIRA ;
3

1 - HEIMABA; 2 - UNIVERSIDADE DE VILA VELHA; 3 - UNIVERSIDADE VILA VELHA;

PALAVRAS-CHAVE: método canguru; aleitamento materno; recém-nascidos de
baixo peso

Introdução: O método canguru incentiva o aleitamento materno, como forma
de alimentação exclusiva dos recém nascidos de baixo peso até os 6 meses,
podendo ser associado a outros alimentos até os 2 anos de idade ou mais. O leite
materno possui todos os nutrientes devidamente balanceados necessários para
o suporte nutricional e imunológico dos recém-nascidos. Além disso, favorece
o vínculo mãe-bebê auxiliando no desenvolvimento psicológico da criança.2,4
Os recém-nascidos prematuros apresentam inúmeras desvantagens em relação à
prática do aleitamento materno, pois apresentam reflexos de sucção e deglutição
pouco desenvolvidos e frequentemente encontram-se em condições clínicas que
requerem grande cuidado dos profissionais de saúde o que muitas vezes causa o
distanciamento entre os bebês e suas mães.1 Objetivos: Avaliar a repercussão do
método canguru como facilitador do aleitamento materno em recém-nascidos de
baixo peso. Métodos: Estudo transversal retrospectivo, realizado no período do mês
de janeiro a dezembro de 2013, com recém-nascidos de baixo peso Internados em
Unidade de cuidados intermediários neonatal canguru, em uma maternidade pública
de nível terciário de Vila Velha-ES, com peso ao nascer ≤2410g. Resultados: A amostra
foi constituída de 49 recém-nascidos de baixo peso ao nascer, com mediana de idade
gestacional de 34 semanas, sendo 40,81% do sexo masculino e 59, 19% do sexo
feminino, com peso médio de 1727 +-384 g. A média de permanência na enfermaria
canguru foi de 33,75 dias e o ganho médio de peso foi de 884,53g. Dos recémnascidos assistidos pelo método canguru, 95,92% tiveram alta da segunda etapa do
método em aleitamento materno exclusivo. Conclusão: O presente estudo indicou
que o método canguru, além de promover efetivo ganho de peso, é um facilitador
para o aleitamento materno exclusivo e confirma a importância da humanização
ao recém-nascido de risco. Contribuições para a política de alimentação infantil: A
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PO179 - O NÍVEL DAS INFORMAÇÕES DADAS PELOS ENFERMEIROS NAS CONSULTAS

gravídico puerperal é realizada a fim de que ocorra uma amamentação livre de

DE PRÉ-NATAL REFERENTES AO ALEITAMENTO MATERNO- O IMPACTO DAS

queixas e desenvolva a tomada de consciência dos benefícios trazidos pelo ato de

INFORMAÇÕES NO PÓS-PARTO.

amamentar para mãe e para o bebê. Além da eficácia que o leite materno traz

Rodrigues, Marta alvarez ; Silva, M. L. Sabino ; Abreu, Sandra ;

ao desenvolvimento da criança, a criação do vínculo afetivo é outra questão que

1 - UNIP; 2 - UNAERP; 3 - Anjos do Leite , HGA;

precisa ser repassada em todas as consultas, envolvendo, direta ou indiretamente,

Introdução: A amamentação é um ato natural e constitui a melhor forma de alimentar

devem buscar um aprofundamento sobre as dificuldades do aleitamento materno

o bebê nos seus primeiros meses de vida, promove o crescimento e desenvolvimento

para que eles possam proporcionar alternativas importantes e indispensáveis

como também protegê-los em relação a doenças infecciosas comuns na infância.

para evitar o desmame precoce. A abordagem em relação ao manejo diz respeito

Nesse sentido, o leite materno funciona como “a primeira vacina”. Além disso, na

ao desenvolvimento das habilidades de aconselhamento e consultoria por parte

espécie humana o ato de amamentar contribui para gerar afetos positivos entre mãe

do profissional, de uma forma que reconheça a singularidade de cada mãe. 4,5

1

2

3

toda a família. Considerações finais: Diante das considerações, os profissionais

e bebê estreitando o vínculo. Embora seja um processo natural, vários aspectos da
amamentação podem ser aprendidos e aperfeiçoados com orientações, abordagens

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Nível de informação; Consultoria

corretas, para que você possa amamentar com maior segurança e sucesso. A
amamentação deve ser a única forma de alimentar a criança nos primeiros seis
meses de vida e pode continuar sendo associada a outros alimentos até os dois anos
de idade ou mais.1,2. Objetivo: Esse estudo teve como objetivo verificar o nível das
informações dadas pelo enfermeiro nas consultas de pré-natal as gestantes sobre
aleitamento e a repercussão no pós-parto. Metodologia: Para tanto, desenvolveu-se
uma pesquisa com finalidade descritiva e exploratória, com abordagem dos dados de
maneira quantitativa e qualitativa, sendo o foco predominantemente quantitativo.
Os dados foram analisados de forma quantitativa através de frequência absoluta
e relativa apresentado em gráficos e de forma qualitativa através de categorias
de análise, que são as Informações dadas sobre amamentação, Influência das
informações na amamentação, Informações dadas pelo profissional a gestantes
e puérperas sobre aleitamento materno. Discussão e Resultados: Os resultados
evidenciaram que as orientações não são passadas na forma clara e compreensível
para as gestantes, nem tão pouco o manejo do aleitamento materno para as
puérperas. 3 O profissional será o multiplicador de informações desde o pré-natal,
parto, puerpério e após a alta, na atenção básica ou na consultoria da amamentação
de forma adequada, fortalecendo as informações. Portanto, a preparação no ciclo
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PO180 - O PAPEL DA ENFERMAGEM NO INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO NO

PO181 - O PAPEL DOS PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS NA AMAMENTAÇÃO –

ALOJAMENTO CONJUNTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR

Rodrigues BHX ; Holanda VR ; Goldman RE ; Higashi AB ;

GEBER-CORREA, RACHEL 1; Therense, Munique 2; SARTORELLI, LUCIANA 3;

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO; 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE

1 - Universidade Federal do Amazonas; 2 - Universidade do Estado do Amazonas;

PERNAMBUCO;

3 - Sagrado Feminino;

Introdução: O Alojamento Conjunto (AC) é um sistema hospitalar, onde o Recém

O papel de profissionais terceirizados no suporte intraparto e até duas horas após

Nascido (RN) saudável permanece ao lado da mãe por 24 horas, tornando um ambiente

o nascimento da criança, principalmente desempenhado pelas doulas, tem sido

propício para a equipe de enfermagem estimular o aleitamento materno, já que este

muito discutido no Brasil nos últimos anos pelas campanhas de humanização do

espaço favorece o contato direto entre mãe e filho, um aspecto de extrema importância

parto preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da

para amamentação1. Objetivo: Relatar a experiência do papel da enfermagem no

Saúde (MS). Contudo, a necessidade de aumentar o período de amamentação,

incentivo ao aleitamento materno em AC. Descrição Metodológica: trata-se de um

diminuir os efeitos causados pela amamentação errada e apoiar a mãe durante

estudo descritivo, tipo relato de experiência, desenvolvido na unidade de AC de um

o puerpério se faz importante rediscutir a relevância do acompanhamento

1

2

1

1

hospital público de Recife - PE no período de agosto a dezembro de 2013. Resultados:
Por meio de atividades educativas realizadas pela Enfermagem (vídeos, palestras,
folders e discussão em grupo) buscou-se ampliar o conhecimento das puérperas sobre
a amamentação, sanando diversas dúvidas relacionadas a tal temática como: pega,
posição e padrão de sucção na amamentação; tratamento de fissuras em mamilos;
mamas ingurgitadas; anatomia da mama; fisiologia da lactação; definição de aleitamento
materno exclusivo; doenças infecciosas e aleitamento, etc. Conclusão: A Enfermagem
no AC pode desenvolver um excelente papel, já que é um local de possibilidades para a
educação em saúde, e dentro deste cenário pode enfatizar o incentivo ao aleitamento
materno, empoderando a puérpera no processo de amamentação. Contribuições/
Implicações para a POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: O incentivo ao aleitamento
materno pela Enfermagem contribui significativamente para melhores resultados
no desenvolvimento infantil, repercutindo progressivamente para a diminuição de
morbidade e mortalidades por doenças preveníveis com a amamentação e concretiza
. Referências: 1. Pimpão FD, Kerber NC, Francioni FF, Rangel RF, Lunardi Filho WD. O
cuidado de enfermagem no alojamento conjunto: uma revisão integrativa. Cogitare

domiciliar por profissionais especializados. No início da década de 80, iniciou-se
Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno para alcançar as metas
estipuladas pela OMS e pelo MS, contudo, apesar de uma melhora, os índices
de aleitamento materno ainda se encontram abaixo do esperado. A IIª Pesquisa
Nacional de Aleitamento Materno (2009) que avaliou durante quase 10 anos a
situação no Brasil, informa que a média nacional de prevalência da amamentação
ou aleitamento materno exclusivo (AME) até o sexto mês da criança representa
41,0% das mães, variando de 27,1% em Cuiabá-MT a 56,1% em Belém-PA. Este
estudo demonstrou que o maior número de AME foi na região Norte do país, mas
conclui que ainda estamos muito distantes de cumprir as metas preconizadas
pela OMS (2001) e MS (2009): amamentação exclusiva durante os seis meses de
vida da criança. Salienta-se porém que a amamentação reduz substancialmente
o risco de morte por doenças infecciosas, diarreias, infecção do trato respiratório,
doenças gastrointestinais e alérgicas nos dois primeiros anos de vida, indicando
a importância do AME na primeira infância. Isto posto, tem-se como objetivo

Enferm. 2012; 17(3):562 – 567.

avaliar a relevância do acompanhamento profissional durante o AME até o sexto

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Aleitamento Materno; Alojamento Conjunto

pós-parto visando aumentar a prevalência de amamentação e dar apoio às mães.

mês e desenvolver um protocolo de acompanhamento profissional domiciliar
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Das mães entrevistadas (n=10), 50% não tiveram acompanhamento profissional

PO182 - O QUE LEVA UMA MÃE TORNAR-SE UMA DOADORA?

e as que tiveram foi somente nas consultas pediátricas mensais de rotina. Do total,

Gusmap MA 1; Carvalho CF 1;

20% não amamentou até o 6° mês e considerou que não recebeu apoio do núcleo

1 - Hospital Ipiranga;

familiar. Destaca-se que 100% das mães acreditam que o acompanhamento domiciliar
periódico de profissionais para dar apoio psicológico e orientações gerais acerca da

As ações de promoção e incentivo ao aleitamento materno não se deve restringir

amamentação contribuiria para o sucesso do AME. De acordo com as recomendações

em apenas a amamentação direta no seio mas; também, trabalhar com ênfase

da OMS e do MS, considerando ainda os resultados obtidos sobre a importância de

na extensão dos benefícios conferidos ao aleitamento para crianças nascidas a

um acompanhamento profissional domiciliar para o apoio às mães e aos seus núcleos

termo e a mesma relevância para crianças nascidas pré-termo e com baixo peso. O

familiares, propõe-se a inclusão de um protocolo de acompanhamento domiciliar

recém-nascido não deve ser vedado do direito de receber leite humano devido a

aos programas já implementados de incentivo ao AME. Sugere-se que este protocolo

uma impossibilidade ignota e/ou motivos variados oriundos da genitora. A doação

contemple atividades até o 6° mês pós-parto, dividido em 12 visitas: no primeiro mês

de leite humana está ligada diretamente às mães doadoras. Mulheres que por

visitas semanais (04), no segundo, terceiro e quarto meses com visitas quinzenais (06);

algum motivo, além de amamentar seus filhos doam parte da sua produção de

e no quinto e sexto mês, as visitas serão mensais (02). Nessas visitas, as mães poderão

leite para outras crianças, as quais naquele momento não podem mamar e/ou

tirar suas dúvidas quanto à amamentação e os problemas relacionados, quanto buscar

receber leite do peito de suas próprias mães.Em dias remotos os bebês tinham

apoio e suporte emocional estendido para manter o aleitamento materno durante

acesso ao leite diretamente das amas de leite, atualmente aos cuidados de um

todo esse período. Assim sendo, o acompanhamento domiciliar converge para o

Banco de Leite Humano ligado a uma rede nacional, que além de funcionar como

aumento da prevalência e duração da amamentação corroborando com as política

uma unidade operacional no controle e processamento de todo o leite coletado,

públicas federais e estaduais no combate à desnutrição infantil, prevenção de doenças

também é um centro de incentivo ao aleitamento materno.Com uma amostra de

e da mortalidade da primeira infância.

20 mães doadoras cadastradas no banco de leite humano do Hospital Ipiranga,
realizamos uma pesquisa com a aplicação de um questionário semi estruturado

PALAVRAS-CHAVE: Doulas; Amamentação; Acompanhamento domiciliar

com algumas questões que abordaram o nível social das doadoras, escolaridade,
número de filhos (planejados ou não), opinião sobre a política do aleitamento já
existente, entre outras; objetivando conhecer quem são estas doadoras e o que
pensam.Sabemos que doar leite humano, é um ato de grande solidariedade.Diante
do descompasso entre a doação de leite e o aumento de número de receptores,
os bancos de leite humano tem um papel de maior importância na promoção e
incentivo para melhor captação do leite doado.
PALAVRAS-CHAVE: Leite Humano; Doadoras; Questionário
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PO183 - O USO DA CHUPETA COMO FATOR ASSOCIADO AO DESMAME

PO184 - O USO DE BICOS ARTIFICIAIS E SUA RELAÇÃO COM DESMAME PRECOCE

Figueiredo S ; Abrão ACFV ; Abuchaim ESV ; Coca KP ; Cruz MJS ;

EM CRIANÇAS PARTICIPANTES DE UM PROGAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO

1 - Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros; 2 - Escola Paulista de Enfermagem

MATERNO EXCLUSIVO

- UNIFESP; 3 - Universidade Federal de São Paulo;

Silva MMS 1; Lima NIPP 1; Nunes AR 1; Guimarães GEV 1; Pereira LMG 1; Pinheiro FS 2;

1

2

2

2

3

1 - Universidade Federal do Maranhão; 2 - Universidade Federal do Maranhão e
Introdução: “A taxa de amamentação no Brasil está abaixo da recomendação”, uma

Hospital Universitário Materno Infantil;

vez que o “aleitamento exclusivo é indicado até o sexto mês de vida da criança”¹.
Dentre as causas do “desmame precoce tem-se o uso de bicos artificiais”² como uma

Introdução: O exercício que a criança faz para retirar o leite da mama é muito

“prática contraindicada pela IHAC”, cujo enfoque é promover a amamentação desde o

importante para o desenvolvimento adequado de sua cavidade oral, propiciando

nascimento da criança. Objetivo: Associar o uso da chupeta ao desmame de crianças

uma melhor conformação do palato duro, o que é fundamental para o alinhamento

de 0 a 180 dias em aleitamento materno. Método: Coorte prospectiva com crianças

correto dos dentes e uma boa oclusão dentária. Quando o palato é empurrado para

nascidas em Hospital Amigo da Criança localizado em SP, com seguimento ambulatorial

cima, o que ocorre com o uso de chupetas e mamadeiras, o assoalho da cavidade

pós-alta. A coleta de dados teve início após a aprovação de Comitê de Ética da

nasal se eleva, com diminuição do tamanho do espaço reservado para a passagem

UNIFESP e assinatura do TCLE pela mulher, mediante entrevista e contato telefônico

de ar, prejudicando a respiração nasal1. Alguns bebês resistem às tentativas de

mensalmente desde o nascimento até 180 dias de vida da criança. Analisando o efeito

serem amamentados, essa resistência pode estar associada ao uso de bicos

das variáveis sobre o risco de desmame utilizou-se o modelo de Cox por abordagem

artificiais ou chupetas1. As chupetas e bicos são largamente utilizados em vários

univariada (IC 95%). Resultados: Estudaram-se 261 crianças nascidas termo, peso

países, constituindo importante hábito cultural em nosso meio. As chupetas são

médio de nascimento 3348 gramas, 67,4% nascidos de parto normal e de 55,2% filhos

geralmente usadas para acalmar o bebê e não fornecem alimentação2. A confusão

de primíparas. O uso da chupeta apresentou associação ao aleitamento materno,

de sucção causada pelas diferenças de técnicas de sucção de chupeta e do seio

mostrando aumento de 3,5 vezes a chance de desmame precoce (IC 95%=[2,4;5,1],

pode interferir no sucesso do aleitamento materno. Além disso, crianças que

p<0,001). Risco acentuado entre mães que apresentaram dificuldades na amamentação

usam chupetas mamam com menos frequência3. Objetivos: Verificar a quantidade

(HR=7,9, IC 95%=[23,7;16,7], p<0,001) e no retorno ao trabalho da mãe (HR=12,7, IC

de crianças inscritas em um Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno

95%=[5,8;27,7], p<0,001). Conclusão: A chupeta é fator de risco para o desmame e seu

Exclusivo, com até seis meses de idade, que fizeram uso de bicos artificiais, como

uso aumenta a chance de desmame da criança. A continuidade do acompanhamento

chupetas e mamadeiras e a partir desse resultado, observar se ocorreu desmame

da criança após a alta é fundamental para a manutenção do aleitamento materno.

precoce. Descrição metodológica: Trata-se de um estudo retrospectivo com
base no banco de dados, referente ao período de Outubro de 2012 a Outubro

PALAVRAS-CHAVE: Desmame; Aleitamento Materno; Fatores de Risco

de 2013, do Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo, realizado
no Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Materno Infantil, em São
Luís, Maranhão. Utilizou-se como critério de inclusão no estudo a participação
no referido Programa, mesmo que a criança não tenha comparecido a todas as
consultas. Resultados: No período correspondente a Outubro de 2012 a Outubro
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de 2013, 535 crianças foram inscritas neste Programa. Do total de crianças inscritas

PO185 - ORGANIZAÇÃO DO III SEMINÁRIO MICRO REGIONAL DE ALEITAMENTO

37,19% (199) fizeram uso de bicos artificiais. Das 199 crianças que utilizaram bicos

MATERNO VALE DO ITAJAÍ: UMA SENSIBILIZAÇÃO PARA SEMANA MUNDIAL DE

artificias 80,90% (161) fizeram uso de mamadeira e 19,10% (38) utilizaram chupeta.

ALEITAMENTO MATERNO

Ainda em relação ao total de crianças que utilizou bico artificial, 96,48% (192) teve o

Garcia LMW 1; Figueiredo FCM 1; REITER MGR 2;

uso do bico associado ao consumo de outro alimento que não o leite materno, como

1 - Secretaria Municipal de Saúde; 2 - UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU;

fórmulas artificiais, suco, água, chá ou iogurte. Conclusão: Por ser um Programa de
Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo nenhuma criança inscrita deveria fazer

INTRODUÇÃO: O município de Indaial mantém um representante no Comitê de

uso de bicos artificiais, visto que essa é uma das regras do programa e as mães

Aleitamento Materno do Vale do Itajaí desde sua fundação em 2002. Inicialmente

recebem esta informação no momento da adesão. Além disso, no decorrer dos seis

seus membros eram profissionais e trabalhadores da Regional de Saúde, Hospitais

meses em que a criança é acompanhada, a mãe é informada sobre os problemas

e Secretarias Municipais de Saúde da Associação dos Municípios do Médio Vale do

ocasionados pelo uso de mamadeira e/ou chupeta, a exemplo da confusão de

Itajaí, AMMVI. Na sua trajetória o Comitê de Aleitamento Materno ganhou forças e

bicos, desmame precoce e risco de contaminação. Desta forma, é importante que

agregou parceiros, como a Universidade de Blumenau- FURB com seu Programa de

as consequências do uso de bicos artificiais sejam abordadas continuamente para

Atenção Materno Infantil e Centro Laelia purpurata de Pesquisa e Desenvolvimento

que esse percentual seja reduzido a zero, evitando estes problemas. Contribuições/

Tecnológico de Leite Humano e Aleitamento Materno. Ações do comitê: Visita e

implicações para política de alimentação infantil: Este trabalho reforça a importância

apoio aos municípios nas ações de promoção da saúde materno infantil através

de políticas públicas voltadas para alimentação infantil, que discutam os benefícios do

do AM, Pesquisa de Prevalência do AM em 2007, organização de Seminários

aleitamento materno exclusivo até o sexto e complementado até os dois anos e que

Regionais, Congresso Sul Brasileiro de AM em 2008. Os eventos atingiram números

expliquem os problemas que podem surgir quando a criança em fase de amamentação

expressivos de participantes, mas sentiu-se a necessidade de oferecê-lo a um

utiliza bicos artificiais, como mamadeira ou chupeta, a exemplo do desmame precoce.

número maior ainda. Há três anos iniciaram os Seminários Micro- regionais, como
chamada para a Semana Mundial Aleitamento Materno- SMAM. As Microrregiões,

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Bicos artificiais; Desmame precoce

formadas por três a quatro municípios, ficam com a responsabilidade da
organização dos seminários, apoiados pelo Comitê. Nestes eventos há mobilização
dos profissionais e comunidade da região: como palestrantes, composição de
mesas redondas e apresentações de trabalhos. Indaial tem destaque na região
pelo apoio à saúde materno infantil. Em 2001 aderiu ao Programa da Saúde da
Família, focando no apoio ao AME até o sexto mês de vida da criança e continuado
até os dois anos ou mais (OMS). Em 2004 destacou-se na região no apoio do
AM, quando aprovou um Projeto de Lei de autoria de um vereador, que criava a
Semana Municipal de Aleitamento Materno, comemorada na semana anterior ao
dia das mães. Foi o primeiro município da região a estender a licença à gestação
de 180 dias para todas as servidoras, independente de pertencer ao regime
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estatutário, emprego público ou contrato temporário. A microrregião de Indaial

ficaram entre ótimo (53%) e bom (43%). Nas questões abertas chamou a atenção

é composta por mais dois municípios de pequeno porte. A escolha da cidade para

dos organizadores a solicitação de outros temas utilizando a mesma metodologia

sediar os seminários, foi para comemorar a Semana Municipal de AM, e da parceria

de apresentação, solicitação esta que será encaminhado para os gestores,

com a Universidade local, UNIASSELVI que cede o espaço à realização do evento.

CONCLUSÃO: Como foi organizado pelas equipes: Atenção Básica e NASF,

O município como os demais da região tem na sua base econômica, a indústria,

proporcionou ao profissional novas experiências entre elas, sair da rotina técnica,

destacando-se a têxtil, com predomínio da mão de obra feminina. Santiago (2013), afirma

mecânica, se colocar em uma situação de negociador e mediador. Seja na

que não tem como se cumprir a meta da OMS do AME até 6 meses, complementado

organização da programação do dia do evento, com a diversidade dos palestrantes,

com alimentos saudáveis até dois anos ou mais, quando a mãe sai para trabalhar fora

conciliar suas agendas, onde encaixa-lo? qual o tempo de sua fala? Diferente da

do lar, somando as propagandas de vários produtos usados na alimentação infantil. O

rotina da Unidade Básica de Saúde. Vale destacar a valorização dos profissionais

trabalho feminino, uso de chupetas, mamadeiras, influência cultural e mitos regionais

do município utilizados na programação do evento, muitas vezes com capacidade

tem cooperado com desmame precoce, e a introdução de outros leites na alimentação

desconhecida e sub aproveitada. A troca de conhecimento, e experiências tão

de lactentes da região. Objetivo do III Seminário Micro-regional foi Envolver os membros

diversas apesar dos municípios serem tão próximos. Como o Seminário foi uma

do Comitê e funcionários da secretarias municipais, com enfoque na Equipe de Atenção

chamada para a SMAM, de 04 a 08 foram realizados várias ações envolvendo os

Básica, para comemorar a Semana Municipal de AM bem como sensibilizá-los para o

Agentes Comunitários numa campanha de coleta de frascos para acondicionamento

tema da SMAM 2014, AMAMENTAR UM GANHO PARA TODA A VIDA e, os 8 ODMs.

de leite humano, para encaminhar ao BLH em Blumenau. Distribuição de

Metodologia do Seminário: a organização foi feita pelas 3 representantes do município

panfletos em vários locais e setores da cidade. Na SMAM contou com apoio

no Comitê. Na abertura foi apresentado vídeo realizado com auxilio do responsável

das Secretarias da educação, assistência Social,mídia local e comunidade geral.

pela comunicação de Secretaria da Saúde, que relaciona o Aleitamento Materno com

Estas ações passaram a fazer parte da discussão diária dos setores envolvidos, o

cada um dos 8 ODMs, baseado no texto revisado pelo Prof. Marcos Renato de Carvalho

que irá refletir na saúde da criança, principalmente após a reflexão sobre o AM

da UFRJ. No período matutino os trabalhos ficaram por conta das lacunas para se

ajudando o Desenvolvimento do planeta (8 ODM) o que ficou bem marcado em

alcançar os objetivos. A palestra de abertura foi “Estratégias para profissionais de

todos os envolvidos/atingidos, seja na fala individual ou nas discussões em grupos.

Saúde no Apoio ao Aleitamento Materno” ministrada pela pediatra do Banco de Leite
Humano (BLH) de Blumenau. Houve uma mesa redonda com equipe multiprofissional

PALAVRAS-CHAVE:

Aleitamento

do município e representantes do Comitê, com tema “Lacunas Importantes em

Desenvolvimento do Milênio

Materno;

Saúde

Materno

Infantil;

Aleitamento Materno”. No período vespertino tratou-se dos avanços relacionados
com AM para atingir os 8 ODMs, uma Mostra de trabalhos realizadas nos Municípios
da microrregião no apoio e promoção do AM. Finalizando com a palestra sobre a “Hora
Mágica” pela presidente do BLH e Comitê de AM. RESULTADOS: Na hora da confirmação
da presença foi entregue um instrumento de avaliação do evento a ser devolvido no
final do evento. Foram avaliados; estrutura, ambiência, vídeo de abertura, palestras,
mesa redonda e mostra de trabalhos. Nas perguntas fechadas na sua totalidade
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PO186 - ORIENTAÇÕES EM ALEITAMENTO MATERNO E PRÁTICA DE ALEITAMENTO

de 401 mães. Os dados foram analisados pelo SPSS 17.0. RESULTADOS: Das 429

MATERNO EXCLUSIVO ENTRE USUÁRIAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

mães de crianças menores de seis meses 22,8% eram adolescentes, 23,5% se

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2013

consideravam brancas, 76,7% tinham ensino fundamental completo ou mais,

ALVES JS ; OLIVEIRA MIC ;

e 60,1% não possuíam trabalho remunerado. Receberam orientação sobre

1 - Universidade Federal Fluminense;

amamentação durante o pré-natal 78,8% das mães, das quais 59,0% foram

1

1

orientadas na consulta, 34,2% em grupos educativos e apenas 4,2% durante a
INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é considerado o melhor método de alimentação

visita domiciliar. Nestas unidades básicas, 82,9% das mães foram informadas que

infantil, pois possui características nutricionais ideais para a criança nos primeiros

a criança deve ser amamentada exclusivamente até os seis meses de vida, 76,5%

seis meses de vida, proporciona proteção contra infecções e alergias, e estimula

que a amamentação deve ser praticada sob livre demanda e 76,9% que não se deve

o desenvolvimento adequado do sistema imunológico do bebê, promovendo o

oferecer mamadeira ao bebê. Já o manejo da amamentação foi menos abordado:

crescimento e desenvolvimento pleno das crianças nesta fase (Toma & Rea, 2008). A

63,4% receberam orientação sobre a posição e pega do bebê para mamar e 56,4%

Organização Mundial da Saúde (WHO) recomenda a amamentação exclusiva até os

sobre ordenha da mama. Perguntadas se a unidade as apoiava para amamentar,

seis meses de vida e define o aleitamento materno exclusivo como a criança receber

51,8% responderam afirmativamente. Estavam em aleitamento materno exclusivo

somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra

50,1% das crianças. O aleitamento materno exclusivo foi mais praticado (p<0,05) por

fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo

mães adultas (53,2%); de cor branca (59,4%); em licença maternidade (69,9%), que

vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos (WHO,

não fumavam (52,4%); não eram etilistas (53,0%); possuíam uma boa percepção de

2007). Estudos indicam que orientações fornecidas a gestantes e mães sobre os

sua saúde (52,6%); e cujo companheiro era o chefe da família (54,6%). As variáveis

benefícios e o manejo da amamentação têm impacto na prática da amamentação

mais proximais associadas ao desfecho foram: número de consultas pré-natais

(Demitto, 2010; Oliveira et al, 2005) e que diversos fatores contribuem para a

superior a cinco (52,5%), aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar (53,0%);

interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo (Venâncio et al, 2008).

orientação pela unidade básica sobre a importância do aleitamento materno

OBJETIVOS: Investigar as orientações recebidas sobre amamentação e sua associação

exclusivo por seis meses (52,7%); a mãe ser a principal cuidadora da criança

com a prática do aleitamento materno exclusivo entre usuárias de unidades básicas

(53,8) e o não uso da chupeta pelo bebê (58,5). CONCLUSÕES: As recomendações

de saúde da cidade do Rio de Janeiro. MÉTODOS: Estudo transversal conduzido em

da Organização Mundial da Saúde ainda não estão sendo cumpridas a contento,

novembro e dezembro de 2013 mediante entrevista a uma amostra representativa

pois apenas a metade das crianças no 1º semestre de vida estava em aleitamento

de 695 mães de crianças menores de um ano usuárias das nove unidades básicas do

materno exclusivo. É importante que se expanda a cobertura das orientações

Rio de Janeiro com Posto de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO).

sobre aleitamento materno nas unidades básicas, em especial as relativas ao

Esses postos visam aumentar os estoques de leite humano da rede de Banco de

seu manejo, em ações como os grupos educativos e as visitas domiciliares.

Leite Humano da cidade, voltados aos recém-natos de risco. Para efeito da presente

Estas orientações são especialmente importantes para mães adolescentes, de

investigação, cujo desfecho é o aleitamento materno exclusivo, foram selecionadas

cor parda ou preta, com hábitos de vida não saudáveis, com assistência pré-

apenas as mães de bebês menores de seis meses. Para tal, com um nível de erro de

natal insuficiente e cujo bebê recebeu complemento no hospital. IMPLICAÇÕES

3,5% e intervalo de confiança de 95%, foi calculado um tamanho amostral mínimo

PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: A investigação das orientações
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sobre aleitamento materno prestadas nas unidades básicas de saúde e sua

PO187 - OS AVANÇOS DA AÇÃO MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA NO

repercussão na prática do aleitamento materno exclusivo, bem como a análise de

BRASIL.

outros preditores, é fundamental para o aprimoramento deste nível de assistência.

ARAÚJO RG 1; MONTEIRO, FR 1;
1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE;

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno exclusivo; atenção primária à saúde;
estudos transversais

Conciliar a amamentação com o retorno ao trabalho é um desafio para a mulher
trabalhadora. Diversos estudos mostram que a volta da mãe que está amamentando
para o trabalho é um dos fatores que contribuem para o desmame precoce do bebê.
Conforme a II Pesquisa de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito
Federal do Ministério da Saúde, realizada em 2008, foi constatado o predomínio do
aleitamento materno exclusivo em mulheres que estavam em licença maternidade
no momento da pesquisa. Para que a mulher se sinta segura, tranquila e motivada
para voltar a trabalhar e continuar amamentando seu filho, é muito importante o
apoio do gestor e da empresa em que trabalha, assim como da família e da sociedade.
Sendo assim, o Ministério da Saúde em parceria com a Sociedade Brasileira de
Pediatria lançou em 2010, a Ação da Mulher Trabalhadora que Amamenta com o
objetivo de apoiar as mães que trabalham e desejam continuar amamentando seus
filhos após retornarem da licença maternidade. A ação é baseada em três eixos:
ampliação da licença maternidade de 120 dias para 180 dias (Empresa Cidadã),
creche no local de trabalho e salas de apoio à amamentação. Para a implementação
da ação no Brasil, vêm acontecendo desde 2011, oficinas de formação de tutores
na ação Mulher Trabalhadora que Amamenta com carga horária de 16 horas. Para
participar da oficina, o participante deve ter experiência na área de aleitamento
materno, vínculo com a Secretaria Estadual e/ou Municipal de Saúde ou Bancos
de Leite Humano, disponibilidade para visitar e acompanhar empresas, alimentar
e acompanhar o sistema de monitoramento on line MTA. Durante a oficina, os
participantes são capacitados para sensibilizar gestores da esfera pública e privada
quanto às ações de promoção, proteção e apoio às mulheres trabalhadoras que
amamentam. Até o momento já foram realizadas 22 oficinas em diferentes estados
do Brasil desde o início da ação, formando 579 tutores. Atualmente, constam
no sistema de monitoramento online MTA do Ministério da Saúde, 45 salas de
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apoio à amamentação em empresas públicas e privadas cadastradas. A formação

PO188 - PALARAS, GESTOS E MANIFESTOS

de tutores tem sido importante para fortalecer as ações de aleitamento materno

Machado O 1;

para além do setor saúde. Dessa forma, permite-se a mobilização do setor público/

1 - MATERNIDADE CARMELA DUTRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/ SC;

privado e sociedade civil no incentivo à amamentação, conforme a recomendação
da Organização Mundial de Saúde: amamentar até os 2 anos de vida ou mais, sendo

Introdução: O conteúdo deste poema tem base fundamental no trabalho realizado

exclusivamente até o sexto mês de vida do bebê. Os gestores abordados pelos

no decorrer de 26 anos de atuação na Assistência ao Aleitamento Materno em

tutores têm se mostrado sensíveis à causa, principalmente na implantação de salas

Banco de Leite Humano e UTI Neonatal, e participação nos ENAMs e Cursos sobre

de apoio à amamentação, que é uma forma simples e de baixo custo de apoiar a

Aleitamento Materno. Objetivo: Manifestar a importância de manter cuidados

lactante trabalhadora. Espera-se que os índices de aleitamento materno das mães

especiais para que o bebê possa receber o mais nobre alimento que a sábia

beneficiadas com a Ação da Mulher trabalhadora que Amamenta sejam aumentados,

Natureza providenciou para o início de sua vida, o qual terá reflexo permanente na

repercutindo na saúde da criança e da mulher. Além disso, as empresas também são

sociedade. Título: PALAVRAS, GESTOS E MANIFESTOS. Cada criança amamentada

beneficiadas com o menor absenteísmo e rotatividade da colaboradora, redução de

é um laço afetivo a mais que se forma na humanidade. Cada gesto de ternura, de

custos com a saúde, e com o ganho de imagem perante seus funcionários e sociedade.

nossa parte, para ajudar, orientar, ouvir uma Mãe, é um tijolo a mais na construção
de um mundo de paz, compreensão e fraternidade. Cada Mãe que aprende os

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Trabalho; Sala de Apoio à Amamentação

“segredos” da Amamentação supera seus medos, seu cansaço, suas angústias e
percebe a nobreza de sua capacidade. Cada sorriso de uma criança amamentada,
ao olhar para o rosto de sua Mãe, transmite a alegria de receber o melhor alimento
para o início de sua vida, e o reflexo da gratidão pela saúde adquirida com os
melhores nutrientes e os componentes da imunidade. Senhor DEUS do Universo,
abençoai cada Mãe, Pai, Filho(a), Família, Profissional, enfim, cada membro da
sociedade. Cuidai Senhor, de todas as pessoas que se esmeram para promover a
saúde, trabalhando com amor e serenidade. Maria, que amamentou JESUS, deixou
o expressivo exemplo da oferta deste precioso alimento: LEITE MATERNO para a
mais tenra idade!
PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Saúde; Afeto
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PO189 - PARTICIPAÇÃO PATERNA NA AMAMENTAÇÃO DO FILHO NASCIDO

Este estudo compôs uma dissertação de mestrado e foi financiado pelo Conselho

PREMATURO COM MUITO BAIXO PESO

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Participaram do

Silva KA ; Machado MMt ; SILVA RCC ; Campos MLB ; Morais AMB ; Martins AF ;

estudo nove pais, com mediana de idade 32 anos. Todos residentes em zona urbana

1 - Instituto de Teologia Aplicada (INTA); 2 - Universidade Federal do Ceará; 3 - UNIFOR;

e territórios de cobertura pela Estratégia de Saúde da Família. Oito eram católicos

4 - Hospital Geral de Fortaleza; 5 - Ministério da Educação;

e um evangélico. Coabitavam com o filho e a companheira. Dois tinham o ensino

1

2

3

2

4

5

fundamental e sete o ensino médio. A renda variava de um a dois salários, exceto
O cuidado nutricional é indispensável ao adequado crescimento e desenvolvimento

a um participante que ganhava cinco. Apenas três das companheiras exerciam

do nascido prematuro. O nascimento antes de 34 semanas de gestação, impede

atividade remunerada. Todos os pais faziam referência ao leite materno como o

a alimentação por sucção, pois este consiste em um reflexo inato que depende da

melhor alimento para o filho relacionando a uma melhor nutrição, crescimento e

maturação fisiológica. Questões ligadas à idade e aos períodos do desenvolvimento

desenvolvimento e recuperação da saúde, mediante a imaturidade e a internação

fazem com que o prematuro seja incapaz de sugar, deglutir e respirar ao mesmo

do filho instalou-se ansiedade relacionada à aceitação do aleitamento materno. No

tempo. Porém, a tentativa da sucção deve ser tentada precocemente¹.O leite materno

estudo de Machado e Bosi ³, a presença do companheiro foi reconhecida como um

é universalmente aceito como o melhor alimento para os bebês, de risco e normais. Há

auxílio valioso na amamentação, especialmente quando há uma participação mais

evidências de que o aleitamento materno contribui para o desenvolvimento cognitivo.

efetiva nos cuidados diários com a companheira e o filho. Os pais incentivavam

O colostro das mães de prematuros contém maior teor de calorias, lipídios, proteínas

as companheiras a amamentarem. Dispensavam suporte na ordenha mamária

e lactose². Estabelecer a amamentação a este grupo constitui-se um grande desafio.

e auxiliavam no transporte do leite coletado ao hospital. Em estudo qualitativo

É importante o incentivo às mães destas crianças e oferta de suporte pela família e

realizado por Sweet e Darbyshire 4 com sete pais de recém-nascidos prematuros

comunidade. O pai é fundamental na decisão sobre como alimentar a criança. Sua

de muito baixo peso, na Austrália, o ato de monitorar o volume de leite ordenhado,

participação contribui para o aumento do aleitamento materno, melhora a satisfação

transportar e auxiliar na ordenha, foi evidenciado. Para estes pais, o filho

da mãe com a amamentação e favorecem a adaptação dos pais à parentalidade.

pertencente ao casal exigia apoio à parceira na lactação. Os pais só tiveram contato

Objetivamos compreender a vivência paterna da amamentação do filho nascido

com a ordenha manual da mama após o nascimento do filho pré-termo, no entanto,

prematuro com muito baixo peso.Estudo qualitativo, realizado em Sobral-Ceará, no

os que não participavam da ordenha cuidavam dos filhos e realizavam atividades

período de agosto a novembro de 2013. Participaram nove pais de crianças nascidas

domésticas. A produção de leite pela mãe foi foco da atenção paterna. Havia

prematuras de muito baixo peso, residentes em territórios urbanos e rurais, de

insegurança se haveria volume suficiente para a dieta prescrita. A amamentação

cobertura pela Estratégia de Saúde da Família, totalizando sete. Utilizou-se a base de

é concebida padrão-ouro de alimentação com ênfase nas propriedades do leite

dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) dos anos de 2011 e 2012,

materno que adquirem relevo especial em virtude de a maior vulnerabilidade deste

para levantamento das crianças e identificação dos endereços. O agente comunitário

grupo de bebês5. As autoras consideram imprescindível dispor de leite humano em

de saúde propiciou o contato do pesquisador com os informantes. Aplicou-se uma

quantidade suficiente que permita o atendimento, nos momentos de urgência, a

entrevista semi-estruturada. Numerada de um a nove. O cenário foi o domicílio. Utilizou-

todos os lactentes que, por motivos clinicamente comprovados, não disponham de

se gravador de áudio com autorização dos participantes. Procedeu-se escuta exaustiva

aleitamento ao seio os bancos de leite humano criados para garantir a qualidade

das falas, transcrição, categorização, análise do discurso e discussão das informações.

do leite humano destinado à crianças nascidas prematuras, de baixo peso ou
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hospitalizadas em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. O ato de acompanhar a

PO190 - PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS QUANTO À IMPORTÂNCIA DO COLOSTRO

oferta alimentar durante a internação, com vistas no volume ingerido diariamente,

PARA SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO

fazendo relação do aumento da quantidade de leite ofertado e o ganho de peso,

Teixeira MA 1; Santos RPB 1; Lopes AS 1; Brito RS 1; Andrade J 1; Araújo RT 1;

originava expectativa com relação à saúde do filho e iminência da alta hospitalar.

1 - Departamento de Saúde da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia;

Os pais vivenciaram a oferta do leite materno ao filho nascido prematuro, transcendendo
o estímulo. Participaram das dificuldades que envolveram o binômio mãe e filho,

O colostro é o primeiro leite que o recém-nascido tem contato quando realiza a

tornando-se ator do processo e contribuindo para que a amamentação do prematuro

sucção nas mamas da nutriz. É um líquido amarelado, viscoso que se encontra

acontecesse em um contexto de complexidade. A participação paterna amplia as

nos alvéolos das mamas desde o último trimestre da gestação até os primeiros

possibilidades do aleitamento materno trazendo benefícios para criança, mulher, família

dias do pós-parto. É um leite excretado em pequena quantidade, mas suficiente

e sociedade. Serve como apoio e estímulo à lactante, em especial a mãe do prematuro

para alimentar e suprir as carências do neonato. É rico em proteína, carboidratos,

que enfrenta dificuldades para ofertar o leite materno. Insere o homem em um universo

gordura, lactose e vitaminas hidrossolúveis. Tem maior quantidade de sódio,

considerado estrito da mulher, pela relação do corpo feminino com a amamentação.

potássio e cloro, vitaminas lipossolúveis como E, A, K, além de ser descrito como
uma vacina natural rica em anticorpos de transferência vertical, que confere ao

PALAVRAS-CHAVE: PAI; PREMATURO; ALEITAMENTO MATERNO

recém-nascido imunidade a diversos antígenos e microrganismos patógenos para
sua flora microbiana.1 No entanto, é permeado por mitos e crenças, impedindo
algumas puérperas a oferecerem para os filhos. Assim, a percepção das puérperas
quanto à importância do colostro para saúde do recém-nascido tem influência
e contribuição dos fatores sociais e ambientais. Este estudo teve por objetivo
compreender a percepção das puérperas quanto à importância do colostro
para saúde do recém-nascido; identificar percepção das puérperas quanto à
importância do colostro para saúde do recém-nascido e realizar cuidado educativo
às puérperas e seus familiares quanto a importância do colostro. Pesquisa
qualitativa, exploratória, descritiva e intervencionista, utilizando como abordagem
de investigação a Pesquisa Convergente Assistencial2 fundamentada na Teoria
das Representações Sociais3. Foi desenvolvido em uma entidade filantrópica, a
qual atende mãe-filho, na cidade de Jequié-BA, com doze puérperas internadas
no alojamento conjunto. Como técnicas de coleta de dados foram realizadas
entrevista e técnica projetiva do manuseio com massa de modelar a partir de
encontros individuais. Como instrumento de coleta dos dados foi utilizado um
formulário semiestruturado. Os dados advindos das entrevistas foram analisados
conforme proposta de Minayo4 e de Teixeira, Paiva e Nóbrega5. Esta pesquisa faz
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parte do projeto de pesquisa intitulado: o cuidado à família que vivencia o processo

PO191 - PERCEPÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE O

de amamentação, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESB (CEP/UESB),

ALEITAMENTO MATERNO, NO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP

sob o número de parecer 3338. Os resultados apontaram que os significados do

Jorge LSS 1; Ferraz FF 1; Marques MFP 2; Ribeiro AB 2; Oliveira FR 2;

aleitamento materno para as puérperas estão centrados nos benefícios do leite

1 - Departamento de Atenção Básica, Secretaria de Saúde; 2 - Comitê de Mortalidade

materno para o crescimento e desenvolvimento da criança; a amamentação é um

Infantil, Secretaria de Saúde;

ato prazeroso, porém incomoda, porque dói, fere o peito e é cansativo amamentar; o
colostro foi representado como o primeiro leite, que traz benefícios para a saúde da

A promoção ao aleitamento materno é uma importante ação de promoção a saúde,

criança, é a primeira vacina, porém, nenhuma das mães deixou claro que é por meio

e os profissionais de saúde têm influência sobre sua prática e manutenção, visto

do sistema inume dela, e por conta da sua condição de saúde que tais nutrientes,

que podem orientar o manejo clínico e oferecer apoio necessário às mães. Para o

fatores parabióticos e imunológicos irão ser transferidos para seus filhos; além disso,

fortalecimento da amamentação é essencial o conhecimento sobre a percepção

o colostro foi considerado fraco e insuficiente. Desta forma, o cuidado educativo

destes profissionais acerca dos motivos que levam as mulheres a deixar de

realizado foi satisfatório, pois instrumentaram as puérperas e seus familiares sobre a

amamentar e os benefícios do aleitamento materno, provocando a reflexão sobre

importância do colostro. Conclui-se que profissionais de saúde precisam discutir sobre

a adequação de suas práticas educativas e aconselhamento realizado às mães.

a importância do colostro para saúde das crianças, desmistificando crenças, mitos e

Conhecer as percepções dos profissionais acerca do aleitamento materno também

tabus. Este estudo contribuirá para reflexão acerca das políticas de saúde vigente.

é importante para planejar e executar ações de capacitação destes. O objetivo
deste trabalho foi identificar, na percepção de agentes comunitários de saúde

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Colostro; Cuidado

(ACS), do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) do Município de
Osasco, SP, as vantagens do aleitamento materno e as causas de desmame entre as
mulheres residentes das áreas de abrangência destas equipes. O estudo transversal
descritivo foi realizado em outubro de 2013, durante a realização de 10 atividades de
sensibilização em aleitamento materno, direcionadas a 295 agentes comunitários
de saúde do PACS, em grupos de 25 a 30 agentes por turma. Os dados foram obtidos
a partir de perguntas realizadas no início da atividade, que registraram em papel
suas percepções. Os registros foram categorizados por termos-chave, conforme os
benefícios do aleitamento materno e dificuldades das mães/ causas do desmame.
A tabulação foi realizada em planilhas de Excel. Os resultados mostraram que entre
os relatos dos ACS, as percepções registradas consideraram como principais causas
para a interrupção da amamentação questões relacionadas à estética (“os seios
ficam caídos”), retorno da mãe ao trabalho e quantidade de leite (“leite fraco”,
“leite insuficiente” e “leite secou”), sendo 23,6%, 23% e 12%, respectivamente.
Em relação aos benefícios do aleitamento materno, 71,2% consideraram que as
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principais vantagens estavam relacionadas ao bem-estar da criança, sendo 47,3%

PO192 - PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE O

melhoria da imunidade, 14,6% valor nutricional do leite materno, 12,3% favorece

DESENVOLVIMENTO DO SEU TRABALHO EM ALEITAMENTO MATERNO NA

formação de vínculo, 10,5% melhor crescimento e desenvolvimento, 4,2% leite

ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES

materno é sem custo e prático. Conclui-se que, como os agentes comunitários de saúde

Brockveld, LSM 1;

são os profissionais que possuem maior vínculo família-profissional de saúde, e podem

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EMBU DAS ARTES;

exercer papel relevante na realização de ações educativas em promoção do aleitamento
materno, é fundamental conhecer suas percepções e capacitá-los para promoção de

Introdução: A importância do aleitamento materno estão bem descritas2,3,4

ações mais efetivas em relação à amamentação, buscando melhorar as prevalências de

e amplamente divulgadas na literatura mundial. Silva5 (1996) descreve que

aleitamento materno exclusivo e continuado, e consequentemente, promover melhoria

o profissional de saúde, principalmente o profissional enfermeiro é o maior

da situação de saúde infantil e redução da mortalidade infantil no município de Osasco.

responsável pelo sucesso de todas as alternativas de fomento à amamentação, por
ser aquele que partilha da experiência materna convivendo com a mulher a maior

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; agentes comunitários de saúde; percepção

parte do tempo. Objetivos: conhecer a percepção do profissional de enfermagem
a respeito das dificuldades encontradas no desenvolvimento do seu trabalho
em aleitamento materno, bem como sua opinião sobre o que pode melhorar o
índice de aleitamento materno no município. Escutar quem faz, ajuda a conhecer
e compreender as dinâmicas do processo de trabalho, no que diz respeito a tabus,
preconceitos, julgamentos e outros aspectos e como estes interferem negativa ou
positivamente nos resultados. Método: Foram entrevistados1 64 profissionais,
sendo 12 enfermeiros (representando 36% da totalidade de enfermeiros da
rede básica) e 52 auxiliares ou técnicos de enfermagem (representando 46% da
totalidade de auxiliares e técnicos da rede básica). Todos esses profissionais fizeram
o curso de manejo em aleitamento materno de 18 horas, em diferentes momentos
dos últimos dez anos. Desse total, apenas três profissionais eram do sexo masculino.
A idade dos profissionais variou entre 26 e 63 anos, com maior frequência na
faixa de 40 a 50 anos (40,6%). Resultados: Foi perguntado aos profissionais sobre
as três principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento do trabalho
com aleitamento materno. A resistência da mãe em amamentar, os mitos em que
ela acredita como leite fraco ou pouca produção de leite foram citados 33 vezes.
A resistência da família, a avó como desmotivadora principal do aleitamento materno
apareceu 17 vezes. Esse número apareceu também para a falta de tempo dos
profissionais para se dedicar à mãe com problemas, a falta de espaço nas unidades, e
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a falta de apoio dos médicos, em especial dos pediatras, que prescrevem outro leite ou

aleitamento materno, e apenas 23 (36%) responderam sim, contra 41 que

alimento muito precocemente, contrariando as orientações da equipe de enfermagem.

não fizeram. Entre as respostas positivas, estão consideradas as reciclagens de

Citadas em 10 entrevistas aparecem a falta de pessoal e a sobrecarga da equipe, e 8

pediatria que abordaram o tema, as atualizações feitas durante as comemorações

indicaram a falta de material que inclui a balança pediátrica, de material adequado

da Semana Mundial de Amamentação, a participação no Congresso Virtual. A

para relactação e material didático para os grupos, mesmo para distribuição às mães.

última pergunta era referente a sentir falta de mais capacitação e 44 (68,5%)

Outro problema que apareceu em 12 respostas foi a volta precoce da mãe ao

responderam que sim, enquanto 20 disseram não precisarem de mais cursos.

trabalho, o que na opinião dos entrevistados faz com que a mãe introduza outro

Dentre as respostas positivas, a grande maioria disse precisar de atualização e

leite ou alimento precocemente, com medo de a criança não se acostumar na

que mais encontros fortalecem e estimulam o trabalho. Considerações Finais: os

sua ausência. Foi relatado que, já aos dois meses, a mãe se preocupa com sua

profissionais possuem opiniões interessantes sobre seu trabalho e isto precisa

volta ao trabalho e não acredita que seu bebê ficará bem se apenas estiver sendo

ser considerado pelos gestores no momento do planejamento das ações. Além

amamentado no peito. Isso piora muito quando a mulher trabalha sem proteção

de se sentirem respeitados, os profissionais podem realmente contribuir com um

legal e volta à rotina profissional já nos primeiros dias após o nascimento do bebê.

melhor diagnóstico da situação, pois atuam próximo à população e sua realidade.

Muitos entrevistados citaram também a ausência de apoio das maternidades, para
o aleitamento materno exclusivo, o que dificulta muito as ações posteriores. Foi

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; atençãobásica; saúdepública

mencionado que muitas mães chegam com receita de leite artificial ou relatando não
terem recebido nenhuma orientação para o aleitamento. Um profissional homem
entrevistado percebeu como dificuldade a sua própria falta de experiência. Três
pessoas disseram não encontrar qualquer dificuldade no desenvolvimento do trabalho.
Quando perguntados sobre quais ações deveriam ser tomadas para melhorar o
índice de aleitamento materno, apareceram as sugestões: aumentar e intensificar as
campanhas em prol da amamentação, capacitar e incentivar todos os funcionários,
da recepção aos médicos, aumentar as equipes de saúde da família, fortalecer a
atenção básica, reforçar a orientação no pré-natal, orientar antes da gravidez, fazer
orientações nas escolas, adequar as maternidades para trabalharem com as normas
da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, ter um banco de coleta de leite materno que
sirva como ambulatório de aleitamento materno, buscar ativamente as puérperas
que não comparecem à unidade, buscar apoio das creches, berçários, escolas e
da sociedade em geral, incentivar a educação e o trabalho das jovens, fortalecer o
apoio da secretaria municipal, ter espaço físico para trabalhar com a dupla, trabalhar
com lideranças religiosas. Cinco pessoas não souberam responder à questão.
A questão seguinte perguntava se o entrevistado havia feito outro curso de
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PO193 - PERFIL DAS DOADORAS DE LEITE HUMANO DE UM BANCO DE LEITE DO DF

PO194 - PERFIL DAS DOADORAS DO BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL

Carvalho, C C Débora ; MAGALHÃES,LAÍS DOS SANTOS PERES ; DINIZ,MAYKOW

REGIONAL DE SANTA MARIA – DF

EUFRÁZIO ;

RODRIGUES LM 1;

1 - SES/DF; 2 - ESCS/FEPECS;

1 - HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA DF;

A amamentação concede ao lactente a alimentação ideal nos primeiros 6 meses de

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o perfil das doadoras do Banco de Leite

vida e tem caráter complementar ao passar deste período como é preconizado pela

Humano do Hospital Regional de Santa Maria (BLH/HRSM) - DF. Trata-se de um

Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde 1. O Banco de Leite Humano

estudo prospectivo, em que foram coletados dados a partir da ficha de cadastro de

se configurava na coleta de leite com vistas a prestar assistência aos prematuros e a

50 doadoras ativas até o mês de julho de 2014. Constatou-se que 6% das doadoras

lactentes que por algum fator não podiam receber leite materno da própria mãe 2.

são adolescentes, 44% estão na faixa etária de 18 a 25 anos e 12% acima de 35 anos;

Objetivo: identificar o perfil das doadoras de leite humano e quantificar as doações

56% das doadoras optaram pelo parto normal, e 44% parto cirúrgico, deste apenas

no ano de 2012. Metodologia: Realizou-se um estudo descritivo com abordagem

14% foi realizado no HRSM. Sabe-se que os nascidos de cesariana eletiva têm um

quantitativa, em um Hospital Público/ DF. Amostra: 188 mulheres. Critérios de

risco três vezes maior de interromper a lactação no primeiro mês de vida. E 66% das

inclusão: todas as mulheres que realizaram o cadastro no banco de leite no ano

doadoras pariram no HRSM, evidenciando a atuação da equipe do BLH no hospital.

de 2012. Critérios de exclusão: todas as mulheres que realizaram o cadastro no

Com relação ao grau de instrução, 32% possuem o ensino médio completo, e 16% o

banco de leite nos anos antecedentes e sucedentes. Análise de dados: SPSS 20.0

ensino fundamental. De acordo com Escobar (2002), quanto maior a escolaridade

Aspectos éticos aprovada pelo Comitê de Ética SES/DF parecer nº 215.639. Resultado

materna, maior o tempo de aleitamento, ou seja, provavelmente mais informações

e discussões Foram doados 506,61 litros de leite em 2012. As doadoras têm

elas assimilam sobre amamentação e doação de leite humano. Com o estudo em

idades entre 15 e 45 anos, e possuem em maioria, grau de instrução de mais de

tela é possível propor uma reflexão sobre o perfil das doadoras de leite humano

8 anos de estudos (59,15%). Estas foram assistidas majoritariamente durante

do BLH/HRSM e estabelecer estratégias para uma melhor assistência às mesmas.

1

2

2

a gestação e parto, pela rede pública. Nenhuma das mulheres é fumante
ou alcoolista e não possuem quaisquer sorologias reagentes. Conclusão: Os

PALAVRAS-CHAVE: Doadoras; Leite humano; Amamentação

resultados demonstraram que quantitativo de leite doado é insuficiente para
atender as demandas do hospital. O perfil das mulheres encontrado está em
compatibilidade com as exigências estabelecidas para a realização da doação de leite.
PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; bancos de leite; leite humano
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PO196 - PODEM A MORBIDADE MATERNA GRAVE E A DEPRESSÃO PÓS-PARTO

PO198 - PRÁTICAS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EM UM

ESTAREM ASSOCIADAS COM A INTRODUÇÃO MUITO PRECOCE DE ALIMENTOS NOS

ALOJAMENTO CONJUNTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

PRIMEIROS TRÊS MESES DE VIDA?

Araújo VM 1; Teixeira MA 2; Silva JS 1; Lims JMD 1; Araújo AN 2;

MOURA AS 1; MOREIRA DS 1; GUBERT MB 1;

1 - ; 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA;

1 - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA;
O aleitamento materno é a mais sábia estratégia de vínculo, afeto, proteção e
Objetivos: Investigar a associação da morbidade materna grave (casos de near miss)

nutrição para criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção

e da depressão pós-parto (DPP) com à introdução precoce de líquidos e alimentos

para redução da morbimortalidade infantil. A amamentação é um ato natural que

na alimentação de crianças com até três meses de vida. Métodos: Análise dos dados

vai muito além do nutrir a criança, envolve interação profunda entre mãe e filho,

da “Chamada Neonatal: diagnóstico das condições de saúde e da linha de cuidado

interferindo no desenvolvimento da criança, nas suas habilidades de se defender

à saúde da população materno infantil no Distrito Federal (DF)”. Avaliou-se a razão

de infecções, em sua fisiologia e no desenvolvimento cognitivo e emocional,

de prevalência da introdução de outros líquidos e alimentos, além do leite materno

portanto, traz benefícios a curto e em longo prazo para a saúde do ser humano

em mulheres com e sem near miss e DPP. Resultados: 221 pares mãe-criança com

melhorando a sua qualidade de vida1. Apesar de a maioria dos profissionais de

até 3 meses de vida foram incluídas no estudo. As mães com DPP introduzem

saúde considerar-se favorável ao aleitamento materno, muitas mulheres se

com mais frequência outros leites (24,7%), 12,0% não ofertam o leite materno e

mostram insatisfeitas com o tipo de apoio recebido1. Com isso, torna-se necessário

a prevalência de AME neste grupo é menor quando comparada as mães sem DPP.

um olhar integral e humanizado às puérperas e nutrizes que estão em processo

As mães com near miss têm menor prevalência de AME e introduzem com mais

de amamentação, sendo no Alojamento Conjunto de grande potencial para inicio

frequência (27,7%) outros leites, quando comparadas as mães que não são casos

desse processo. Conforme a Portaria2 que aprova a sua implantação, o Alojamento

de near miss. Conclusões: Nenhum dos dois fatores estudados (DPP e near miss) foi

Conjunto apresenta dentre suas vantagens, a possibilidade de estimular e motivar

determinante para a introdução precoce de chá, suco e mingau com leite. Porém,

o aleitamento materno tornando a amamentação mais fisiológica e natural,

em ambas as situações, as condições maternas desfavoráveis (presença de DPP ou

favorecendo sua intensidade e manutenção por tempo mais prolongado, além de

near miss) influenciaram na introdução de outros leites e no abandono do AME.

fortalecer os laços efetivos entre a mãe e o filho. Sendo assim, objetiva-se relatar a
experiência de atividades educativas de incentivo e apoio ao aleitamento materno

PALAVRAS-CHAVE: depressão pós-parto; morbidade; mortalidade materna

em um Alojamento Conjunto de uma Unidade Hospitalar do município de Jequié/
Bahia/Brasil. Trata-se de um relato de experiência proveniente das atividades
educação em saúde desenvolvidas no projeto de extensão “Vamos amamentar,
mamãe?” do Departamento de Saúde II da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia, realizada pelos bolsistas e voluntários, juntamente com a coordenadora do
projeto. O mesmo foi criado em 1993, na Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia o qual inclui o ensino e a pesquisa em suas ações de promoção, proteção e
apoio a amamentação, objetivando incentivar a prática do aleitamento materno,
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utilizando uma metodologia problematizadora que promove discussões inovadoras

PO199 - PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

no que diz respeito a essa prática. Essas atividades educativas são realizadas de

NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AMAZONAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

forma coletiva e individual com as puérperas em Alojamento Conjunto. Primeiro, é

LIMA TMS 1; PRESLEI AKA 2; MORAIS LS 3; SOUZA CSM 4; MOYSES RPC 4;

feito uma discussão coletiva com as puérperas presentes em cada enfermaria onde

1 - Secretaria Municipal de Saúde / Prefeitura de Manaus; 2 - Residência

são expostos os aspectos mais relevantes sobre a amamentação, em seguida ocorre

Multiprofissional em Saúde, do Hospital Universitário Getúlio Vargas – HUGV/

o aconselhamento individual, em que cada péurpera expressa suas inquietações e

Universidade Federal do amazonas – UFAM; 3 - Faculdade de Medicina/UFAM,

dúvidas, e são ensinadas a ordenhar e a apresentar uma pega e posição corretas. Ao

Manaus - AM; 4 - Faculdade de Medicina / Departamento de Saúde Coletiva/ UFAM;

final, todas recebem uma cartilha elaborada pelo projeto, com algumas informações
sobre o processo de amamentação. Durante o aconselhamento observou-se que as

Introdução: O Programa Saúde e Cidadania, da Faculdade de Medicina da

nutrizes manifestaram grande interesse em acolher nossas informações, além de

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), visa realizar ações de promoção da

manifestar curiosidade sobre alguns mitos e de como eles interferem na prática de

saúde em municípios amazônicos, e conta com uma equipe de acadêmicos de

lactação, e também, como lidar com os problemas mamários. Outro resultado foi que

Medicina e residentes multiprofissionais, entre estes o nutricionista. Neste contexto,

as primíparas demonstraram maior dificuldade em amamentar, estando inseguras

as práticas educativas constituem um instrumento importante na sensibilização

de como manter pega correta. Diante disso, foi possível perceber a importância

da população sobre vários temas, como por exemplo, o aleitamento materno,

da atuação dos bolsistas e voluntários nas práticas do Projeto de Extensão em

que oferece diversas vantagens para o bebê, a mãe, a família e a comunidade.

alojamento conjunto, favorecendo o incentivo ao aleitamento materno, fazendo

Objetivos: Demonstrar por meio de práticas educativas a importância e benefícios

com que as nutrizes sintam-se apoiadas a realizar a amamentação com prazer e

do aleitamento materno para mulheres atendidas em duas Unidades Básicas de

sucesso, e, contribuindo também para a educação em saúde na alimentação infantil.

Saúde (UBS) do município de Itapiranga - AM. Métodos: A atividade ocorreu na sala
de espera de uma UBS, com a participação de um grupo de cerca de 20 pessoas,

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; alojamento conjunto; educação em saúde

de ambos os sexos e diferentes faixas etárias, que aguardavam atendimento
médico. Cada um dos participantes recebeu duas figuras referentes ao aleitamento
materno e pediu-se que expressassem sua opinião e seus conhecimentos sobre os
mitos e verdades acerca do tema, gerando uma discussão aberta e produtiva onde
todos puderam participar. Resultados: A realização da atividade na sala de espera
da UBS possibilitou a participação ativa dos presentes, inclusive de homens que
acompanhavam suas mulheres, gestantes ou não, com ou sem filhos. O diálogo
construtivo com a visão interdisciplinar e multiprofissional permitiu uma discussão
com base na experiência da comunidade, esclarecendo dúvidas, e considerando
situações e hábitos inadequados, mas frequentes na comunidade, como o uso
inadequado de fórmulas infantis, mamadeiras e chupetas. Predominam ainda as
questões culturais e tradições. Porém há por parte dos participantes uma certa
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receptividade a novos conhecimentos acerca do tema. Conclusão: Estudos demonstram

PO200 - PREVALENCIA DE ALEITAMENTO MATERNO NO ESTADO DO PARÁ

que nos países em desenvolvimento o aleitamento materno adequado pode reduzir

Tuma, RB 1; Pereira, ISO 2;

significativamente a mortalidade infantil. A principal das estratégias para promoção do

1 - SESPA; 2 - Prefeitura Municipal de Salinopolis;

aleitamento materno é a conscientização da importância e dos benefícios deste para a
família e a comunidade. Portanto, práticas educativas sobre amamentação, realizadas na

O aleitamento materno é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis,

rede de atenção primária à saúde, que se adaptem à realidade local, feitas em harmonia

além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que

com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, contribuem para a melhoria da

amamenta. Recomenda-se o aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo

saúde e qualidade de vida de nossas crianças. Além disso faz-se necessário incentivar

exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Este estudo objetiva conhecer a prevalência

a amamentação adequada e apoiar mães e famílias, assegurando o direito da gestante

do aleitamento materno no estado do Pará. Trata-se de uma pesquisa de corte

e do bebê ao aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, combatendo

transversal, universo de crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 6 meses,

os altos índices de desmame precoce e promovendo alimentação infantil adequada.

cadastradas no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Estado do Pará.
Utilizou-se como filtros o estado nutricional e faixa etária nos relatórios Crianças

PALAVRAS-CHAVE: práticas educativas; aleitamento materno; Amazonas

sob aleitamento materno (total), Crianças sob aleitamento materno exclusivo no
momento do atendimento e Crianças sob aleitamento materno exclusivo segundo
sua duração. Foram coletados dados do ano de 2004. Os resultados mostram que
98% das crianças estavam em aleitamento materno (total), 87% em aleitamento
materno exclusivo durante a consulta, destas 50 (2%) mamaram exclusivamente
até 1 mês, 33 (2%) até o 2º mês, 39 (2%) até o 3º mês, 22 (1%) até o 4º mês,
42 (2%) até o 5º mês. O estudo identificou baixa cobertura do SISVAN nessa faixa
etária e a necessidade de fortalecê-lo para que possa gerar informações mais
consistentes sobre a situação alimentar e nutricional das crianças. Ao mesmo
tempo ratificou outras pesquisas que apontam que a prevalência do aleitamento
materno no estado do Pará é maior que as médias da Região Norte e do Brasil.
Apesar disso, conclui-se que ainda há muito a fazer para garantir a ampliação do
aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Faz-se necessário também
o monitoramento da prevalência do aleitamento materno como subsídio para
avaliar a eficácia das intervenções que vem sendo utilizadas e aperfeiçoa-las para a
melhoria dos indicadores e das políticas públicas de apoio ao aleitamento materno.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Consumo alimentar; SISVAN
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PO201 - PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO ENTRE LACTENTES ATENDIDOS

PO202 - PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NO RETORNO AO

NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DOURADOS/MS

TRABALHO/ESTUDO

Silva OLO ; Venancio SI ;

Pinto ELG 1; Gouvêa AN 1; Lopes ALF 1; Nascimento CM 2; Barbosa DSP 2; Luna RB 2;

1 - Unversdade Federal do MS; 2 - INSTITUTO DE SAÚDE - SES/SP;

1 - HUPE/UERJ; 2 - FENF/UERJ;

Introdução: Dentre as atribuições das Equipes de Saúde na Atenção Básica as ações de

Introdução: O leite materno é essencial para o crescimento/desenvolvimento

apoio às gestantes e puérperas são imprescindíveis para promover a adesão à prática

saudável da criança. A mulher vem assumindo papel cada vez mais importante no

da amamentação. Objetivos: Identificar a prevalência da AME associado à atenção

mercado de trabalho. O retorno ao trabalho/estudos, após licença maternidade tem

dada à mães atendidas em 16 UBS em Dourados/MS. Descrição metodológica: Pesquisa

sido determinante na introdução precoce de outros alimentos. Metodologia: Trata-

transversal realizada em 2012/2013. Após assinarem o termo de consentimento foram

se de pesquisa descritiva quantitativa, cujos dados foram coletados dos livros de

entrevistados os gerentes e 212 mães sobre fatores contextuais que podem influenciar

registro do BLH de um Hospital Universitário do Rio de Janeiro. Foram selecionados

as taxas de AM, questões relacionadas ao atendimento do binômio mãe/bebê e dados

48 casos.Objetivos: Identificar padrão de alimentação na alta; prevalência de

da alimentação atual da criança. Resultados: Dourados possui implantação da ESF em

aleitamento materno após licença maternidade/estudante e motivos para adoção

100% das UBS e 8 delas foram certificadas em 2010 na antiga Rede Amamenta (RA).

da alimentação estabelecida, no período de dezembro/2013 a fevereiro/2014.

Das 16 UBS apenas 2 não realizavam ações de promoção da amamentação e o primeiro

Resultados: Das mães entrevistadas, 100% receberam alta hospitalar em

atendimento das crianças ocorria na primeira semana de vida. A prevalência de AME

Aleitamento Materno Exclusivo (AME); 38,5% mantiveram mesmo tipo de

foi de 28%, sendo maior entre crianças atendidas nas UBS certificadas pela RA, embora

padrão de aleitamento após licença maternidade/estudante; 38,5% introduziram

apenas 12,5% das UBS ainda estivessem cumprindo os 4 critérios do MS e nenhuma

complemento por volta dos 3-4 meses de idade e 23% substituíram o leite materno

recebesse mais visitas dos tutores. Conclusão: A prevalência de AME encontrada foi

por artificial. Os motivos apontados pelo não prosseguimento do AME foram:

menor que a da Pesquisa Nacional de 2008. Os dados sugerem que, embora a realização

indicação pediátrica devido retorno trabalho/aulas; desejo de não amamentar mais;

de ações de promoção ocorram, a falta de continuidade das ações implantadas pela RA,

diminuição da produção láctea e realização de cirurgia cardíaca materna. Conclusão/

pode ter contribuído para queda da prevalência do AME. Contribuições para a Política

Contribuições/Implicações para a Política de Alimentação Infantil: Conclui-se

de Alimentação infantil: Reforçar a importância da continuidade e ampliação das

que a baixa prevalência de mães que mantiveram AME foi devido às dificuldades

ações implantadas nas UBS por ocasião das capacitações em AM da Rede Amamenta.

existentes, como carga horária de trabalho/estudo, distância do local onde exerce

1

2

essas atividades e por acreditarem ser incompatível o AME com retorno ao trabalho/
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Epidemiologia; Atenção Básica

estudo. Verifica-se a necessidade de estabelecer estratégias de apoio/incentivo
ao aleitamento materno para mãe trabalhadora/estudante, o que contribuirá
para manutenção do aleitamento materno e promoção da saúde da criança.
PALAVRAS-CHAVE: mulher trabalhadora; mulher estudante; aleitamento materno
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PO203 - PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM CRIANÇAS DE 0

utilizados para atendimento das mesmas. Os dados foram apresentados através

A 6 MESES NUMA UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE

de gráficos utilizando o programa Excel 2010. O gráfico apresenta a distribuição

RIBEIRO TCS ; PINHEIRO RBC ; SILVA AN ; SOUZA EBM ;

de crianças em Amamentação Exclusiva de 0 a 6 meses de idade apresentando

1 - CENTRO DE REFERÊNCIA PARA BANCOS DE LEITE ANITA CABRAL; 2 - CENTRO DE

os índices de atendimento acima de 44% em todos os meses: Janeiro (52,0%),

REFERÊNCIA PARA BANCOS DE LEITE HUMANO ANITA CABRAL;

Fevereiro (53,6%), Março (52,8%), Abril (48,0%), Maio (44,6%), Junho (52,0%),

1

2

2

2

Julho (56,7%), Agosto (56,9%), Setembro (55,1%), Outubro (48,9%), Novembro
A valorização da prática da amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida da

(48,6%), e Dezembro (47,2%). O estudo evidenciou um percentual acima da média

criança é relativamente recente, do final da década de 80, período em que começaram

da cidade de João Pessoa (39,1%), região Nordeste (37,0%) e até mesmo do país,

a surgir relatos dos efeitos maléficos que traz a suplementação precoce(1). Em

que em 2008 mostrou-se em torno de 41,0% (2). O estudo apontou a prevalência

decorrência da crescente conscientização da importância dessa prática a Organização

da amamentação exclusiva nos primeiros 6 (seis) meses, oferecendo assim,

Mundial da Saúde (OMS) definiu que a criança é considerada em aleitamento materno

subsídios para avaliação do aumento ou estagnação desses índices tão importantes

exclusivo quando ela recebe somente leite materno e nenhum outro tipo de alimento

para a diminuição da mortalidade infantil e promoção da saúde da mulher e da

líquido ou sólido, exceto medicamentos ou suplementos vitamínicos. A recomendação

criança, norteando intervenções necessárias para a adequação ou modificação

da OMS é aleitamento materno exclusivo até os 6 (seis) primeiros meses, pois até

das metodologias de assistência em todos os níveis de atenção à saúde. Apesar do

esse período o leite materno supre adequadamente as necessidades do lactente,

índice ainda não ser homogeneamente ideal, a ênfase durante o atendimento dada

inclusive necessidade hídrica, mesmo em regiões quentes e secas(1). O Centro

à manutenção do AM exclusivo até o 6º mês está, paulatinamente, conscientizando

Estadual de Referência para Bancos de Leite Humano Anita Cabral (CERBLHANC),

e promovendo a manutenção do aleitamento materno exclusivo, pois em 7 (sete)

realiza suas atividades organizadas e sistematizadas para alcançar dois objetivos

dos 12 (doze) meses pesquisados foram constatados índices acima do que preconiza

específicos: promoção, apoio e proteção ao aleitamento materno (AM) e; estocagem,

o Ministério da Saúde que é de 50%, contudo, ainda se faz necessária a promoção

processamento e distribuição de leite humano para a clientela específica, que

dessa prática principalmente durante o pré-natal, auxiliando no entendimento das

necessita, além das características nutricionais do leite, seus fatores farmacológicos

mães e familiares da importância desse ato durante o início de vida dos cidadãos.

como coadjuvante no tratamento terapêutico para RN’s, que estão em recuperação
de estado patológico. Presta também assistência em puericultura a crianças de zero a

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno Exclusivo; Promoção, proteção e apoio

um ano de vida com ênfase no aleitamento materno por equipe multiprofissional, a

ao aleitamento materno; Promoção da saúde da mulher e da criança

partir do 10º dia de pós-parto, bem como estimula a doação de excesso de produção
láctea, além de orientar aos usuários quanto as desvantagens do desmame precoce.
O presente estudo tem como objetivo descrever a prevalência do AM exclusivo no
ambulatório do CERBLHANC de 0 a 6 meses de vida. Trata-se de uma pesquisa de
natureza exploratória e descritiva com abordagem quantitativa, a coleta de dados
foi realizada no CERBLHANC, sendo todas as crianças atendidas, entre Janeiro e
Dezembro de 2013, a amostra do estudo, tendo como instrumento os prontuários
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PO204 - PRINCIPAIS CAUSAS DE GANHO DE PESO INADEQUADO EM CRIANÇAS

PO205 - PRINCIPAIS QUEIXAS DAS PUÉRPERAS E NUTRIZES QUE PROCURAM

AMAMENTADAS EXCLUSIVAMENTE COM LEITE MATERNO

ATENDIMENTO NO BLH DO HRSM/DF.

Carvalho, C C Débora ; Amaral, Corrêa Rogério Roberta ;

Silva, T 1;

1 - SES-DF;

1 - HRSM;

A amamentação é mais do que nutrir a criança. Trata-se de um processo que envolve

A Rede de Serviço de Banco de Leite Humano (BLH) tem por missão a promoção da

interação profunda entre mãe e filho, repercutindo no estado nutricional da criança 1. As

saúde da mulher e da criança mediante a integração e a construção de parcerias

causas mais comuns de pouco ganho de peso na criança amamentada são problemas

com órgãos federais, a iniciativa privada e a sociedade, atuando em atividades

na técnica e manejo na lactação 1 . Objetivo: Analisar as principais causas de ganho de

relacionadas ao Ensino, Pesquisa e desenvolvimento tecnológico referentes à

peso inadequado dos lactentes amamentados exclusivamente com leite materno que

estocagem, manipulação e conservação do leite humano destinado à nutrição

foram acompanhadas em um Banco de Leite Humano SES-DF. Metodologia: Pesquisa

dos recém-nascidos, além de grande incentivo à amamentação.Algumas mulheres

descritiva, quantitativa, em prontuários de lactentes de 0 a 3 meses atendidos em

quando estão amamentando produzem um volume de leite além da necessidade

um Banco de Leite Humano SES-DF. Critérios de inclusão: lactentes com ganho de

do bebê, o que possibilita que esse volume excedente seja doado a um Banco

peso inadequado e que estavam com idade entre 0 a 3 meses e em aleitamento

de Leite Humano. Respeitando a regulamentação brasileira, a doadora tem que

materno exclusivo. Critérios de exclusão: lactentes maiores de 3 meses, ganho de

estar dentro de um padrão de condições que respeitem certos requisitos; além

peso adequado e que não estavam em aleitamento materno exclusivo. Amostra: 279

de apresentar excesso de leite, deve ser saudável, não usar medicamentos que

bebês. Aspecto ético: Comitê de Ética SES-DF sob o n° 300/10. Resultados: 39% de bebês

impeçam a doação e se dispor a ordenhar e a doar o excedente. Este trabalho

que nasceram em instituições privadas não ganharam peso e até mesmo perderam,

trata de um estudo prospectivo onde foram analisadas as fichas de atendimentos

17% estavam com ingurgitamento mamário, 23% tinham fissuras mamilares,

maternos identificando a principal queixa das nutrizes ou puérperas que procuraram

11%

planos/invertidos/

os serviços do BLH, afim de traçar um retrato dos principais motivos que levam as

pseudoinvertidos. Conclusão: Os recém-nascidos assistidos em instituições

mesmas a procurar tal serviço. A pesquisa foi realizada no Hospital Regional de

privadas necessitam de uma melhor assistência voltada ao aleitamento materno

Santa Maria do Distrito Federal, durante abril e junho de 2014, onde verificou-se

em comparação com os assistidos em instituições públicas. Podem influenciar

que a principal queixa apresentada pelas 142 puérperas ou nutrizes (77% do total de

na continuidade do aleitamento materno: fissura mamilar, ingurgitamento

atendimentos realizados no período) foi o fato de elas apresentarem mamas cheias

mamário, pega incorreta, chupeta, mamadeira, bico silicone e chupeta de luva.

e ingurgitadas. No ingurgitamento, a mama encontra-se aumentada em tamanho,

1

mastite/monilíase

1

e

9%

possuíam

mamilos

dolorida, com áreas difusas avermelhadas, edemaciadas e brilhantes, quadro
PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; recém-nascido; banco de leite

acompanhado de grande desconforto, mal-estar e, muitas vezes, febre. Os mamilos
ficam achatados, dificultando o abocanhamento pelo bebê. O ingurgitamento
mamário está relacionado com o início tardio da amamentação, com a restrição da
duração e da frequência das mamadas, com o uso de suplementos e com a sucção
ineficaz do bebê (GIUGLIANE, 2004 ). O fenômeno do ingurgitamento não acontece
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com todas as mulheres. Em certas ocasiões os seios ficam só um pouco mais pesados

PO206 - PROAME-PROGRAMA DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO –

e volumosos. Entretanto, para algumas mães recentes, o seio pode ficar enorme e

AVANÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA.

surpreendentemente rígido. É importante salientar que o ingurgitamento é um

SILVA, L.M.C. 1; SILVA, M.S.A. 2; SILVA, M.R.L. 3; GUZZO, A.C.A. 3; GUERREIRO. B.G. 2;

problema temporário e não permanente, que será resolvido pelo próprio bebê, desde

COSTA, S.V. 4;

que ele esteja pegando bem o seio e mamando de maneira satisfatória.As condutas

1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2 - Secretaria Municipal de Saúde de Belém/PA; 3 -

adotadas pelos profissionais (enfermeiras, nutricionistas, técnicas e auxiliares de

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA; 4 - Secretaria Municipal de

enfermagem,) do BLH-HRSM são aplicadas em nutrizes que praticamente em sua

Belém/SESMA;

totalidade tiveram o seu parto no centro obstétrico do próprio HRSM e encontramse separadas dos recém-nascidos por conta dos mesmos estarem internados, com

INTRODUÇÃO: Belém é a capital que mais amamenta! O aleitamento materno tem

restrição à amamentação (por uso de medicamentos, por exemplo) e, principalmente,

repercussão direta ou indireta na vida futura do indivíduo, auxiliando na redução

pelo fato de as mães estarem com dificuldade em amamentar o seu primeiro filho.

de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e obesidade, reduzindo o risco da

Tais condutas são configuradas de maneira holística avaliando a produção láctea da

mulher que amamenta de contrair câncer de mama e de ovário e de ter diabete tipo

nutriz, as condições de pega pelo amamentando, considerando aspectos relacionados

II. Além disso, o aleitamento materno promove a saúde física e mental da criança

à sucção e outros fatores relacionados ao metabolismo e fisiologia da criança e da

e da mãe, estreitando o vínculo entre eles. No Brasil, a prática do aleitamento

mãe em atendimento. Através das visitas matutinas que acontecem diariamente na

materno está muito aquém da recomendada e, segundo pesquisa realizada em

maternidade (Alojamento Conjunto - ALCON) os profissionais do BLH-HRSM buscam

2008, constatou-se que o tempo mediano de aleitamento materno exclusivo é de

aumentar o nível de conhecimento das mães fazendo intervenções simples por

apenas 54,1 dias e o tempo mediano de aleitamento das crianças brasileiras entre

meio de aconselhamentos e entrega de folders explicativos, orientando-as a iniciar

9 e 11 meses é de 341,6 dias. Para garantir a saúde e melhorar a qualidade de

a amamentação o mais cedo possível, realizando a amamentação em livre demanda

vida das crianças paraenses e contribuindo para o cumprimento das metas para o

e com técnica adequada. Nessas condições, os profissionais do BLH-HRSM estão

desenvolvimento do Milênio, em especial a meta 4 – reduzir em 2/3 a mortalidade

cientes de seu importante papel à serviço da comunidade local e alertas quanto as

em crianças menores de cinco anos entre 1990 e 2015, Belém vem investindo

modificações na sua rotina e postura, atentos à atender as dificuldades das puérperas

em uma política de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, sendo

e lactentes. Esta ação visa um impacto cada vez maior na prevenção de ingurgitamento

o PROAME, o carro chefe dessa política. Desta forma, essa iniciativa, vem sendo

mamário e outros problemas durante a lactação.

multiplicada através da implantação de PROAMEs, desde 1992, com o objetivo de
disseminar/potencializar as ações referentes ao Aleitamento Materno Exclusivo

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento; ingurgitamento; puérperas

nas Unidades de Saúde e Estratégias Saúde da Família, contribuindo para a redução
do desmame precoce nos primeiros 6 meses de vida das crianças. OBJETIVOS:
Mostrar o percentual de implantação do PROAME nas Unidades Municipais de
Saúde e Estratégias Saúde da Família no município de Belém/PA no ano de 2013.
DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se da busca de informações na base de dados
da Sala de Situação da Secretaria de Saúde do Município de Belém/PA, do número
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de capacitações realizadas e sua relação com o percentual de PROAMEs implantados

PO207 - PRODUÇÃO DE LEITE ORDENHADO EM MÃES DE PREMATUROS E DE

no município no ano de 2013. RESULTADOS: As capacitações dos profissionais de

BAIXO PESO (INFERIOR A 1550 GRAMAS)

saúde, dentre eles, médicos, enfermeiros, nutricionistas, técnicos de enfermagem

Alves LS 1; Takeiti GM 2; Carmona EV 3; Pessoto MA 4; Vale IN 3;

e agentes comunitários de saúde que agem em participação no processo decisório

1 - Maternidade de Campinas; 2 - Hospital e Maternidade José Aristodemo

de incentivo ao aleitamento materno e promoção da saúde, levou a um aumento do

Pinotti- CASIM/UNICAMP; 3 - Faculdade de Enfermagem UNICAMP; 4 - Hospital e

percentual de Unidades Municipais de Saúde e Estratégias Saúde da Família, com

Maternidade Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti CAISM/UNICAMP;

PROAMEs implantados de 71,43% e 20,75%, respectivamente. CONCLUSÃO: Esta
iniciativa sugere que soluções criativas, como a valorização do profissional, através
das capacitações, resultando na implantação dos PROAMEs, podem potencializar
a disseminação e divulgação no município de Belém/PA das informações sobre a
importância e vantagens do aleitamento materno e assim, contribuir para a redução
da morbimortalidade infantil e do desmame precoce, dentre outros, colaborando
para o cumprimento da 4ª meta dos objetivos do milênio. CONTRIBUIÇÕES: O Brasil já
cumpriu dois dos oito Objetivos do Milênio (ODM), destacando-se a meta de reduzir
a mortalidade infantil em dois terços em relação aos níveis de 1990 até 2015 que foi
cumprida em 2011. Contudo, o nível de mortalidade ainda é elevado, principalmente
no período neonatal (0 a 28 dias de vida). Desta forma, muita ênfase tem sido dada
às políticas públicas de saúde da criança, aos programas e às ações que contribuem
para a redução da mortalidade na infância, ressaltando a importância do Aleitamento
Materno que é a ação isolada que mais salva vidas no mundo.
PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO; POLÍTICAS PÚBLICAS;
QUARTA META DO MILÊNIO

Introdução- A amamentação é a forma completa e perfeita de nutrição dos recémnascidos (RN) a termo ou pré-termo. É consenso mundial de que o leite materno
ordenhado da própria mãe é o leite de escolha. A produção de leite esperada no
final da 1ª semana de vida do RN é de 500 a 1000ml por dia, volume suficiente
para alimentar o bebê no período de internação na unidade neonatal (UI).
Objetivo-Avaliar a produção láctea de mães de recém-nascidos (RN) prematuros
internados na UI. Método- coorte prospectivo com 24 mães de RN internados
numa maternidade escola do interior do estado de São Paulo. Cada mulher mãe
foi convidada para quatro entrevistas em intervalos de 7 ± 2 dias pelo período de
um mês. Variáveis estudadas: dados sócio-demográficos maternos, características
do RN, extração de leite, frequência de extração, estratégias para aumento da
produção, rede de apoio, participação nos cuidados, permanência na unidade
e volume de LMO entregue no BLH. Resultados– Nutrizes adultas, unidas, boa
escolaridade, residentes região metropolitana de Campinas; RN prematuros e
baixo peso, sexo feminino. Volume médio de produção de leite por dia inferior a
500ml. Fatores associados: baixa frequência de ordenha e tempo de permanência
da mãe na unidade de internação. Conclusões- A manutenção da produção de leite
pelas mães foi bem aquém do volume possível. A baixa frequência da ordenha e a
presença da mãe junto ao filho internado foram apontados com fator relacionado
a esse resultado. Os resultados encontrados são semelhantes a outros estudos
evidenciando necessidade de pesquisas de intervenção. Contribuições/implicações
para a prática: intensificação das iniciativas para sensibilização da equipe da saúde
em relação participação da mãe do RN internado; sensibilização dos gestores
para garantirem local adequado para permanência da mãe na unidade; equipe
multidisciplinar integralmente envolvida com o estímulo da mulher para extração
de leite.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Recém-nascido prematuro; Produção
Láctea
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PO208 - PROGRAMA HUMANIZADO DE ALEITAMENTO MATERNO: UM DIFERENCIAL

PO209 - PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO DURANTE O PRÉ-NATAL E

NA SATISFAÇÃO DA LACTANTE

PUERPÉRIO NA ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Santigo LB ; Gomes RA ; Silva P ;

Dias RS 1; Furlan CB 2; Santos ES 3; Santos MS 1;

1 - Unimed Uberaba;

1 - Hospital Universitário Getúlio Vargas, Universidade Federal do Amazonas;

1

1

1

2 - Hospital Universitário Getúlio Vargas, Universidade Federal do Amzonas; 3 O leite materno é fundamental para a saúde das crianças nos seis primeiros meses

Módulo de Saúde Vila da Prata, Secretaria Municipal de Saúde;

de vida¹. A partir dessa idade, deve haver complementação com outros alimentos,
mas o aleitamento ao peito pode ser mantido até dois anos ou mais². Entretanto,

INTRODUÇÃO: A atenção pré-natal e puerperal é a assistência de saúde prestada

o atendimento nos programas de incentivo ao aleitamento materno deve ser

à mulher desde o início da gestação até o fim do período puerperal, visa atender

humanizado, valorizando os diferentes sujeitos implicados no processo de produção

a mulher de forma humanizada, incluindo ações de prevenção e promoção da

de saúde, como fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos,

saúde, bem como diagnóstico e tratamento adequados de complicações comuns

aumentando o grau de co-responsabilidade na produção de saúde³. A humanização

a este período. As ações relacionadas a este procedimento são realizadas durante

depende da capacidade de falar e ouvir, pois as coisas do mundo só se tornam

o pré-natal levando-se em conta o fato de o período gestacional ser considerado

humanas quando passam pelo diálogo e sua vivência. Objetiva-se avaliar o grau de

longo, e por isso adequado para que a gestante se familiarize com o assunto e

satisfação das clientes Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho Médico durante

possa adquirir informações suficientes sobre o aleitamento materno. É importante

o atendimento humanizado do Programa de Aleitamento Materno, aplicando-se

salientar que o leite materno, além de nutrir, possui fatores imunológicos que

questionário de avaliação de satisfação, no primeiro semestre de 2014, avaliando em:

protegem a criança contra infecções, além de repercutir de forma benéfica em

ótimo, bom, regular, fraco e não respondeu. Trata-se de um estudo observacional

seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Para a mãe, o aleitamento materno

descritivo, com enfoque quantitativo. Foram analisados e consolidados respostas

também traz benefícios tanto para saúde física como psíquica, pois promove

do questionário de satisfação no período de janeiro a junho de 2014, sendo obtidos

vínculo afetivo com a criança, favorece a involução uterina e previne hemorragias.

os seguintes resultados: ótimo 95,6%, bom 2,9%, regular 0,6%, fraco 0,1% e não

Durante as consultas de pré-natal, puerpério e ações educativas, é fundamental

respondeu 0,8%. Conclui-se que o atendimento do programa de aleitamento materno

abordar as vantagens da amamentação não só para a mulher e criança, mas

da Unimed Uberaba tem cumprido seu compromisso, oferecendo um atendimento

também para família e comunidade, pois se trata de um alimento gratuito, pronto,

diferenciado e satisfatório através do olhar humanizado. Assim, a Unimed

na temperatura adequada e, diminui as causas de internação da criança e seus

Uberaba contribui para a importância de um tratamento diferenciado às lactantes.

custos. O adequado manejo relacionado à posição da mãe e do bebê e à pega da
região mamilo areolar são, também, pontos fundamentais a serem abordados

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; humanização; satisfação

durante o pré-natal e puerpério, já que muitos casos de desmame precoce são
ocasionados por problemas decorrentes do manejo incorreto. Os profissionais de
saúde envolvidos no processo, em especial o enfermeiro, necessitam conhecer
todos os aspectos relacionados ao aleitamento materno, sejam eles teóricos ou
práticos, além de possuir capacidade de transmitir esse conhecimento de forma
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adequada a essa clientela, levando-se em conta o contexto biológico, psicológico

a mulher possa se familiarizar sobre o assunto e no momento após o parto já

e social a que estão inseridas. OBJETIVO: Relatar a experiência dos residentes

esteja capacitada a amamentar. Para que isso ocorra de forma satisfatória, é crucial

em enfermagem obstétrica da Universidade Federal do Amazonas na promoção,

que a equipe de saúde da família esteja capacitada a acolher essas gestantes e

proteção e apoio ao aleitamento materno durante o pré-natal e puerpério na

orientar de forma integral sobre o aleitamento materno exclusivo até os seis meses

atenção primária. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, na modalidade

da criança e fortalecer esta prática até o segundo ano de vida. CONTRIBUIÇÕES

relato de experiência, sobre o trabalho de promoção do aleitamento materno que

PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: Segundo a Política Nacional de

vem sendo realizado desde 01 de julho de 2014, pelos residentes em enfermagem

Alimentação e Nutrição, é recomendado que a criança receba aleitamento materno

obstétrica da Universidade Federal do Amazonas, no Módulo Estratégia Saúde da

exclusivo e sob livre demanda até os seis meses de vida, e complementado até os

Família Vila da Prata, localizado na zona oeste de Manaus, Amazonas. A atuação é

dois anos de idade. Para que tais recomendações sejam seguidas, é importante

realizada sob supervisão das enfermeiras do serviço como preceptoras. Este trabalho

conscientizar mães, famílias e membros da comunidade sobre os benefícios que

vem sendo realizado de forma rotineira, a partir de ações educativas individuais,

esta prática proporciona para todos os envolvidos no contexto social das mães e

durante as consultas de pré-natal e puerpério, e coletivas, com grupos de gestantes,

crianças envolvidas. Por isso a importância dessa abordagem durante o período

sobre o aleitamento materno, bem como demonstrações práticas sobre o adequado

pré-natal e puerperal, para conscientizar e sensibilizar essas mulheres acerca dos

manejo do recém-nascido para amamentação. RESULTADOS: O que se observa com

benefícios a curto, médio e longo prazo do aleitamento materno e capacitá-las a

o trabalho que vem sendo realizado com as gestantes e puérperas da comunidade

realizar o adequado manejo para tal prática. Desta forma, é possível diminuir os

é o grande interesse destas sobre os assuntos referentes ao aleitamento materno.

elevados índices de desmame precoce e as consequências que isto pode acarretar.

Durante as consultas de pré-natal, elas recebem orientações e demonstram interesse
em amamentar não só pelas vantagens nutricionais e imunológicas para a criança,

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Atenção primária à saúde; Educação

mas também pelo fortalecimento do vínculo com o filho. Durante as ações educativas,

em saúde

é possível notar o comprometimento de grande maioria. Com este trabalho sendo
realizado durante todo o período gestacional, muitas demonstram empoderamento
sobre o assunto, podendo ser observado durante as consultas puerperais em visitas
domiciliares, onde elas tem a oportunidade de sanar dúvidas que porventura tenham
surgido após o parto. Toda essa experiência durante a especialização do enfermeiro
obstetra é fundamental, uma vez que o profissional pode atuar de forma integral na
promoção, apoio e incentivo ao aleitamento materno, responsável por benefícios a
curto, médio e longo prazo para o binômio. CONCLUSÃO: A unidade básica de saúde é
um ambiente rico em possibilidades de educação em saúde com gestantes e puérperas,
uma vez que é o local onde a mulher é acompanhada durante todo o processo de
gestação até o puérperio. Por este motivo é de fundamental importância abordar o
tema aleitamento materno durante este período, para que durante toda a gestação
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prescritos, contato do recém-nascido pele a pele ao nascer. Conclusão- A partir

DO MUNÍCIPIO DE MANAUS

dessa pesquisa, nos foi possível compreender a influência da assistência de

MORAES KAS ; Ramos SCS ; Pereira MSS ; Motta IS ;

enfermagem na prática da amamentação na maternidade; identificamos como

1 - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS;

se deu as atividades para a promoção do aleitamento materno. Os profissionais

2 - Escola de Enfermage de Manaus, Universidade Federal do Amazonas;

apresentam-se motivados e treinados para a assistência relacionada ao processo

1

1

1

2

de amamentar. No tocante ao incentivo as prática relacionadas a manutenção da
Introdução- A amamentação traz uma série de benefícios para mulher e para a criança.

amamentação exclusiva por parte dos profissionais de enfermagem, percebemos

O leite materno é um alimento completo, contém todos os nutrientes necessários para

que essas orientações foram satisfatórias, sendo as mais valorizadas pelos

o desenvolvimento da criança.1 Porém várias são as razões para o desmame precoce

profissionais aquelas relacionadas ao processo de amamentar: posição, pega

ou a introdução de outros alimentos na dieta do lactente; problemas relacionados

correta e vantagens do aleitamento para a mãe e criança. Ademais, faz-se

à mama, responsabilidade materna, estrutura familiar, nível socioeconômico,

necessário enfocar os diversos aspectos relacionados ao processo de amamentar

grau de escolaridade, influência de terceiros, apoio do cônjuge, trabalho materno,

materno enfatizando outros cuidados e orientações como: não oferecer chupetas

idade e condições do parto.2-3 As práticas adotadas pela equipe de enfermagem

mamadeiras, sucos ou chás. Desta forma, poder contribuir para a diminuição do

para a promoção do aleitamento materno são de fundamental importância para o

índice de desmame precoce. Contribuições- Frente ao exposto, esta pesquisa

sucesso desta prática. Objetivo- Analisar a promoção do aleitamento materno, pela

evidencia que a assistência de enfermagem prestada às mães que estão no processo

equipe de enfermagem, em uma maternidade pública do município de Manaus.

de aleitamento materno é suficiente para contribuir com uma prática adequada de

Metodologia- Trata-se de um estudo quali-quantitativo, transversal de caráter

amamentação, como preconiza o Ministério da Saúde. Faz-se necessária também

exploratório descritivo, com análise quantitativa e qualitativa de dados, utilizando-se

o fortalecimento de ações de educação e incentivo ao aleitamento materno nas

de uma entrevista semi-estruturada, com perguntas abertas e fechadas e observação

Unidades Básicas de Saúde, possibilitando maiores oportunidades de divulgar e

assistemática, realizada com a equipe de enfermagem de uma maternidade pública do

promover o aleitamento materno, incentivando as mães a amamentarem seus filhos.

município de Manaus. O projeto está aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade
Federal do Amazonas Nº CAAE 31084114.4.0000.5020. Resultados- A maternidade

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Promoção da Saúde; Enfermagem

adotou o programa “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” constituído de metas

Materno-infantil

denominado de “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”, contendo
as práticas necessárias a serem adotadas pelos hospitais nos períodos pré-natal,
nascimento e após o parto. As principais estratégias utilizadas para a promoção do
aleitamento materno foram palestras e orientações com os temas: pega correta,
posição correta da criança, vantagens para a mãe e criança, aleitamento exclusivo
até os seis meses, importância do aleitamento materno na primeira hora. Quanto ao
tratamento das intercorrências mamárias: hidratar os mamilos com o próprio leite,
realizar ordenha das mamas, massagens, banho de sol pela manhã, medicamentos
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METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, na modalidade relato de

ALOJAMENTO CONJUNTO POR RESIDENTES EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA: UM

experiência, realizado no Instituto da Mulher Dona Lindu, em Manaus, Amazonas,

RELATO DE EXPERIÊNCIA

no período de 27 de maio a 30 de julho de 2014. Foram realizadas ações educativas

Furlan CB ; Dias RS ; Gama MGOF ;

individuais e coletivas acerca do aleitamento materno, bem como demonstrações

1 - Hospital Universitário Getúlio Vargas, Universidade Federal do Amazonas; 2 -

práticas sobre o adequado manejo do recém nascido para amamentação. Durante

Hospital Universitário Getulio Vargas, Universidade Federal do Amazonas; 3 - Instituto

todos os contatos com o binômio mãe-filho, houve também diálogo e abertura

da Mulher Dona Lindu;

para sanar quaisquer dúvidas ou questionamentos. RESULTADOS: O que pôde ser

1

2

3

observado durante o período de atuação no alojamento conjunto, é que muitas
INTRODUÇÃO: O alojamento conjunto trata-se de um ambiente onde permanecem

puérperas manifestaram interesse em amamentar os filhos, mas existia entre elas

mãe e recém-nascido, logo após o nascimento, juntos 24 horas por dia até a alta

certo déficit no conhecimento acerca dos inúmeros benefícios do aleitamento

hospitalar de ambos. Desta forma é possível a prestação de cuidados assistenciais

materno não só para os bebês, mas como para elas próprias. Com a possibilidade

de forma integral ao binômio mãe-filho. Dentre as atribuições da equipe de saúde

de diálogo durante todos os contatos, muitas delas se sentiram a vontade para

está o encorajamento ao aleitamento materno sob livre demanda. Além da nutrição,

manifestar suas dúvidas e questionamentos, demonstrando grande satisfação ao

a amamentação possui diversas vantagens, dentre elas a promoção do vínculo afetivo

serem respondidas. Outra dificuldade encontrada neste período se deu em relação

entre mãe e filho, defesa de infecções na criança, vantagens em seu desenvolvimento

ao adequado manejo do recém-nascido para a amamentação, a forma correta de

emocional e cognitivo, assim como proporciona benefícios também na saúde física

segurá-lo e ofertar-lhe a mama, acarretando em alguns casos de aparecimento

e psíquica da mãe. Os primeiros dias após o parto, período em que o binômio se

de fissuras e mastites. Por esse motivo pôde-se observar a importância das

encontra no alojamento conjunto, são essenciais para que haja sucesso durante todo

demonstrações práticas, para melhor compreensão sobre esses aspectos. Como

o período de amamentação. Para isso, diversos pontos devem ser discutidos com

resultado para qualificação da formação profissional das residentes, pôde-se

as mães, como comportamento normal do bebê, o número de mamadas ao dia e

observar o poder que o enfermeiro obstetra tem para obter sucesso na promoção

a duração, o aspecto do leite em suas diferentes fases, bem como os malefícios do

do aleitamento materno, pois com as ações realizadas foi possível observar não

uso de mamadeiras e chupetas. O manejo e prevenção de determinados problemas

só os resultados favoráveis para puérperas e recém-nascidos, mas também para

relacionados à amamentação também devem ser discutidos, como dificuldades de

melhor desempenho da assistência de saúde prestada. CONCLUSÃO: O alojamento

sucção do recém-nascido, demora da apojadura, mastites e abscessos mamários. O

conjunto é um ambiente de possibilidades não só de realização de procedimentos

profissional de saúde, em especial o enfermeiro, desempenha papel fundamental

técnicos referentes à assistência prestada, mas também de orientações e educação

nesse aspecto. Para isso não basta apenas possuir o conhecimento científico e

em saúde. Por se tratar de um período de tempo em que mãe e filho estão tendo

habilidades técnicas relacionadas à amamentação, mas também possuir um olhar

os primeiros contatos após o parto e ser uma fase em que estão em cuidado

capaz de ver mãe e filho de forma holística, levando em consideração aspectos

constante da equipe de saúde, torna-se essencial por parte da equipe utilizar esse

emocionais, sociais e culturais a que estão inseridos. OBJETIVO: Relatar a experiência

período para fortalecer o conhecimento sobre diversos assuntos pertinentes à

das residentes em enfermagem obstétrica da Universidade Federal do Amazonas

fase puerperal e ao crescimento e desenvolvimento da criança. Por este motivo

na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno em alojamento conjunto.

é importante abordar o tema Aleitamento Materno, pois os benefícios tanto para
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mãe quanto para o recém-nascido podem ser observados a curto, médio e longo
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prazo. O enfermeiro obstetra tem papel fundamental ao desempenhar esse papel de

ASSISTENCIAL A PARTIR DO MUNDO VIDA DE GESTANTES ADOLESCENTES

facilitador do conhecimento sobre o assunto, pois além do conhecimento científico

Ribeiro IB 1; Almeida IS 2; Souza IEO 3;

e habilidades técnicas, precisa possuir o olhar atento para as demandas subjetivas e

1 - Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ME/UFRJ). ; 2 -

pessoais de cada puérpera assistida. CONTRIBUIÇÕES PARA POLÍTICA NACIONAL DE

Departamento de Enfermagem Materno Infantil da Faculdade de Enfermagem da

ALIMENTAÇÃO INFANTIL: De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição,

UERJ; 3 - Departamento de Enfermagem Materno Infantil da Escola de Enfermagem

é recomendado o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e continuado até

Anna Nery da UFRJ;

o segundo ano de vida. Essas recomendações só podem ser seguidas se as mães
possuírem conhecimento suficiente acerca do aleitamento materno, benefícios

Ao vivenciar a gravidez na adolescência, a adolescente é vulnerável por ainda

e técnicas adequadas de manejo. Caso contrário, o que pode ser observado são os

não ter consolidado seu processo de amadurecimento, estar envolvida por uma

inúmeros casos de desmame precoce e utilização de fórmulas e complementos infantis

relativa ausência de ações e de equipamentos do poder público e passar por

ainda nessa fase de vida da criança. Por este motivo é tão importante a atuação da

transformações de ordem social. Esta condição é agravada pela insegurança no

equipe de saúde na promoção do aleitamento materno durante o período em que mãe

cuidado do bebê, decorrente de imaturidade e inexperiência, consequentes

e recém-nascido encontram-se no alojamento conjunto nos primeiros dias logo após

do fenômeno da adolescência1. Na problemática da adolescência, gravidez e

o parto. É nesse momento que a mãe começa a realizar a oferta da amamentação e

amamentação, há alguns pressupostos que muitas vezes não são evidenciadas

muitas dúvidas podem surgir, assim como diversas complicações. Se tais questões não

através da cientificidade, dentre os quais se afirma que a mãe adolescente não

forem respondidas, assim como as complicações não forem prevenidas ou tratadas, a

amamenta seus filhos2. Assim a inquietação que motivou este estudo refere-se

amamentação pode ser comprometida. Por isso a importância do enfermeiro obstetra

ao processo assistencial da adolescente que engravida e se torna mãe e que, a

e toda equipe de saúde capacitada atuando no alojamento conjunto, para com essas

partir desta concretização, assume os cuidados com o recém-nascido, dentre eles

ações fortalecer o aleitamento materno de acordo com as recomendações referidas.

a amamentação em sua possibilidade exclusiva. O objeto do estudo consistiu no
“mundo da vida” da adolescente que amamenta, tendo como objetivo desvelar

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Alojamento Conjunto; Educação em Saúde

os “motivos-porque” da amamentação exclusiva, bem como, os motivos-porque
da não amamentação exclusiva até o sexto mês de vida do filho3. Trata-se de um
estudo qualitativo desenvolvido tendo como base metódica a Fenomenologia
Sociológica voltada aos processos das experiências humanas subjetivas3. O cenário
foi a Maternidade-Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O projeto,
sob Protocolo de Pesquisa CEP/ME–UFRJ n° 24/2009, CAAE: 0027.0.361.00009, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da ME da UFRJ e foram
respeitados os aspectos éticos da Resolução do CNS 196/96 sobre pesquisas
com seres humanos. Desta forma, as participantes foram 10 mães adolescentes
que aceitaram o convite para a entrevista fenomenológica realizada seis meses
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após o nascimento do filho mediante as seguintes perguntas: Você amamentou seu

sentido comum, da vida diária e cotidiana, corresponde ao mundo intersubjetivo,

filho exclusivamente até os seis meses de vida? O que a motivou para tal ação? A

onde ocorrem as relações sociais e ações norteadas pela intencionalidade. Conclui-

interpretação do agir dos sujeitos no mundo da vida tem por antecedente uma

se que é necessário compreender o processo da amamentação para a adolescente

intencionalidade, é desenvolvida através dos motivos-para e dos motivos-porque. A

grávida e para a mãe adolescente, para que a orientação profissional seja de

apreensão desses motivos pelo pesquisador, fornece a intencionalidade do ator social

acordo com as prioridades e necessidades da clientela, como sujeito deste cuidar,

(participante da pesquisa). Nesta significação, o ator não discursa, ele apenas fala sobre

e não apenas de acordo com as prioridades do profissional. O estudo mostrou a

suas perspectivas. Os motivos-porque, foco do presente estudo, são reconstruídos a

importância do acompanhamento das adolescentes desde o início do pré-natal, a

partir da atitude do ator em relação a sua ação no mundo exterior, na perspectiva do

influência das relações sociais como promotoras do aleitamento materno exclusivo.

passado, por outro lado, os motivos-para projetam o futuro3. Esta fase metodológica

Compreendeu-se que a ação de amamentar é um plano realizado desde o início do

que se caracteriza pela análise fenomenológica segundo Alfred Schultz resultou na

pré-natal, porém a bagagem de conhecimento acerca da amamentação exclusiva

construção de duas categorias que expressaram os motivos-porque das adolescentes

ainda é superficial. É um conhecimento construído a partir das experiências

que amamentaram exclusivamente até o sexto mês: porque tive leite, apoio e incentivo

das adolescentes com associados no mundo da vida. A situação biográfica no

superei as dificuldades, então foi fácil amamentar; e, porque a amamentação ajuda

início do pré-natal é marcada pelo fenômeno da gestação e, à medida que a

com problemas físicos do bebê que fica mais saudável sendo que outros bicos fazem

gravidez se desenvolve, as adolescentes solidificam a bagagem de conhecimento

mal e o bebê não gosta. Outras duas categorias evidenciaram que as adolescentes

e elaboram um planejamento quanto à amamentação. Compreendendo a

não amamentaram exclusivamente até o sexto mês: porque o bebê chorava muito

amamentação como um complexo que envolve a cultura, o valor, o social, o

e achavam que o leite não o sustentava; e, porque ao retornar às ações laborativas

biológico e o emocional, o profissional pode cuidar da mãe adolescente na

e educacionais não se sentiram apoiadas para amamentar4. Mediante a análise das

perspectiva de evitando o desmame precoce, estimular a amamentação exclusiva

entrevistas evidenciou-se que algumas adolescentes tiveram apoio da família, mesmo

indo além das orientações quanto ao manejo ao considerar o seu mundo vida.

que em alguns casos, só posteriormente ao nascimento do bebê. Relatam mudança
no cotidiano, mas sentem-se felizes com a concretização de ser mãe. Desde o início

PALAVRAS-CHAVE: Adolescente; Amamentação; Promoção da Saúde

do pré-natal, já há planos para amamentar, trazem uma bagagem de conhecimentos
que fundamenta a ação de amamentar. Algumas enfrentaram, no início, dificuldades
biológicas com a amamentação, mas alguns fatores foram importantes para a superação:
o apoio da família, da mãe da adolescente e o apoio institucional5. Assim, entendeuse que as demandas cotidianas com os cuidados com o bebê podem comprometer o
retorno das mães adolescentes à escola, porém o apoio da família, através do suporte
nos cuidados com o bebê, revelou-se fundamental como colaboração na retomada dos
estudos. Desta forma, ao final da análise, compreendeu-se que na vida cotidiana, o
indivíduo encontra-se no mundo que não é criado por ele mesmo, mas do qual adquiri
um conhecimento, e este pertence à sua Situação Biográfica5. Este mundo, mundo do
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PO213 - PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE LEITE DO ESTADO DE MINAS

PO214 - PROTOCOLO ASSISTENCIAL ÀS NUTRIZES QUE UTILIZAM MEDICAMENTOS

GERAIS, UTILIZANDO AS FERRAMENTAS DA QUALIDADE COMO COLABORAÇÃO PARA

Tsuji MMC 1; Gondim TRM 2; Lemos I 3; Silva RFG 4;

O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO ONA

1 - Banco de Leite Humano Fesinha Anzoategui; 2 - Banco de Leite Humano Fesinha

Notaro KAM ;

Anzoategui; Universidade Paulista UNIP; 3 - Universidade Paulista UNIP; 4 - Banco

1 - Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares;

de Leite Humano Fesinha Anzoategui e Universidade UNIP;

O objetivo deste estudo foi propor uma estruturação para o Banco de Leite (BLH) que

Introdução: Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Fundo das Nações

resultasse no aperfeiçoamento organizacional através do processo de acreditação

Unidas para a Infância (UNICEF) apontam para os benefícios da amamentação

ONA em nível de excelência com vistas ao aperfeiçoamento do setor, objetivando

exclusiva, que contribui anualmente para a prevenção de mais de seis milhões de

contribuir com informações úteis, capazes de desencadear ações de melhoria no

mortes de crianças com menos de 1 ano de idade e que cerca de dois milhões

seu processo, de forma a operar com eficiência, alcançando a plena satisfação dos

de mortes também poderiam ser evitadas, se a prática do Aleitamento Materno

seus clientes e a melhoria da qualidade da assistência. Para atingir o objetivo geral

Exclusivo (AME) até os 6 meses de idade, fosse praticada universalmente4. O

e os objetivos específicos deste trabalho, foi realizado, inicialmente, o levantamento

leite materno fornece os substratos adequados para atender às necessidades

bibliográfico referente à acreditação em Organizações Prestadoras de Serviços de

nutricionais do recém-nascido, além de conter outras substâncias que oferecem

Saúde. Também foram abordadas as principais ferramentas da gestão da qualidade

vantagens fisiológicas como enzimas e hormônios gastrintestinais, imunoglobulinas,

aplicadas aos serviços de saúde. Tais ferramentas forneceram os subsídios necessários

células linfoides e macrófagos, que reforçam a resposta imunológica. Além

para apontar as conformidades, não conformidades e oportunidades de melhorias

dessas propriedades, o aleitamento contribui para o fortalecimento do vínculo

apresentadas pelo setor, de acordo com todas as seções e subseções do Manual

mãe e filho1. Entretanto, existem fatores que contribuem para a interrupção

ONA 2014 e com a legislação aplicável. Na auditoria realizada no Lactário e Banco de

precoce da amamentação, dentre os quais, a falta de conhecimento sobre o

Leite foi evidenciado que este não está certificado pela ONA. Grande parte dos seus

uso dos medicamentos, tanto das nutrizes como dos profissionais que a doam-

processos estão padronizados e seguem as principais normas definidas na legislação

lhe os cuidados2. É frequente o uso de medicamentos e outras substâncias por

vigente porém evidencia-se que não existe uma sistemática de Gestão de Riscos para os

mulheres que estão amamentando. A maioria é compatível com a amamentação,

riscos assistenciais, sanitários, ambientais, ocupacionais e de responsabilidades civil e

poucos são os fármacos formalmente contraindicados e alguns requerem

financeira. Foi proposto um plano de ação para dar andamento às devidas adequações

cautela ao serem prescritos durante a amamentação, devido aos riscos de

e melhorias no gerenciamento do setor, no desempenho da Instituição, garantindo

efeitos adversos nos lactentes e/ou na lactação3. No entanto, os profissionais

uma maior segurança nos processos e a satisfação dos clientes e demais partes

de saúde, recomendam a interrupção do aleitamento materno quando as mães

interessadas. Concluiu-se que o processo de gestão da qualidade exige dedicação e

são medicadas, muitas vezes, porque desconhecem o grau de segurança do uso

seus resultados não são vistos a curto prazo, sendo necessário comprometimento para

das diversas drogas durante o período de lactação1. Objetivo: Implementação

alcançar melhorias e melhorar a qualidade da assistência em todas as organizações

do protocolo assistencial nas maternidades aos profissionais da saúde, que

prestadoras de serviços de saúde do País.

contenha a lista das medicações seguras para serem administradas nas nutrizes

PALAVRAS-CHAVE: BANCO DE LEITE HUMANO; QUALIDADE; ACREDITAÇÃO

no pós-parto durante o tratamento medicamentoso, conforme o Caderno de

1
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Amamentação e Uso de Medicamentos e outras Substâncias do Ministério da Saúde.

PO215 - QUALIDADE DO LEITE HUMANO ORDENHADO DOADO PARA BLH DO

Descrições metodológicas: É de revisão bibliográfica, através de informações colhidas

DISTRITO FEDERAL

em artigos publicados, sites de saúde, revista de enfermagem e livros da biblioteca

Rocha TO 1;

da Universidade Paulista- UNIP. Resultado: Observou-se na discussão, a importância

1 - Universidade de Brasília;

da implementação de um protocolo assistencial para os profissionais de saúde, no
qual seja feito a orientação em relação aos fármacos utilizados durante o tratamento

O leite humano possui grande valor por conter proporções adequadas de nutrientes

medicamentoso das nutrizes no período da amamentação. E que ao identificar

necessários ao início da vida, além de melhores condições de digestibilidade para

as suas necessidades, o mesmo contribua para uma assistência eficaz, a fim de

o trato intestinal dos recém-nascidos perfazendo o melhor alimento para esta fase

diminuir o desmame precoce e ao abandono do tratamento. Conclusão: É de suma

da infância. O leite humano ordenhado doado (LHO) é submetido ao processo de

importância a implementação de um protocolo para os profissionais da saúde, haja

pasteurização e controle de qualidade para que seja considerado um alimento

vista, o desconhecimento sobre o tema, a escassez de informações nas literaturas e a

seguro para o consumo. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo que teve

frequência com que muitos profissionais da saúde aconselham as nutrizes a deixarem

por objetivo identificar as causas de perdas de leite humano doado para o Banco

de amamentar ao prescreverem o tratamento. Uma avaliação cuidadosa quase

de Leite Humano (BLH) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) do Distrito

sempre permite compatibilizar o tratamento medicamentoso com a amamentação.

Federal (DF). As fontes de dados foram os registros do BLH do HRSM feitos após

Contribuição: A realização deste estudo irá contribuir para a Política de Alimentação

a pasteurização no sistema BLHweb® no período de janeiro a junho de 2014. No

Infantil no realçar dos conhecimentos existentes, que na maioria das vezes são

mesmo período o volume total de LHO doado foi de 500,5 litros sendo 155.8 litros

esquecidos por falta de esclarecimentos de dúvidas. Então, surge a necessidade

desprezados. A principal causa de perda foi a sujidade (cabelo ou fragmentos escuros

da divulgação de informações atualizadas sobre o uso de drogas na lactação.

não identificáveis) seguidas pela quebra do frasco de vidro (10 litros), off flavor (9,8
litros) e de acidez titulável acima de 8º Dornic (7,3 litros), por fim 3, 3 litros de leite

PALAVRAS-CHAVE: Protocolo Assistencial; Nutrizes; Medicamentos

já pasteurizado foi descartado por positividade para coliforme totais e fecais após
análise microbiológica. Concluiu-se que os resultados sugerem a necessidade de
maiores esforços para um melhor treinamento das nutrizes na coleta, manuseio
e armazenamento do leite nas residências para reduzir estas perdas, para isso
foi elaborado um folder que será distribuído pela equipe no momento da coleta.
Com isso espera-se que haja uma redução das perdas fortalecendo as ações de
promoção da saúde do BLH.
PALAVRAS-CHAVE: Leite humano ordenhado; sujidades; alimento seguro
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PO216 - REDUÇÃO DO RISCO DE DESMAME EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

do aleitamento materno exclusivo e então, foram encaminhadas para as unidades

Machado JK ; Rinaldi F ; Machado EM ; Souza FI ; Lebrão CW ;

básicas de saúde. Conclusão: o Ambulatório de Aleitamento Materno do HMUSBC

1 - Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo (Faculdade de Medicina

tem contribuído de forma eficaz para reduzir riscos de desmame, através do

do ABC); 2 - Faculdade de Medicina do ABC;

manejo e os cuidados oferecidos durante o processo inicial de amamentação.

Introdução: O acompanhamento no pré-natal e das fases iniciais do aleitamento

PALAVRAS-CHAVE: amamentação ; saúde da criança ; IHAC

1

1

1

2

1

materno por equipe profissional é benéfico para garantir o aleitamento materno
exclusivo1,2. O Ambulatório de Aleitamento Materno do Hospital Municipal
Universitário de São Bernardo do Campo - HMUSBC é estratégia fundamental
para a redução do risco de desmame da população atendida nesta Instituição. O
Hospital segue as políticas do Hospital Amigo da Criança 2,3 sendo que recebeu sua
certificação em 2003. Adotou também as políticas do Hospital Amigo da Mãe, além
de ter instituído as políticas da Rede Cegonha. Objetivo: descrever a importância
do Ambulatório de Aleitamento Materno para o sucesso do aleitamento materno
exclusivo. Casuística: foram atendidas 2.156 pacientes e seus bebês (17,6% das
puérperas do hospital) nos anos de 2011 a 2013. Método: Estudo retrospectivo através
de verificação de prontuário, caracterizando a amostra através da idade materna,
principais intercorrências e número de consultas (média) por paciente no ambulatório
de aleitamento materno. Foram descritas as ações profissionais realizadas no
ambulatório a fim de ajustar as mamadas. Utilizaram-se estatísticas descritivas (média
e porcentagens). Resultados: A maioria das puérperas atendidas tinha idade entre
16 a 25 anos (64%). Na primeira consulta do ambulatório, 97% dos bebês estavam
em seio materno livre demanda e 3% em seio materno associado à translactação
prescrita ainda no alojamento conjunto.Cerca de 61% apresentava mamas saudáveis
e as principais intercorrências mamárias foram mamas cheias (24%) e fissuras(13%).
Ainda cerca de 3% apresentavam baixa produção. A média de consultas por pacientes
foi de 2 atendimentos. Através de equipe multidisciplinar e consulta individualizada,
a equipe orientou e verificou principalmente o manejo da mamada, além do ganho
ponderal do bebê. As fissuras mamilares foram acompanhadas até a sua cicatrização e
foi realizado ajuste da produção de leite materno, através da translactação e do uso de
lactogogos. As mães foram assistidas até o completo restabelecimento e engajamento
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PO217 - RELATO DE EXPERIENCIA DA SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO

41,5%; ensino/educação: 9,3% ; estudantes: 8,5%; profissionais de saúde:5,5% ;

Fernandez Dolores ; Matos Ana ; Santos Viviane ;

aposentados 2% ; outros 33%. Essa população expressou em frases* o seu pensamento

1 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA;

a respeito da amamentação e houve troca de experiências com a população e os

1

1

1

profissionais de saúde do stand. (*serão apresentadas na exposição do trabalho).
Introdução: A 22ª Semana Mundial de Aleitamento Materno, celebrada na primeira

Conclusão: Ações desta natureza impactam na promoção do aleitamento materno,

semana de agosto, teve como tema: AMAMENTAÇÃO: UMA VITÓRIA PARA TODA

através do contato com a população, uma vez que trazem experiências vividas,

A VIDA, acompanhando o movimento mundial da copa do mundo no futebol. A

superação de dificuldades, tanto dos profissionais de saúde na condução dos casos,

Sociedade Baiana de Pediatria em parceria com o Instituto de Perinatologia da Bahia,

como das mães que se dedicam ao ato de amamentar.Contribuições para política

marcou o evento em um Shopping Center da cidade de Salvador, com exposição

de alimentação infantil: A SMAM tem contribuído de forma efetiva na divulgação

de fotos, demonstrando as histórias de “vitórias” diante de dificuldades com o

da amamentação, criando espaços de discussão sobre o tema, como uma prática a

aleitamento.Objetivos: 1. Divulgar em um Shopping Center experiências de sucesso

ser cada vez mais estimulada e apoiada culturalmente pelas diversas comunidades,

com aleitamento materno de mães e/ou bebês que tiveram alguma dificuldade inicial

sejam comunidades científicas, de grupos populacionais, de shoppings etc.

com o aleitamento. 2. Destacar a importância do apoio do Banco de Leite Humano
(BLH) às mães que enfrentam dificuldades na amamentação. 3. Percepção das pessoas

PALAVRAS-CHAVE: semana mundial; aleitamento materno prematuro

que visitaram o Stand da SMAM.4. Divulgar o BLH para a população. Descrição: Foi
feito um stand para a exposição do material promocional, com distribuição de folders
e cartazes da semana mundial,informativo do BLH, seios cobaias de diversos modelos
e manequins de bonecas para amamentação. Funcionou de 2ª a sábado durante
abertura do Shopping( 9às 19h). As pessoas foram convidadas a se expressar de
forma escrita sobre aleitamento materno e estimuladas a contar verbalmente como
foram as histórias de aleitamento; se foram amamentadas ou não ou se amamentou
os filhos. Além disso foram exibidos histórias com fotos dos casos de sucesso em
amamentação. Metodologia: elaborada uma exposição de 18 totens (6 com fotos de
mães amamentando em diversas situações do dia a dia -salão de beleza, trabalho,
campo, etc... - e os demais com histórias e fotos de mães e dos bebês acompanhados
no BLH do IPERBA, que apresentaram “situações difíceis” iniciais com aleitamento,
mas que com o apoio dos profissionais de saúde superação. O stand elaBOARDAO de
apoio à exposição foi coordenado por profissionais de saúde envolvendo enfermagem
nutição médicos e psicologos ( SOBAPE/IPERBA); foram utilizados manequins, mamas
cobaias, folders, sobre aleitamento e BLH . Resultados: Características da população
que registrou presença: sexo feminino 93,7%; profissionais do comércio/administração:
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PO218 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM NA

o grupo acompanhou as puérperas e seus bebês no processo de recuperação

ORIENTAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO DE UM BEBÊ COM FENDA LABIOPALATAL.

e amamentação em diferentes tipos de parto. Foi pedido pelos professores

QUEIROZ, AQ ; VIANA, NM ; MATOS, PHL ; OLIVEIRA, MLC ; SOUZA, LS ;

coordenadores da disciplina que fizéssemos orientações sobre várias questões

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS;

puerperais e a principal delas era a amamentação que abrangia posição e pega

1

1

1

1

1

correta, os 10 passo da amamentação, como evitar fissuras e cuidar das mamas.
Introdução: As fissuras ou fendas labiopalatais são malformações congênitas que

Neste campo fomos divididos por enfermarias que continham em torno de quatro

ocorrem durante o desenvolvimento fetal, entre a quarta e a décima semana de

mães cada, sendo assim responsáveis por estas durante o estágio. Resultados: No

gestação, e se dá pela falta de fusão entre os processos nasais com a maxila ou com

primeiro dia de estágio na maternidade fui designada a uma enfermaria e nesta me

os processos bilaterais independentes da maxila.1 A importância do aleitamento

deparei a uma puérpera e seu recém-nascido que tinha fenda labiopalatal, após

materno é amplamente reconhecida, assim como as dificuldades de sua efetivação em

o acompanhamento das outras mães nesta enfermaria reservei um tempo maior

crianças que nascem com malformações como as fissuras labiopalatais, mesmo assim o

para dedicar aquela mãe. Sentei ao lado dela e conversamos um pouco sobre o

aleitamento materno deve ser estimulado logo após o nascimento da criança, ou quando

período da gravidez, suas expectativas para o recém-nascido e como foi descobrir

possível e este processo deve ser acompanhado por uma equipe multiprofissional.2 O

a presença da má-formação, conforme a conversa ia acontecendo a mesma relatou

enfermeiro tem que qualificação para ajudar o paciente com a má formação e seus

varias inseguranças em relação a como seria o desenvolvimento do filho e as que

familiares e pode sanar medos e dúvidas que possam surgir, com isto este profissional

na minha condição de acadêmica podia sanar eu as sanava. Após isso passamos

deve ter como metas: assistir a criança e sua família, estimular o desenvolvimento e

especificamente para a amamentação, fora relatado por ela e sua mãe que haviam

incentivar o puérpera para que seja forte e tenha maneiras de enfrentar os desafios

sido feitas orientações pelos profissionais da unidade e que já estava marcada uma

de forma saudável e motivadora.3 Apesar disto, as mães por desconhecimento, medo

consulta com uma fonoaudióloga para complementar as orientações neste caso

de alimentar o bebê e até mesmo, devido à falta de orientações adequadas muitas

especial, porém a puérpera ainda tinha muito medo e achava que o bebê não estava

vezes são oferecidos volumes pequenos, em mamadeiras com bicos de orifícios

se alimentando o suficiente. A partir dessas duvidas pude orientá-la sobre a melhor

inadequados e não são utilizadas técnicas facilitadoras de amamentação para os bebês

posição de amamentação que seria semi - sentada para melhorar a respiração do

com fissura e tudo isto prolonga o tempo de mamada e o gasto energético do bebê,

bebê e evitar broncoaspiração, ensiná-la a avaliar a quantidade de alimento que

dificultando seu desempenho alimentar.4 Objetivos: Relatar a experiência de uma

foi ofertado e acompanhar o ganho de peso de seu filho, a fazer a limpeza oro -

acadêmica de enfermagem no acompanhamento e orientação à amamentação de

nasal antes e após cada mamada para evitar acumulo de alimento na cavidade e

um bebê com fissura labiopalatal. Descrição Metodológica: A disciplina Enfermagem

ainda reforçar a estimulação da amamentação que além de suprir as necessidades

na Atenção Integral a Saúde da Mulher da graduação em Enfermagem da Escola de

nutricionais do bebê, atua no tratamento de infecções, ajuda no posicionamento

Enfermagem de Manaus que é compota por um módulo teórico e um módulo prático

da mandíbula, fortalece os másculos do aparelho mastigatório e ainda auxilia

e tem como objetivo proporcionar ao acadêmico situações teórico-práticas de ensino/

na digestão. Conclusão: Com esta experiência percebi que antes de incentivar a

aprendizagem de forma reflexiva e crítica em enfermagem na atenção integral á

amamentação é necessário trabalhar com a mãe e sua família para que aceitem

saúde da mulher. Durante o módulo prático tivemos a oportunidade de estagiar

o bebê com ele é para que deem suporte a mãe para a execução do aleitamento

em varias maternidades da cidade, Ao passar pela Maternidade Moura Tapajós

materno e a partir disto trabalhar com a importância da amamentação para esta
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criança desenvolver-se de forma mais saudável possível. E a partir disto tornou - se

PO220 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO “VOVÔ E VOVÓ AMIGOS DO

mais claro o papel da enfermagem que deve estar preparada para o esclarecimento

PEITO”: FOMENTANDO AS RELAÇÕES SOCIAIS.

de duvidas, para uma assistência qualificada a criança e a mulher e na orientação do

Batista, AP 1;

aleitamento de forma correta. Contribuições para a Politica de Alimentação Infantil:

1 - Maternidade Cidade Nova Dona Nazira Daou;

Torna-se de grande importância que esteja na Política de Alimentação Infantil
orientações para que os profissionais estejam preparados para acolher e orientar

RESUMO : Relato de experiência de caráter descritivo, com objetivo de descrever

mães, bem como sua família que tem bebês com má - formações que dificultem a

a aplicação do projeto que capacita idosos para atuarem como apoiadores do

amamentação, tendo em vista que sãos muitas as peculiaridades para cada tipo de

aleitamento materno exclusivo na família e nas redes sociais, com protocolo para

má- formação. E com isto, possa ser repassado a melhor forma de amamentar e os

multiplicação na rede publica que atendem idosos. Realizou-se 4 aplicações com

desafios que serão encontradas neste processo, tendo como resultado uma maior

184 idosos no período de 2005 a 2010. INTRODUÇÃO : Pensando na importância

segurança da mãe para com o profissional e para a realização da amamentação.

da população que cresce em nosso país e acreditando na permanência de sua
produtividade e em manter vivo e atualizado o seu convívio na famlia o projeto

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Amamentação; Fissura Labiopalatal

buscou envolver e capacitar a população idosa no aleitamento materno fortalecendo
a permanência exclusiva nos primeiros 6 meses de vida da criança ,criando uma
reserva funcional a ser fortalecida em seu desenvolvimento. OBJETIVOS GERAL E
ESPECÍFICOS : Geral : Relatar a experiência de capacitar idosos para atuarem como
apoiadores do aleitamento materno exclusivo na família e nas redes sociais do idoso.
Específicos: Descrever o protocolo para multiplicação do projeto. Contribuir para
o envelhecimento ativo,tornando o convívio social e cultural mais favorável aos
idosos mantendo-o ativo social e emocionalmente. METODOLOGIA : Relato com
discrição pontual das condições de realização do projeto com recorte temporal
de abril de 2011 à agosto de 2012. A coleta se dados integrou pesquisa em
periodicos indexados,arquivos do Departamento Pessoal e do Serviço de Gestão
e Qualidade da maternidade para resgate histórico dos registros através da listas
de frequências, certificados emitidos, registro fotográficos e depoimentos. MARCO
TEÓRICO : Emiio Moriguchi: Para se atingir a longevidade com qualidade de vida
deve-se, cultivar hábitos saudáveis de vida, tendo-se em mente que a longevidade
com qualidade de vida é algo que se conquista com uma alimentação saudável,
pratica regular de atividade física, repouso e lazer adequados, vida familiar e social
de valorização do envelhecimento e uma vida espiritual rica como vivência da fé.
Marcos Renato de Carvalho: A amamentação é uma questão transversal que
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surge para a compreensão de todas as suas dimensões em uma abordagem ampla e

PO221 - RESIDENTE DE ENFERMAGEM EM UM BANCO DE LEITE HUMANO: RELATO

diversificada. É um processo que é vivido pela sociedade e nas comunidades, como um

DE EXPERIÊNCIA

ato universal, de forma recorrente em cada família . É uma questão da vida humana,

Melo, BM 1; Palácio, JSF 1; Santos, AGP 1; Almeida, KMP 1; Bastos, JEP 1;

sobre a realidade e a cultura em determinado momento histórico,abrindo espaço para

1 - Hospital Geral César Cals;

novos saberes. RESULTADOS E DISCUSSÃO : Como instrumento para a promoção e
reflexão de uma nova práxis o projeto utiliza-se da experiência de vida para refletir e

O leite materno é um alimento vivo, completo e natural. As vantagens do

facilitar as mudanças de pensamento,facilita a quebra de paradigma e mitos.É relevante

aleitamento materno são múltiplas e já bastante reconhecidas, quer a curto, quer

o papel social que os idosos possuem de ensinar desmistificando a teoria da doença

a longo prazo, existindo um consenso mundial de que a sua prática exclusiva é a

para recuperar sua auto estima e o valor de sentir-se idoso na família e na sociedade

melhor maneira de alimentar as crianças até aos 6 meses de vida. Levando-se em

O estereotipo do idoso teimoso que se mantém ferrenho às suas ideias é

consideração a importância do leite materno para a criança em desenvolvimento,

desmistificada, pois eles acreditam em suas convicções,mas são abertos as novas

destacamos a necessidade da disponibilidade de leite materno em quantidades

ideias desde que essas sejam bem embasadas e possam ser elaboradas com clareza e

que possam suprir a demanda dos atendimentos a todos os lactentes que por

fundamentações. CONCLUSÃO E PROPOSTAS : Concluímos que este projeto interliga de

algum motivo clinico não possam ser alimentados direto ao seio. O Banco de Leite

modo transversal temas novos a uma geração que esta vendo o futuro nascer.Com um

Humano (BLH) é um serviço especializado vinculado a um hospital da rede de

custo baixo para sua aplicação poderá ser capaz de contribuições não só para a mãe e

atenção terciaria de referência nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia,

bebê mas também para o idoso que é estimulado ao seu empoderamento familiar e

Obstetrícia e Neonatologia. O é BLH responsável por ações de promoção, proteção

social. A proposta é a realização do projeto na rede pública de saúde a nível municipal

e apoio ao aleitamento materno, execução de atividades de coleta da produção

e estadual utilizando-se os espaços dos Centros de Convivência dos Idosos, Centro de

lática da nutriz, seleção, classificação, processamento e controle de qualidade e

Convivência da Família,Parque do Idoso e grupos existentes nas Policlínicas,Unidades

distribuição, sendo a comercialização dos produtos por ele distribuídos proibida.

Básicas de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde da Família. A proposta é a realização

Nesse sentido, verifica-se um importante espaço para a atuação do Enfermeiro,

do projeto na rede pública de saúde a nível municipal e estadual utilizando-se os

inclusive para toda a equipe de Enfermagem, pois estes profissionais estarão em

espaços existentes dos Centros de Convivência do Idoso, Centro de Convivência da

contato direto com a população atendida e o processamento dos insumos na

Família,Parque do Idoso e grupos existentes nas Policlínicas,Unidades Básicas de

unidade.¹ Portanto, este estudo tem como objetivo relatar a experiência de uma

Saúde e as Unidades Básicas de Saúde da Família.

residente de enfermagem obstétrica em um Banco de Leite Humano. Trata-se de
um relato de experiência vivenciado por uma residente de Enfermagem Obstétrica

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Relações Sociais; Terceira Idade

do Programa de Residência Multiprofissional da Escola de Saúde Pública do
Estado do Ceará. O estudo adotou como cenário o BLH do Hospital Geral Doutor
Cesar Calls (HGCC), este por sua vez é um centro especializado no incentivo ao
aleitamento materno que atende a demanda de leite humano de diversos hospitais
no estado do Ceará. O período de desenvolvimento correspondeu ao mês de julho
de 2014 durante visitas diárias ao BLH do hospital. Observou-se no período de
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permanência no BLH que a assistência prestada a puérpera, nutriz e lactente na prática

PO222 - RODA DE CONVERSA COM GESTANTES: FORTALECENDO O VINCULO COM

do aleitamento materno relacionam-se principalmente ao autocuidado com a mama,

O SERVIÇO

cuidados ao amamentar, ordenha manual, pega, posição e sucção. O publico atendido

Wichmann F M A 1; Zini K 2; Gomes L F 3; Pacheco J P 4; Lantamann M A 1; Ventromilla

são as puérperas com recém-nascidos internados em alguma unidade de tratamento

D V 1;

especializado como a UTI que irão receber o leite retirado da própria genitora; mães

1 - Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul; 2 - Secretaria Municipal de

internadas no hospital com excesso de leite ou dificuldades de amamentar; doadoras

Saúde; 3 - Secretaria de Educação; 4 - Secretaria Municipla de Educação;

externas que buscam por demanda livre o serviço oferecido para doação, orientação
e ajuda com a amamentação dos bebês com dificuldades. As atividades de promoção

Introdução: O aleitamento materno representa um período especial na vida da

e educação em saúde desenvolvidas na unidade influenciam muito na quantidade de

mulher e do recém-nascido, e muitas vezes pode se mesclar com incertezas, medos

doações recebidas, tanto de leite humano quanto de frascos para coleta. Na medida

e inseguranças. Embora o Ministério da Saúde recomende o leite materno como

em que a equipe de enfermagem consegui conscientizar e sensibilizar as mulheres da

alimentação exclusiva do bebê até o sexto mês de vida, há dificuldades para as

importância da amamentação e da doação, tanto para elas quanto para os lactentes

mães em permanecer com o aleitamento exclusivo, seja pelo desejo de introduzir

que receberam esse leite, percebemos que se fossem realizadas campanhas mais

outros alimentos ou por outras causas do desmame precoce. No campo da prática

efetivas dentro e fora dos hospitais, bem como busca ativa e apoio efetivo dessas

observa-se que em média o aleitamento materno exclusivo se da até o terceiro

mulheres, os BLH realizariam suas atividades com maior efetividade, ajudando assim

mês. Numa pesquisa realizada em 8 Escolas Municipais de Educação Infantil no

um maior numero de pessoas. Conclui-se que o Banco de Leite Humano apresenta-

munícipio de Venâncio Aires - RS foi verificado que apenas 7,36% das crianças

se para a equipe de enfermagem como um ambiente onde podemos desenvolver

receberam aleitamento materno exclusivo (só leite materno, excluindo água, chás e

efetivamente as atividades de promoção e educação em saúde, podendo perceber o

sucos) até o 6º mês de vida, demonstrando a baixa adesão na amostra pesquisada.

impacto gerado logo de imediato, tendo em vista que as orientações recebidas nessa

Com base nesses dados, observou-se a necessidade de realizar ações de promoção

unidade solucionam as ânsias e problemas de muitas mães e bebês. É um espaço onde

do aleitamento materno no município. Objetivo: Relatar a experiência de educação

incentivamos a prática do aleitamento materno e da doação de leite, contribuindo

permanente em saúde com as gestantes e familiares no Centro Materno Infantil do

para a diminuição dos índices de morbimortalidade infantil no país, no entanto, ainda

município de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Descrição Metodológica: Participam

é um serviço que tem uma divulgação falha na comunidade necessitando de incentivos

das atividades gestantes primíparas e puérperas de todas as faixas etárias, de

mais efetivos no seu cotidiano. 1. Manual de Aleitamento Materno, 2008. Comité

diferentes estágios gestacionais, condições socioeconômicas e seus familiares.

Português para a UNICEF/Comissão Nacional. Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebés.

O trabalho multidisciplinar composta por nutricionista, pediatra, odontóloga,

Edição Revista de 2008. Acesso em:

fisioterapeuta, psicóloga, obstetra e enfermeira neonatologista se dá a partir da
união dos saberes e práticas para que as ações de saúde oferecidas sejam eficazes.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Aleitamento Materno; Banco de Leite Humano

Cada profissional tem um saber distinto, e nas ações desenvolvidas, considera-se
cada um deles como parte fundamental para a saúde do usuário do Sistema Único
de Saúde (SUS). Esta forma de trabalhar iniciou em 2005 e busca otimizar, nas rodas
de conversa, o momento em que a gestante vai até a unidade para a consulta de
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pré-natal. O diálogo na unidade vai ao encontro do projeto terapêutico construído e

a toda a rede, principalmente aos usuários e colocá-los no centro do processo de

trabalhado a partir das percepções das gestantes e familiares. Em cada encontro um

construção de saúde e por perceber a eficácia no diálogo entre usuários e equipe,

tema diferente é colocado para problematização, onde cada profissional compartilha

onde evidencia-se um objetivo comum e por isso a ação é mantida até a presente

seus conhecimentos específicos para determinado tema, levantando as principais

data, pois a informação é fundamental para a autonomia do cuidado em saúde no

dúvidas com as mulheres e familiares e estimulando a participação ativa na conversa.

pré-natal, puerpério e em especial no sucesso do aleitamento materno. Sugere-

Em média ocorrem sete encontros mensais. Resultados: A participação é efetiva tanto

se, portanto, a expansão destas atividades para a estratégia saúde da família e

pelas gestantes como de seus familiares. Percebe-se que o medo é um sentimento

a inclusão de profissionais e estudantes que contribuam para este tipo de ação.

que assombra frequentemente as gestantes seja em relação ao processo gestacional,

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da Criança:

parto e ao recém-nascido. No momento da socialização destes sentimentos com

Nutrição Infantil. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

outras pessoas que estão experienciando o mesmo processo, possibilita um melhor
enfrentamento das mudanças e situações que envolvem a gestação. Verificou-se que

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Educação Permanente; Alimentação

sentiam necessidade de serem ouvidas, de exporem seus medos, de falarem de suas

complementar saudável

dúvidas quanto à amamentação. Estes momentos fortificam o vínculo e proporciona um
espaço de escuta e interação entre as gestantes, equipe e familiares, o que muita vezes,
não é possível nas consultas individuais pela grande demanda de atendimentos no
serviço de saúde. Além disso, a abordagem interativa adotada possibilita a valorização
do conhecimento das gestantes e dos familiares sobre o período vivenciado. Persistem
ainda muitos mitos e dificuldades relacionados à amamentação, como por exemplo,
se existe “leite fraco” ou a insistência da família em introduzir outros alimentos além
do leite materno antes dos 6 meses de idade. Por isso, ressaltamos a importância
da participação da família, que tem papel fundamental para o sucesso e duração do
aleitamento, e o envolvimento dos profissionais em ações de promoção e incentivo.
Este processo de educação permanente também tem repercutido positivamente
na introdução em tempo oportuno de alimentos apropriados que complementem
a amamentação. Desse modo, informações sobre as diferentes vivências devem ser
trocadas entre as mulheres, estudantes, os profissionais de saúde e professores. As
rodas contaram também com a participação de pais e avós, que se colocaram atentos
e à vontade para expor suas dúvidas e contribuições. Essa possibilidade de intercâmbio
de experiências e conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a
compreensão do processo de gestação. As gestantes, seus familiares e a equipe de
saúde avaliam de forma positiva as rodas de conversa, por direcionar o olhar e dar voz
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PO223 - RODA DE CONVERSA COM NUTRIZES EM BANCO DE LEITE HUMANO:

PO224 - SABERES E PRÁTICAS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E MANEJO DA

AMAMENTAÇÃO EM FOCO, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

AMAMENTAÇÃO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NA AMAZÔNIA

DIAS ACLC ; RIBEIRO DMM ; MORAIS AMB ; LUZ RW ; CARVALHO LVRA ; BRANCO

LEGAL

JGO ;

Ribeiro Junior OC 1; Costa AJ 1; Dias ECM 1; Pereira MSS 1; Santos MS 1; Ramos SCS 1;

1 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA ;

1 - Universidade Federal do Amazonas;

INTRODUÇÃO: A amamentação é uma prática permeada por crenças e mitos. Trata-

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno sem dúvida é cercado de inúmeros

se de um misto de natureza e cultura. Sua prática deve ser fomentada em todos

benefícios para o recém-nascido. É composto por cerca de 160 substâncias

os níveis de atenção à saúde, envolvendo todos os profissionais. Como forma de

representadas por proteínas, gorduras, carboidratos e células, sendo o alimento

apoiar, promover e proteger o aleitamento materno, cumprindo o décimo passo da

imprescindível e essencial para o desenvolvimento do bebê. Além dos valores

iniciativa hospital amigo da criança (IHAC), é necessário como ação da equipe de saúde

nutricionais, a amamentação possibilita um aumento do número de anticorpos e

possibilitar através das rodas de conversa a troca de experiencias possibilitando a mãe

aumento de peso. É a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e

e família suporte para vivenciar o novo papel social. OBJETIVO: Relatar as experiências

nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção

1

1

1

1

1

1

vivenciada nas rodas de conversas realizadas como forma de educação em saúde com
nutrizes que procuram o serviço de Banco de Leite Humano (BLH). METODOLOGIA:
Estudo de abordagem crítico reflexivo, do tipo relato de experiência, realizado em
um BLH, de um Hospital Geral na cidade de Fortaleza-Ce, no período de janeiro a
julho de 2014. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os encontros aconteceram durante seis
meses, de segunda a sexta-feira no período matutino, onde foram assistidas 1.499
nutrizes, sendo destas, 318 encaminhadas ao atendimento individual. Foi percebido
que as dificuldades na amamentação estão relacionadas a insegurança familiar, a falta
de apoio e ajuda prática associado a multiplicidade de ações no domicílio, além do
cuidado direto ao recém-nascido, tanto primíparas quanto multíparas. CONCLUSÃO:
Foi observado que as vivências maternas compartilhadas nas rodas de conversa
possibilitou a construção de uma relação bilateral, onde o diálogo gerado pelos
profissionais, mãe e família proporcionou a interação de ideias, na qual foi percebida a
capacidade critica acerca dos fenômenos vivenciados durante a amamentação. Outro
ponto observado foi a necessidade da equipe de saúde de inserir os membros da
família nas rodas de conversa, no intuito de conscientizá-los da importância do papel
desempenhado por eles na reorganização da nova dinâmica familiar e no apoio ao

para redução da morbimortalidade infantil.1 Percebe-se que há certa deficiência
de conhecimentos pelas gestantes acerca dos benefícios e manejo do aleitamento
materno, o que muitas vezes leva ao desmame precoce ou até mesmo a não
adesão a tal prática. Com a falta de conhecimentos e os conceitos inadequados
sobre a prática do aleitamento materno, varias ações foram propostas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) para a resolução dessa problemática ,
dentre as principais e, parcialmente, implantadas no Brasil no início da década
de 1980, compreendem-se o acompanhamento sequencial durante o pré-natal e
formação de grupos de gestantes; alojamento conjunto, orientação e estímulo à
amamentação nas maternidades; divulgação na comunidade das vantagens do leite
humano.2 É imprescindível o estabelecimento de uma cultura de amamentação,
onde o profissional de saúde assume importante papel através de apoio e
orientação à mulher no manejo do aleitamento materno.3OBJETIVO: Identificar os
conhecimentos e práticas de gestantes atendidas em uma unidade básica de saúde
de Manaus, acerca do aleitamento materno, manejo da amamentação e cuidados
com as mamas. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo,

aleitamento materno.

transversal, com abordagem quantitativa e analise estatística descritiva simples. O

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Educação em Saúde; Banco de Leite

estudo foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no distrito de saúde
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oeste do município de Manaus, Amazonas, no período de 1º a 31 de julho de 2014.

aleitamento materno, o manejo da amamentação e os cuidados gerais com as

A amostra de conveniência foi constituída de 40 gestantes atendidas no Programa de

mamas. Isso pode ser reflexo direto de uma falha na assistência ao pré-natal no

Pré-natal na referida unidade e que após a assinatura do termo de consentimento

que concerne educação em saúde e preparo dessas usuárias para o exercício pleno

livre e esclarecido (TCLE), responderam a um questionário semi-estruturado contendo

da maternidade, o que pode acarretar a não adesão da prática da amamentação

perguntas fechadas extraídas do álbum seriado sobre manejo do aleitamento materno

após o nascimento do bebê ou ainda ao desmame precoce em virtude da falta de

da OMS. RESULTADOS - O estudo evidenciou que a maioria das gestantes estavam

conhecimento ou deturpação do mesmo sobre tais práticas. Assim, é necessário

na faixa etária de 25 a 28 anos, o que corresponde a 35% da amostra, entretanto,

que haja mais investimentos neste componente da assistência ao pré-natal, bem

houve uma parcela significante ( 20%) de adolescentes na amostra com idade entre

como dentro das maternidades, no sentido de empoderar essas usuárias de forma

13 a 16 anos. Com relação à idade em que o bebê deve mamar somente no peito,

a obter êxito nos processos de amamentação. CONTRIBUIÇÕES PARA A POLITICA

apenas 20% da amostra respondeu corretamente, ou seja, que a amamentação

DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: A realização de estudos dessa natureza permite

exclusiva deve ocorrer até os 6 meses. Quando questionadas sobre a introdução de

traçar um panorama sobre como esta o conhecimento das gestantes a respeito

água de coco e chás na alimentação do bebê após o nascimento, 58% das gestantes

da alimentação do recém-nascido, bem como tal conhecimento pode induzir a

responderam haver necessidade da inserção desses alimentos na dieta do recém-

efetivação de uma alimentação inadequada nos primeiros meses de vida de uma

nascido. Uma parcela considerável respondeu não ter conhecimento a respeito

criança e trazendo consigo os prejuízos advindos de tais práticas. A partir daí

da boa pega na amamentação, entretanto, quando perguntadas sobre os sinas de

será possível reorientar as ações e serviços da política nacional de alimentação

uma boa pega do bebê ao seio materno, 58% responderam corretamente que dor

infantil, para que a mesma possa ir ao encontro da problemática e tentar sana-la.

no mamilo durante a amamentação não constitui um sinal de boa pega. A maioria
das entrevistadas (60%) acredita ser importante retirar o excesso de leite através da

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Conhecimentos; Atitudes e Práticas em

ordenha manual, durante a gravidez e consideram que a melhor forma de limpar o

Saúde

seio diariamente é lavar com água e sabão neutro (48%). Ao serem abordadas sobre
o tempo para término da mamada, grande parte das entrevistadas (40%) afirmou ser
de 30 minutos. Diante da presença de dor e mama endurecia devido ao excesso de
leite 68% relataram que somente a massagem e ordenha manual da mama seriam
suficientes para resolução de tal problemática. Para os casos de fissuras mamilares,
33% relataram que a melhor conduta seria a suspensão imediata da amamentação
e, 25% continuariam amamentando após a aplicação de uma pomada. Apesar da
maioria das entrevistadas (60%) acreditarem na importância do colostro para o bebê,
uma parcela significativa afirmou descrença dos benefícios desse primeiro leite.
Ao surgimento de uma nova gravidez, 75% não acreditam na amamentação como
método contraceptivo. CONCLUSÃO: Com a realização deste trabalho, observa-se
que ainda é muito deficiente o conhecimento das gestantes sobre a importância do
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PO225 - SALA DE APOIO Á AMAMENTAÇÃO: PROPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO

PO228 - SEXUALIDADE E AMAMENTAÇÃO: INTERFACE ENTRE SER MULHER, MÃE

ALEITAMENTO MATERNO

E NUTRIZ

PEREIRA, AP ; MENDONÇA, AP ; SILVA, JS ;

Costa SBS 1; RÊGO RMV 2; CAMPOS MPA 3; DALTRO AST 3;

1 - FAPES/BNDES;

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Estância-SE; 2 - UNIFERSIDADE FEDERAL DE

1

1

1

SERGIPE; 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE;
Inaugurada em 2009, a Sala de Apoio à Amamentação Espaço Deleite BNDES,
destinada às mulheres trabalhadoras que, ao retornarem da licença maternidade,

A interface entre amamentação e sexualidade são momentos significativos na

possam manter o aleitamento materno dos seus filhos e um espaço reservado para

vida da mulher/mãe/nutriz, visto que, o aleitamento materno pode influenciar na

retirar, armazenar e levar o seu próprio leite para casa. A mulher desempenha um

sexualidade da mulher e do casal impondo adaptações a novos papéis e valores de

papel cada vez mais importante na sociedade. Com o aumento da inserção da mulher

vida. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com abordagem qualitativa.

no mercado de trabalho, tem dificultado a manutenção da amamentação exclusiva

Teve como objetivo conhecer como se processa a sexualidade da mulher/mãe/nutriz

pelos 6 meses. Estimular a discussão sobre a importância do aleitamento materno,

durante o período de amamentação. Foram entrevistadas, vinte e duas nutrizes com

envolvendo a participação dos familiares e amigos, além do fato de ter uma imagem

filhos entre quarto e sexto mês de idade cadastrados no Programa Saúde da Família

positiva da empresa para a sociedade, é fundamental no decorrer deste processo.

(PSF) do município de Estância-Sergipe. A técnica de coleta de dados foi a entrevista

Ampliar as taxas de aleitamento materno exclusivo entre as mulheres que retornam

semi-estruturada e o instrumento, um roteiro de entrevista composto de com seis

ao trabalho no sistema BNDES; aumentar o numero de doadores de leite no sistema

perguntas abertas e duas perguntas de múltipla escolha. O gravador foi utilizado

BNDES; desenvolver trabalho educativos visando divulgar informações relevantes

como recurso durante as entrevistas. O tratamento dos dados obtidos através

sobre o universo do aleitamento materno é os nossos objetivos. Através de pesquisa

de análise de conteúdo destacando-se como relevantes os seguintes achados:

quantitativa, pesquisa de campo através da analise do numero de utilizações da sala

dificuldades das mulheres para expressar o significado do que é sexualidade ou

e estudo prospectivo. Maior índice de adesão à sala; maior índice de mulheres que

expressão conceitual bastante restrita, equivocada e errônea, revelando um

amamentam após o retorno ao trabalho; difusão da informação sobre aleitamento.

conhecimento superficial sobre sua própria sexualidade; desconhecimento e receio

Trabalho educativo junto às empregadas para que sintam mais segurança e apoiadas

para falar sobre algumas modificações sobre a sexualidade sob a ótica da mulher,

para continuar amamentando seus filhos. É isso que desenvolvemos e somos

referente principalmente no que diz respeito à redução de atividade sexual, medo

certificados e reconhecidos pelo Ministério da Saúde como empresa que promove,

de uma nova gestação, exclusão das mamas como símbolo erótico e a dificuldade

protege e apoia o aleitamento materno para mulher trabalhadora. BRASIL, N.T. N.01-

de conciliar o tempo recorrente de seus novos papéis: mãe/nutriz/mulher. Quanto

2010. Brasília, ANVISA e M ; BRASIL, MS. Secretaria de Atenção à Saúde. – 1ªED.

à percepção e a reação sobre o comportamento de seu parceiro destacaram-

Brasília: Editora do M S, 2011; CARVALHO, MR; TAVARES, LA Amamentação: Bases

se: compreensão do companheiro, a maioria das mulheres respondeu que seus

científicas 3ªEd, RJ, 2010.COSTA, AC Consolidação das Leis do Trabalho – 39 Ed. São

companheiros eram bastante compreensivos, pacientes e até colaboradores com

Paulo: Ltr, 2012. LANA, APB Leite Materno: Como Mantê-lo Sempre Abundante 2ª Ed.

suas novas atividades, com presença de diálogo e divisão de tarefas entre o casal.

SP, Atheneu, 2008.

Alguns maridos, no entanto cobravam atenção e demonstravam ciúmes frente

PALAVRAS-CHAVE: Sala de Apoio à Amamentação; Mulher; Trabalho

às prioridades direcionadas ao bebê, estas relataram que se sentem inseguras e
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desconfortáveis além de se manter sempre prontas e vigilantes aos cuidados com a

PO229 - SITUAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS (RAB, ENPACS, EAAB) NO MUNICÍPIO DE

criança. No entanto, uma minoria das entrevistadas percebeu que eram tratadas pelo

RIBEIRÃO PRETO-SP: ANÁLISE DOS INDICADORES DE ALEITAMENTO MATERNO

seu parceiro apenas como mãe e nutriz o que desencadeava segundas as mesmas,

EXCLUSIVO E ALEITAMENTO MATERNO E

grande insatisfação e comprometimento da sexualidade do casal. Houve relatos de

FELIX CAOZ 1; REIS MCG 2; QUAGLIO WH 3; OLIVEIRA GV 4; BARBARO MC 5; NALI

submissão de algumas mulheres que informaram que tiveram relação sem vontade para

SAN 1;

agradar a seus companheiros. Quando questionadas quanto às orientações recebidas

1 - SECRETARIA DA SAUDE; 2 - SECRETARIA DA SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL;

pelo enfermeiro(a) algumas relataram que, o tema foi completamente omitido e

3 - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO

das que o faziam, era de forma superficial, limitando a estabelecer qual a época que

PAULO; 4 - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE

poderiam retornar as atividades sexuais. Estas mulheres informaram que gostariam

SÃO PAULO; 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO;

de ter sido esclarecido com mais clareza, com uma abordagem acolhedora, visto que,
tiveram dificuldades em lidar com referido assunto com interferência na prática e

Introdução: A importância do aleitamento materno e da alimentação complementar

duração da amamentação. Percebe-se a importância de se compreender a interface

saudável em menores de 2 anos, como principal forma de prevenção de mortes

entre ser mulher, mãe e nutriz, com vista a uma assistência humanizada e integral,

infantis e promoção da saúde física e mental da criança tornou-se tema relevante

sem omissão, sem tabus e sem preconceitos. Para isso, é importante a capacitação de

nas diversas campanhas e programas governamentais brasileiros, pois o aleitamento

profissionais para valorizar e desmitificar este aspecto em seu significado e importante

materno exclusivo (AME) e aleitamento materno e demais práticas de alimentação

na vida da mulher e implementar uma assistência sistematizada e de qualidade.

saudável não estão consolidados em nossa sociedade, conforme o preconizado
pelo Ministério da Saúde. A partir deste contexto criaram-se a Rede Amamenta

PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade; Amamentação; Saúde da Mulher

Brasil (RAB), em 2008 pela Portaria MS/GM nº 2799; em 2010 foi criado o Enpacs (
Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável) e 2012 a unificação
das redes, EAAB(Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil) com a finalidade de
aumentar os índices de AM no país e melhorar as práticas de alimentação saudável
nas crianças. Estas estratégias tem como compromisso a formação de recursos
humanos na atenção básica para a abordagem da amamentação e alimentação
saudável que busca a transformação das práticas profissionais e reorganização do
trabalho com a pactuação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno e alimentação saudável. Em Ribeirão Preto, ocorreram, a implantação
da RAB com a capacitação de 20 tutores e realização de Oficinas em 17 Unidades
de Saúde em 2009, 2010 e 2011, respectivamente; a formação de 4 tutores da
Enpacs e realização de 5 Oficinas em 2010 e 2011 e a capacitação de 2 tutores
e realização de 1 Oficina da EAAB em 2012. Objetivos: Descrever a situação das
estratégias implantadas nas 17 unidades de saúde que são monitoradas, e verificar
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os indicadores de AME e AM nestas unidades. Metodologia: Estudo exploratório,

PO230 - SITUAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NUMA UNIDADE DE ATENÇÃO

descritivo e documental. A fonte de dados foram as fichas do monitoramento

BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

preenchidas pelos tutores que acompanharam estas unidades, em visitas trimestrais,

Polônio MLT 1; Pereira SMMR 1; Gama DN 1; Nunes NCA 2; Pinho MFA 1; CRUZ LLN 1;

no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013 (nos meses de março, junho,

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; 2 - Natália Cristine de

setembro e dezembro) e discutiram as dificuldades e possibilidades das ações locais

Almeida Nunes;

voltadas à amamentação e alimentação complementar. Para análise dos dados foi
utilizada estatística simples. Resultados e Discussão: Foram pactuadas um total

Introdução: Os primeiros meses de vida de uma criança são muito importantes

123 ações de promoção do aleitamento materno, voltadas ao pré natal, pós natal e

porque é nessa fase em que ela se encontra mais vulnerável. Dentre as

comunidade. (média de 7 por unidade, com variação de 3 a 14). Foram totalmente

necessidades básicas que a criança tem para sobreviver, crescer e se desenvolver,

implantadas 86 ações (69,9%), parcialmente 16 ações (13%) e não implantadas

a nutrição é de extrema relevância. É nesse contexto que o leite humano torna-se

22 (17,8%) respectivamente. O índices de AME em crianças menores de 6 meses,

um alimento completo e essencial para o lactente até o sexto mês de vida1. A partir

monitoradas nas salas de vacinas ou em visitas domiciliares destas unidades passaram

desse período, no entanto, é fundamental que haja a introdução de alimentos

de 64,3% em 2011 para 68,3 % em 2013;os índices de AM de 6 a 11 meses foram de

complementares visto que o leite materno sozinho já não é mais capaz de suprir

53,6% em 2011 para 58,3% em 2013. Conclusão: Estas estratégias nos possibilitaram
a implementação das ações de aleitamento e alimentação complementar na atenção
básica do município. Houve um aumento significativo dos índices de AME nas
unidades monitoradas, quando comparado ao índice de AME do município realizado
na campanha de vacinação de 2011, que foi de 32,5% ( Projeto Amamentação e
Municípios- Amamunic). Referências Bibiliográficas: Brasil. Ministério da Saúde.
Secretaria de Atenção a Saúde. Área Técnica da Saúde da Criança e Aleitamento Materno.
Rede Amamenta Brasil: os primeiros passos(2007-2010): Ministério da Saúde, 2011;
PALAVRAS-CHAVE: amamentação; estrategia; alimentação complementar

as necessidades do lactente2. Contudo, é valido ressaltar que a nutrição de uma
criança não depende somente do acesso desta a uma alimentação saudável, mas,
sobretudo, ao desenvolvimento de um comportamento alimentar adequado desde
os primeiros meses de vida3. Objetivo: Este estudo tem como objetivo analisar
a situação do aleitamento materno em crianças menores de dois anos atendidas
numa unidade básica de saúde do município do Rio de Janeiro. Metodologia: Na
sala de espera dos serviços de puericultura, pediatria e imunização o responsável
pela criança, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido
(TCLE)-CAAE: 28191214.0.0000.5285, foi entrevistado através da aplicação de
questionário semi-estruturado contendo informações referentes à caracterização
socioeconômica da mãe (idade, escolaridade e renda familiar) e da criança (sexo
e data de nascimento); dados de saúde da criança, fatores de influência na
prática do aleitamento materno (realização do pré-natal, orientação no pré-natal
e na maternidade sobre aleitamento materno, conhecimento da mãe sobre os
benefícios do leite materno e dificuldades na amamentação). Resultados: Das
crianças que fizeram parte do estudo 57,1% eram do sexo masculino e 42,9% do
sexo feminino. As mães das crianças tinham idade entre 19 a 34 anos (71,4%), mais
de 35 anos (22,4%), e menos de 18 anos (6,1%). A renda familiar encontrada: 1 a
2 salários-mínimos (30,6%), 3 a 4 salários-mínimos (34,7%), 4 a 5 salários-mínimos
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(30,6%) e não responderam (4,4%). O nível de escolaridade das mães entrevistadas

PO231 - TÉCNICA DE MASSAGEM DE MAMA MOHRI NO MODELO JAPONÊS: UMA

foi menos de 8 anos de estudos (18,4%), e mais de 8 anos de estudo (81,6%). Em

ALTERNATIVA PARA A EFICÁCIA DO ALEITAMENTO MATERNO

relação ao peso ao nascimento de todas as crianças, 10,2% nasceram com menos

FECURY, GRACIMAR 1;

de 2,5Kg, 24,5% nasceram com o peso entre 2,5kg a 3,0kg, 59,2% com peso entre

1 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU;

3 a 4 kg, e 5,4% com mais de 4kg. Todas as mães realizaram pré-natal, sendo que
57,1% na rede pública e 42,9% na rede privada. Quanto ao número de consultas

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é o conjunto de processos nutricionais,

do pré-natal, a maioria (95,9%) realizou mais de 6 consultas. No que concerne à

comportamentais e fisiológicos, envolvidos na ingestão, pela criança, do leite

orientação sobre aleitamento recebida no pré-natal, 75,5% afirmaram ter recebido

produzido pela própria mãe, seja diretamente no peito ou por extração artificial

esclarecimentos sobre a temática, 18,4% não receberam informação e 6,1% não

sendo um importante elemento para o desenvolvimento da criança. Umas das

souberam responder. Em relação ao profissional de saúde que orientou as gestantes

principais causas de desmame precoce tem sido a sucção em posição inadequada,

sobre o aleitamento materno, 61,2% foram médicos, 22,4% enfermeiros e 6,1% outros

mamilos doloridos, ingurgitamento mamário e fissuras mamilares. A massagem

profissionais de saúde. Em relação à informação sobre a técnica de amamentação no

de Mama Mohri auxilia as mulheres com dificuldades na amamentação, tem-se

pré-natal, 59,2% relataram ter recebido orientação, 40,8% não receberam orientação.

revelado uma ótima alternativa para o alívio dos desconfortos e das complicações

Já na maternidade, essa orientação foi recebida por 89,8% das mães, e 10,2% não

provenientes da lactação. É simples, eficaz e sem custo. OBJETIVOS: Descrever

a receberam. Quanto ao profissional de saúde que orientou a técnica, 59,1% eram
enfermeiros, 24,5% médicos e 22,4% não souberam informar a profissão de quem
orientou. Quanto ao tipo de aleitamento até os seis meses de vida da criança, 40,8%
das crianças foram amamentadas exclusivamente ao seio, 38,8% receberam fórmula
industrializadas para lactentes, 12,3% leite de vaca e 8,1% leite materno e papas.
Quando perguntadas se o ato de amamentar seu filho dava prazer, 85,7% disseram
que sim, e 14,3% afirmaram que não. Em relação à orientação sobre a introdução
da alimentação complementar, 65,3% relataram que a orientação foi dada por
médicos, 26,5% não souberam informar, 8,2% citaram outros profissionais. Conclusão:
Observou-se nesse estudo que a prevalência de aleitamento materno exclusivo ainda é
insatisfatória, não alcançando 50% e que o uso de fórmulas industrializadas destinadas
a alimentação do lactente, apesar das mães em sua maioria relatar satisfação ao
amamentar seu filho. O profissional que mais falou sobre aleitamento materno no prénatal foi o obstetra. Já em relação à técnica de amamentação, o enfermeiro orientou
mais tanto no pré-natal como na maternidade. Isto demonstra que quando surgem
dificuldades com a amamentação quem tem acolhido mais a mãe é o enfermeiro.
PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; desmame; alimentação complementar

o quantitativo de atendimentos realizados pelo Setor de Apoio à Amamentação
do Instituto da Mulher Dona Lindu às mães com dificuldades de amamentação e
baixa produção de leite. MÉTODOS: Trata-se de estudo descritivo de abordagem
quantitativa, com base em dados obtidos através do levantamento quantitativo da
realização da massagem de mama Mohri para a prevenção e alívio dos desconfortos
mamários relacionados à lactação. A técnica de mama Morhi é realizada nas
puérperas nos momentos em que elas estão desfrutando dos serviços no Instituto
da Mulher Dona Lindu. Em casos de ingurgitamento mamário, fissuras, rachaduras
na mama, mastites o setor de apoio à amamentação é responsável para executar
a técnica de massagem de mama Mohri. RESULTADOS: Observa-se que o total de
atendimentos correspondente aos anos de 2012 a jul/2014 somados resulta em
2.184 atendimentos. Os problemas mais frequentemente encontrados durante
esse período foi ingurgitamento mamário e Ordenha de Leite.Observa-se através de
relatos de mulheres que receberam a massagem que a técnica é indolor e promove
conforto e bem-estar além do aumento da produção de leite. CONCLUSÃO: Para a
promoção da amamentação não basta que a mulher seja apenas informada sobre
as vantagens do aleitamento materno, mas também ser inserida em um ambiente
favorável à amamentação.
PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO; LACTAÇÃO; MAMA MOHRI
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PO232 - TÍTULO: ATRESIA DE ESÔFAGO, DESMAME DE FÓRMULA LÁCTEA(FL) E

de Leite Humano, a partir 3ª semana pós-parto, com o bebê internando em outro

ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO(AME)

hospital. Iniciado estímulo das mamas (ordenha manual) suporte emocional e

MATOS, ALVP ; FERNANDEZ,DF ; CORDEIRO,BS ; FARIA,GAS ; M,MN ; SAKAMOTO,YS ;

uso de galactogogo. Após alta do lactente (45 ºdia), feito seguimento do binômio;

1 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA- IPERBA; 2 - INSTITUTO de PERINATOLOGIA

iniciado “desmame da FL” e transição para o AME. Documentação fotográfica +

DA BAHIA; 3 - FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SALVADOR; 4 - FACULDADE DE

registro em prontuário das consultas durante todo 1º ano de vida. Resultados: O

MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA; 5 - ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA

acompanhamento e apoio as mães que ficam afastadas de seus recém-nascidos

E SAÚDE PÚBLICA;

devido a prematuridade/ou doenças e não podem ser logo amamentados é

1

2

3

3

4

5

fundamental para o resgate do aleitamento em situações especiais. O bebê que
Introdução : Atresia de esôfago é a anomalia congênita mais comum do esôfago e

nasce com uma malformação congênita cirúrgica assim como todos os recém

consiste em um defeito de desenvolvimento do trato gastrointestinal superior,

nascidos precisam desfrutar dos benefícios do aleitamento. No relato do caso,

caracterizado pela interrupção da continuidade entre o esôfago inferior e superior,

evidencia-se que é possível restabelecer amamentação ao peito, mesmo quando o

podendo ser acompanhada com fístula traqueoesofágica (FTE) ou não 1,2. Ela é

aleitamento não é priorizado dentro da UTI neonatal em meio a tantos “problemas

considerada uma emergência cirúrgica e com risco de vida no período neonatal 1.

de saúde”. A lactação foi restabelecida com sucesso, realizado “desmame da

Avanços nos cuidados têm ajudado a reduzir a mortalidade em crianças com esta

fórmula láctea” , preconizado AME até o 6º mês , a seguir mantido com dieta

doença, cuja sobrevivência atual é cerca de 90%, mas mesmo com a melhora da

complementar . A criança foi acompanhada até o 14ºmês , curva pondo-estatural

mortalidade, muitos pacientes com atresia de esófago e FTE ainda apresentam uma

adequada e bom desenvolvimento neuropsicomotor , sem doenças infecciosas no

alta morbidade 3,4. Bebês que nascem com malformações congênitas cirúrgicas

1 º ano de vida. Conclusão: Anomalias no trato gastrointestinal podem impedir

correm sempre um risco maior de não serem amamentados, sobretudo se o serviço

o aleitamento da criança no início da vida, restringindo-a uma dieta parenteral

não tiver uma política de aleitamento bem estabelecida; além da presença restrita da

e uso de fórmulas, pela ausência da mãe, de Banco de Leite Humano e política

mãe, numa situação de estresse e sem estimulo para amamentar. Objetivos: a)Relatar

de aleitamento no serviço. A decisão de amamentar da mãe e o apoio do serviço

caso de recém-nascido(RN) prematuro tardio, com atresia de esôfago, submetido

de BLH mudou o curso da história alimentar usual que é a manutenção da FL e

esofagoplastia no 22º dia de vida. Alimentado com fórmula láctea (FL) com mamadeira

supressão da lactação. Mães com impedimento inicial para amamentar devem ser

no pós-operatório até o 2º mês de vida ,onde foi realizado transição para aleitamento

acompanhadas de perto e apoiadas para que seus bebês não sejam privados dos

materno exclusivo . b)Destacar a importância do apoio a mulher para o aleitamento

benefícios soberanos do aleitamento. Contribuições para política de alimentação

quando a mesma se encontra em situação de estresse e longe do seu filho. Descrição:

infantil: O AME é o alimento ideal para todas as crianças no início da vida, bebês

RN-PT tardio, nascido em um hospital público com atresia de esôfago, transferido para

que nascem em condições especiais e ficam afastados de suas mães não devem

UTI neonatal após 11 dias, aguardando 11 dias para realização da correção cirúrgica

ser privados de seus benefícios. É necessário apoiar a mãe e familiares afim de

(mantido em uso de nutrição parenteral). Alta hospitalar com 1 mês e 15 dias , em

que, diante do estresse vivido em tais circunstâncias, não se perca o foco da

uso de fórmula láctea em mamadeira. Mãe procurou Banco de Leite da primeira

necessidade imperativa do aleitamento para promoção da saúde física e emocional.

unidade de internamento, no pós-operatório, manifestando desejo de amamentar.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; atresia de esôfago; aleitamento

Metodologia: Acompanhamento à mãe no ambulatório de amamentação, no Banco

situações especiais
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PO233 - UNIMED E BANCO DE LEITE HUMANO: UMA PARCERIA QUE DEVE SER

a importância do aleitamento materno para a saúde e o desenvolvimento do bebê.

ESTIMULADA

Portanto, visando contribuir para o crescimento saudável do bebê, a Unimed Uberaba

Gomes RA ; Silva P ; Santiago LB ;

mostrou-se como uma importante parceira do Banco de Leite Humano Municipal

1 - Unimed Uberaba;

(BLHM) na captação de doadoras para a manutenção dos estoques de leite humano,

1

1

1

bem como parceira para estimular/ampliar, em nível nacional, a doação de leite.
O aleitamento materno (AM) de forma exclusiva é fundamental para a saúde das
crianças nos primeiros 6 meses de vida1. No caso de bebês prematuros ou com

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; banco de leite; Unimed Uberaba

doenças graves, internados em UTI’s neonatais, receber ou não o leite humano pode
ser a diferença entre a vida e a morte2. Os bancos de leite humano têm um papel
fundamental na disponibilização de leite humano pasteurizado para a alimentação
destes bebês de risco3. A política de saúde da criança no Brasil baseia-se na promoção,
na proteção e no apoio ao aleitamento materno, visando à diminuição da mortalidade
infantil e à melhoria da saúde; o país tornou-se modelo nessa área, implementando,
na década de 80, um programa nacional de promoção à amamentação, contando com
o apoio do Ministério da Saúde, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
e da Organização Mundial da Saúde (OMS); essa abertura trouxe inúmeros avanços,
embora ainda hoje seja necessário tratar esse tema como de extrema importância,
colocando-o como uma das peças fundamentais dos cuidados primários da saúde4.
Assim, visando manter bons estoques de leite faz-se necessário que existam parcerias
para a captação de novas mães doadoras dispostas a doarem seu leite como um ato
de amor e solidariedade. O objetivo principal deste trabalho foi levantar o quanto a
Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho Médico aumentou a disponibilidade do
leite humano para o Banco de Leite Humano Municipal (BLHM), através da captação
de lactantes clientes Unimed que seguiram um programa local de incentivo ao
aleitamento materno (AM). A presente pesquisa caracteriza-se por um levantamento
de dados descritivo, com enfoque quantitativo, onde foi avaliado o quanto do total de
leite humano pasteurizado no Banco de Leite Humano Municipal (BLHM), foi captado
através de lactantes participantes de um programa da Unimed Uberaba, no período de
janeiro a junho de 2014. Do total de 145,23 litros pasteurizados no período de janeiro a
junho 2014, 22,84 litros (16%) foram captados pela Unimed Uberaba. Conclui-se que o
banco de leite humano vai além do estoque do leite materno, pois este enfatiza, ainda,
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PO234 - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 11.265 E DAS NORMAS DA

forma apresentados como apropriados para alimentação de lactentes e crianças de

NBCAL EM REDES DE FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES SÃO LUÍS E PAÇO

primeira infância, procurou-se a advertência “O Ministério da Saúde informa: após

DO LUMIAR

os 6 meses de idade continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos”2.

Lima SLS ; Lima NIPP ; Soares Filho LC ;

Além disso, avaliou-se também o cumprimento do Art. 4º da NBCAL em que é

1 - Universidade Federal do Maranhão; 2 - Secretaria de Estado de Saúde;

vedada a promoção comercial dos produtos a que se refere Artigo 2º, itens I, V

1

1

2

e VI, em quaisquer meios de comunicação, incluindo merchandising, divulgação
Introdução: O aleitamento materno (AM) é a estratégia isolada que mais previne mortes

por meios eletrônicos, escritos auditivos e visuais; estratégias promocionais para

infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que

induzir vendas ao consumidor no varejo, tais como exposições especiais, cupons

amamenta. Recomenda-se o AM por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros

de descontos ou preço abaixo do custo, prêmios, brindes, vendas vinculadas a

seis meses de vida¹. O prática do AM reduz a mortalidade infantil, podendo evitar 13%

produtos não cobertos por esta Norma, e apresentações especiais2. Ressalta-se

das mortes por causas preveníveis em menores de 5 anos em todo o mundo1. Diante

que o Art. 2º refere-se no item I a fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis

disso, as exigências da NBCAL e da Lei 11.256/06 constituem-se como um grupo de

de segmento para lactentes, no item V a fórmula de nutrientes apresentada e ou

medidas legais que visam promover, proteger e apoiar o AM, através da regulamentação

indicada para recém-nascido de alto risco e item VI a mamadeiras, bicos e chupetas2.

da promoção comercial e da rotulagem de alimentos e produtos destinados a recém-

Resultados: Em relação à promoção comercial de fórmulas infantis de seguimento

nascidos e crianças de até 3 anos de idade, como leite, papinhas, chupetas e mamadeiras2.

para crianças de primeira infância e os leites fluidos, leites em pó, leites modificados

Objetivos: Verificar em redes de farmácia dos municípios maranhenses São Luís

e similares de origem vegetal, na rede de farmácia A existe a advertência do

e Paço do Lumiar o cumprimento da Lei nº 11.265 e das normas da NBCAL, que

Ministério da Saúde, entretanto, não é a advertência correspondente ao produto

garantem a proteção legal da amamentação e redução da morbimortalidade infantil.

exposto; nas redes B, C, D e E tem a advertência correta na prateleira em que o

Descrição metodológica: Visitaram-se cinco redes de farmácia, três em São Luís

produto está exposto. No que se refere à promoção comercial de alimentos de

(A, B e C) e duas em Paço do Lumiar (D e E), na qual se observou o cumprimento

transição e alimentos à base de cereais indicados para lactentes ou crianças de

do que trata o artigo disposto na Lei nº 11.265 comparativamente ao disposto na

primeira infância, bem como outros alimentos ou bebidas à base de leite ou não,

NBCAL referente ao comércio e a publicidade. Tanto a Lei quanto a NBCAL permitem

quando comercializados ou de outra forma apresentados como apropriados para

a promoção comercial de alguns produtos, desde que observados alguns critérios.

alimentação de lactentes e crianças de primeira infância, na rede de supermercado

Assim, avaliaram-se os seguintes critérios: 1- No que se refere à promoção comercial

A não há advertência para bebida à base de leite; na rede B não há advertência

de fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância e os leites

na prateleira com alimentos à base de cereais e também não há advertência na

fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal, procurou-

exposição de bebidas à base de leite; na rede C existe advertência na prateleira de

se a advertência “O Ministério da Saúde informa: o aleitamento materno evita

alimentos à base de cereais, mas não há advertência no local em que as bebidas a

infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais”2; 2- No

base de leite estão expostas; na rede D está presente de forma bem evidente e na

que se refere a promoção comercial de alimentos de transição e alimentos à base de

rede E não está presente. Quanto ao cumprimento do Art. 4º da NBCAL em que é

cereais indicados para lactentes ou crianças de primeira infância, bem como outros

vedada a promoção comercial dos produtos a que se refere Artigo 2º, itens I, V e VI,

alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou de outra

não foi verificado nenhum descumprimento nas cinco redes de farmácias estudadas.
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Conclusão: Nas redes de farmácias observou-se que o descumprimento da Lei nº

PO235 - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 11.265 E DAS NORMAS DA

11.265 e das normas da NBCAL ocorrem mais em relação à promoção comercial de

NBCAL EM REDES DE SUPERMERCADO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES SÃO

alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados para lactentes ou

LUÍS E PAÇO DO LUMIAR

crianças de primeira infância, bem como outros alimentos ou bebidas à base de leite

Lima SLS 1; Lima NIPP 1; Soares Filho LC 2;

ou não, quando comercializados ou de outra forma apresentados como apropriados

1 - Universidade Federal do Maranhão; 2 - Secretaria de Esatdo de Saúde;

para alimentação de lactentes e crianças de primeira. Desta forma, é importante que as
farmácias também sejam fiscalizadas para que as práticas inadequadas sejam sanadas.

Introdução: O aleitamento materno (AM) é a estratégia isolada que mais

Contribuição/implicações para Política Nacional de Alimentação Infantil: O cumprimento

previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da

da Lei nº 11.265 e das normas da NBCAL em farmácias corresponde a um importante

criança e da mulher que amamenta. Diante disso, as exigências da NBCAL e da

passo na proteção legal da amamentação e redução da morbimortalidade infantil, mas

Lei 11.256/06 constituem-se como um grupo de medidas legais que visam

para que isso seja possível é necessário que os órgãos competentes realizem fiscalizações

promover, proteger e apoiar o AM, através da regulamentação da promoção

periódicas, capacitações com os técnicos responsáveis pelos locais de comercialização

comercial e da rotulagem de alimentos e produtos destinados a recém-nascidos

e medidas educativas que possibilitem a compreensão e cumprimento da mesma.

e crianças de até 3 anos de idade, como leite, papinhas, chupetas e mamadeiras2.
Objetivos: Verificar em redes de supermercado dos municípios maranhenses São

PALAVRAS-CHAVE: Lei nº 11.265; NBCAL; Farmácias

Luís e Paço do Lumiar o cumprimento da Lei nº 11.265 e das normas da NBCAL, que
garantem a proteção legal da amamentação e redução da morbimortalidade infantil.
Descrição metodológica: Visitaram-se cinco redes de supermercado, três em São
Luís (A, B e C) e duas em Paço do Lumiar (D e E), na qual se observou o cumprimento
do que trata o artigo disposto na Lei nº 11.265 comparativamente ao disposto
na NBCAL referente ao comércio e a publicidade. Tanto a Lei quanto a NBCAL
permitem a promoção comercial de alguns produtos, desde que observados alguns
critérios. Assim, avaliaram-se os seguintes critérios: 1- No que se refere à promoção
comercial de fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância
e os leites fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal,
procurou-se a advertência “O Ministério da Saúde informa: o aleitamento materno
evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais”2;
2- No que se refere a promoção comercial de alimentos de transição e alimentos
à base de cereais indicados para lactentes ou crianças de primeira infância, bem
como outros alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados
ou de outra forma apresentados como apropriados para alimentação de lactentes
e crianças de primeira infância, procurou-se a advertência “O Ministério da Saúde
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informa: após os 6 meses de idade continue amamentando seu filho e ofereça novos

desconto; nas redes C, D e E não houve descumprimento do Art. 4º da NBCAL.

alimentos”2. Além disso, avaliou-se também o cumprimento do Art. 4º da NBCAL em

Conclusão: Considera-se a necessidade de mais fiscalizações nas redes de

que é vedada a promoção comercial dos produtos a que se refere Artigo 2º, itens I,

supermercado destes municípios, uma vez que muitas práticas inadequadas

V e VI, em quaisquer meios de comunicação, incluindo merchandising, divulgação

foram observadas, a exemplo da ausência de advertência ou até mesmo a

por meios eletrônicos, escritos auditivos e visuais; estratégias promocionais para

advertência inadequada ao produto exposto. Além disso, fazer a promoção

induzir vendas ao consumidor no varejo, tais como exposições especiais, cupons

comercial de produtos que não permitem essa ação induz os consumidores

de descontos ou preço abaixo do custo, prêmios, brindes, vendas vinculadas a

a adquirirem os mesmos, o que em algumas situações pode comprometer a

produtos não cobertos por esta Norma, e apresentações especiais2. Ressalta-

prática do aleitamento materno exclusivo e complementar, a exemplo do uso

se que o Art. 2º refere-se no item I a fórmulas infantis para lactentes e fórmulas

de bicos artificiais, responsável pela confusão de bicos e desmame precoce.

infantis de segmento para lactentes, no V a fórmula de nutrientes apresentada e ou

Contribuição/implicações para Política Nacional de Alimentação Infantil: O

indicada para recém-nascido de alto risco e no VI a mamadeiras, bicos e chupetas2.

cumprimento da Lei nº 11.265 e das normas da NBCAL em estabelecimentos

Resultados: Em relação à promoção comercial de fórmulas infantis de seguimento

comerciais como redes de supermercados corresponde a um importante passo na

para crianças de primeira infância e os leites fluidos, leites em pó, leites modificados

proteção legal da amamentação e redução da morbimortalidade infantil, mas para

e similares de origem vegetal, na rede de supermercado A não existe a advertência

que isso seja possível é necessário que os órgãos competentes realizem fiscalizações

do Ministério da Saúde; na B tem a advertência; a C possui a advertência, entretanto

periódicas, capacitações com os técnicos responsáveis pelos locais de comercialização

ela é minúscula e passa despercebida; as redes D e E não possuem a advertência. No

e medidas educativas que possibilitem a compreensão e cumprimento da mesma.

que se refere à promoção comercial de alimentos de transição e alimentos à base de
cereais indicados para lactentes ou crianças de primeira infância, bem como outros

PALAVRAS-CHAVE: Lei nº 11.265; NBCAL; Supermercados

alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou de outra
forma apresentados como apropriados para alimentação de lactentes e crianças de
primeira infância, na rede A não há advertência; na B para alimentos à base de cereais
indicados para lactentes ou crianças de primeira infância existe advertência, porém
é inadequada, para alimentos a base de leite não há advertência; na C existe uma
advertência coberta com o preço de um produto, para bebidas a base de leite não há
advertência; na D há uma placa que não contempla todos os produtos da categoria e
na E está presente e bem distribuída ao longo da prateleira. Quanto ao cumprimento
do Art. 4º da NBCAL em que é vedada a promoção comercial dos produtos a que
se refere Artigo 2º, itens I, V e VI, na rede de supermercado A verificou-se que os
bicos ficam em exposição especial e fórmula infantil de segmento para lactentes com
desconto; na rede B encontrou-se fórmula de nutriente apresentada com desconto
e um DVD infantil de brinde e fórmula infantil de segmento para lactentes com
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PO236 - “AMAMENTAR POR LIVRE DEMANDA: ATÉ QUANDO?” CONSIDERAÇÕES

restrito a uma análise da bibliografia relevante sobre a temática. Sem a pretensão

SOBRE O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E PSICOSSOCIAL DA CRIANÇA E A SUA

de explorar integralmente toda a literatura sobre o tema, são utilizadas fontes

RELAÇÃO COM A AMAMENTAÇÃO.

primárias que apresentam conteúdo pertinente e/ou adaptado para o cenário

Therense, M ; Geber-Corrêa, R. ; Sartorelli, L. ;

brasileiro, tendo como critério de inclusão a relevância histórica e atual para o

1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS; 2 - Universidade Federal do Amazonas;

cenário da Psicologia. A presente pesquisa está concentrada especialmente em tais

1

2

1

livros: Desenvolvimento Humano, de Papalia e Feldman; Apego e Perda – A natureza
A OMS e o MS preconizam que a amamentação deve durar, no mínimo, pelos primeiros

do vínculo e Cuidados maternos e saúde mental, ambos de Bowlby; A cientificação

dois anos de vida do bebê, sendo essa a orientação que estimula as mães a oferecerem

do amor, de Odent; Psicologia na Prática obstétrica, de Bortoletti (organizadora).

o leite materno como principal fonte de nutrientes para o seu filho. Entretanto, a

Como resultados tem-se que a psicologia do desenvolvimento humano reúne

expressão “sob livre demanda” tem sido ansiogênica para a psiquê materna, uma vez

argumentos válidos, sob a forma de características típicas do desenvolvimento na

que o argumento baseado na exclusiva vontade do infante não satisfaz integralmente

primeira infância, para ampliar a concepção de saúde do infante, tendo como base

os questionamentos quanto aos benefícios ou prejuízos decorrentes do desmame

o referencial psicológico. Elenca-se como características importantes: permanência

precoce ou tardio. Quando crianças, antes dos dois anos, mostram declínio de interesse

do objeto, intencionalidade da consciência, autoconsciência, referencial social e

pelo seio materno, como saber se o filho está bem? Ou ainda, quando crianças,

apego, representação simbólica, e virtudes dos dilemas eriksonianos – esperança

após os dois anos, continuam interessadas no aleitamento materno, a despeito

e vontade. Conclui-se, portanto, que tais características podem somar-se ao

do declínio de interesse da mãe em continuar amamentando, como identificar a

argumento da amamentação sob livre demanda, servindo como fundamentação

possibilidade do desmame? Questionamentos como esses são recorrentes na

científica para as figuras maternas quanto às decisões relacionadas ao desmame

assistência psicológica puerperal e podem causar estresse e fragilização emocional dos

salutar e não disruptivo; bem como podem ser consideradas como elemento

envolvidos na problemática. Assim sendo, o conhecimento das características típicas

terapêutico, uma vez que reduz a ansiedade materna e potencializa a vinculação

dos desenvolvimentos cognitivo e psicossocial relacionadas à amamentação pode

da díade mãe-bebê. Desta feita, considera-se como contribuições/implicações

subsidiar comportamentos mais salutares e menos ansiogênicos da figura materna,

para a política de alimentação infantil a maior conscientização das mães a

contribuindo para uma prática de amamentação baseada na satisfação da díade mãe-

respeito do que pode ser considerado bem-estar da criança, estimulando um

bebê. Tal satisfação é imperativa pois o ato de amamentar precisa ser sustentado

comportamento ativo no combate às práticas prejudiciais à primeira infância.

pelo desejo de ambos, onde cada qual, dentro do papel que lhe cabe, se implica na
manutenção da prática. Caso não seja desta forma, mãe ou bebê podem adotar um

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento humano; Amamentação; Psicologia

comportamento patológico, onde a postura de um pode violentar em algum aspecto o
outro, fragilizando a relação materno-filial. Assim, tem-se como objetivo do presente
estudo identificar as características dos desenvolvimentos cognitivo e psicossocial que
ajudam a construir a percepção do bem-estar infantil, e contribuem para a redução de
ansiedade materna relacionada aos aspectos intrínsecos à amamentação ou desmame
salutar. Por ser esta uma pesquisa de caráter teórico, o método de pesquisa está
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PO237 - “DISCUTINDO O ALEITAMENTO MATERNO EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA:

atribuído à formação dos profissionais de saúde. A participação dos estudantes,

UMA ABORDAGEM MULTISSETORIAL

que levantaram perguntas, alimentando e aprofundando a discussão contribuiu

Castanheira M ; Polônio MLT ; Batista, JS ; Cruz LLN ; Huayttala T ; Wendhousem

para o sucesso da mesa. A presença da ONG “Amigas do Peito” permitiu a ligação

MC ;

entre a teoria descrita em sala de aula e a prática vivenciada pelas componentes

1 - Departamento de Nutrição Fundamental, Universidade Federal do Estado do Rio

da ONG, demonstrando um exemplo pela luta em prol do aleitamento materno

de Janeiro; 2 - Departamento de Nutrição e Saúde Pública, Universidade Federal do

e servindo de inspiração para os estudantes presentes para a prática de novos

Estado do Rio de Janeiro; 3 - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 4 -

projetos a serem desenvolvidos. A colaboração de professores da área da Nutrição

Programa de pós-graduação em Nutrição , Uiversidade Federal do Rio de Janeiro;

e da Enfermagem contribuiu para ampliação do olhar sobre o aleitamento materno,

1

2

3

3

3

4

demonstrando que, essa fase da vida, necessita de uma atenção multidisciplinar.
Introdução: O Incentivo ao Aleitamento Materno está entre as principais políticas

Conclusão: A participação elevada dos estudantes e amplitude do debate

governamentais no combate a problemas de saúde pública. Essa forma de

demonstrou que Aleitamento Materno é um tema que desperta interesse e

alimentação confere efeitos protetores à criança, proporciona benefícios nutricionais,

ainda se configura como um desafio dentro da comunidade estudantil, bem

cognitivos, sociais, econômicos ¹. Sem considerar os benefícios a saúde materna:

como na sociedade civil. Diante das discussões, identificou-se a necessidade

efeito protetor para o câncer de mama, de ovário, fraturas por osteoporose, risco de

da contínua busca pelas melhorias das políticas públicas relacionadas à

artrite reumatoide, retorno ao peso pré-gestacional mais rapidamente no puerpério e

alimentação infantil, regulamentação de alimentos destinados à criança e

duração da amenorreia lactacional, especialmente quando a amamentação é exclusiva,

uma maior abordagem do assunto no meio universitário. Posterior ao evento

aumentando o espaçamento entre as gestações². Além disso, fortalece o vínculo

foi colado em pauta a entrada da JOREN no calendário definitivo da Escola de

mãe e filho. Objetivo: Fomentar o debate acerca do aleitamento materno em evento

Nutrição, tendo o compromisso de abordar o tema do Aleitamento Materno.

promovido por graduandos de Nutrição de uma universidade pública no Rio de Janeiro.
Métodos: Foi realizada, no dia 03 de setembro de 2014, a II Jornada Estudantil

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Políticas públicas; Organização social

de Nutrição (JOREN) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde
estiveram presentes alunos de Nutrição e Enfermagem com o intuito de discutir, entre
outros temas, a Situação do Aleitamento Materno no Brasil, cujo título da mesa foi
“Aleitamento Artificial x Aleitamento Materno no Brasil: ainda perdemos de 7 a 1?“. A
mesa foi montada a partir de três eixos: a) políticas públicas voltadas para a promoção,
proteção e apoio ao Aleitamento Materno; b) a participação da sociedade civil, através
da trajetória da ONG “Amigas do Peito”; c) a influência da indústria de alimentos
voltados para lactentes, no desmame precoce. Resultados: O referido evento contou
com a presença elevada de estudantes, num total de 180, onde se destacaram
graduandos de Nutrição e Enfermagem. A mesa possibilitou a discussão a cerca do papel
dos diferentes setores; regulamentação da publicidade de alimentos infantis e o papel
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Mulher, criança e família - aspectos do cuidado alimentar e
nutricional da gestação à criança pequena

PO241 - A PARTICIPAÇÃO DO PAI NAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL: O QUE SE TEM, O
QUE SE QUER, O QUE SE PODE
Borba JMC 1; de Araújo CMT 2; Fontes CFM 3; Gonçalves AD 1; de Amorim RCB 1; de

PO240 - A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA NO ESTADO DE SÃO PAULO: A

Souza TS 1;

EXPERIÊNCIA DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL

1 - Universidade Federal de Pernambuco; 2 - Departamento de Fonoaudiologia,

Mattar MJG; Silva MFD; Ricardes R; Sorpreso, ICE;

Universidade Federal de Pernambuco; 3 - Prefeitura Municipal do Recife;

Introdução: A Rede Cegonha(RC) no estado de São Paulo, foi implantada com base

A participação paterna no pré-natal é pequena no Sistema Único de Saúde (SUS).

no Manual de orientação ao gestor para implantação da linha de cuidado da gestante

No Brasil, apesar do investimento em uma política de pré-natal mais qualificada

e da puérpera do Estado de São Paulo e na Portaria N. 1459 de 24/06/2011, que

e humanizada, a lacuna entre o que se tem e aonde se quer chegar na assistência

institui a Rede Cegonha. Objetivo:descrever a implantação da Rede Materna no

materno infantil ainda é grande. Profissionais inseridos no contexto da Rede Cegonha

Estado de São Paulo pela equipe do Grupo Condutor Estadual. Metodologia : Trata-

podem se tornar grandes aliados em promover maior participação desse pai neste

se de um relato de experiência a respeito das estratégias utilizadas para a construção

processo. Para isto, é necessário que os motivos que levam a esta ausência sejam bem

dos Planos de Ação das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), com base na

compreendidos por aqueles que prestam assistência às mulheres na atenção básica.

Portaria N. 1459 de 24/06/2011, que institui a Rede Cegonha. Seguindo uma pauta

O objetivo do trabalho foi analisar a participação do pai na assistência perinatal, a

onde o principal objetivo era a discussão dos pontos de atenção estabelecidos em

partir da escuta das mulheres. Durante uma das consultas do pré-natal, trinta e sete

cada região e a vinculação entre eles, foram realizadas reuniões de trabalho com

gestantes atendidas na Unidade Básica de Saúde (UBS) de San Martin, distrito sanitário

os Grupos Condutores Regionais de 15 RRAS do estado no período entre março a

V, da cidade do Recife responderam a um questionário com perguntas estruturadas

novembro de 2013. Resultados: Como principal resultado tivemos a implantação de

e semi-estruturadas relativas ao pré-natal, ao parto e ao puerpério. Dessas, 75,67%

11 Redes maternas e a reflexão a respeito da qualificação das unidades em relação

responderam que o pai da criança nunca participa das consultas do pré-natal alegando

ao atendimento do binômio mãe e bebê. Pode-se atribuir a essa experiência o

que, o principal motivo para a ausência era o trabalho. Ao serem perguntadas se

fortalecimento de diretrizes propostas na Estratégia da Rede Cegonha, Contato pele

gostariam que o pai participasse das consultas, 75,68% responderam que sim,

a pele, Permanência da mãe junto ao RN na UTI Neonatal práticas que estimulam o

justificando, entre outras coisas, a importância dele acompanhar o desenvolvimento

aleitamento materno. Houve um monitoramento das 5 RRAS que implantaram a RC

da criança e a compreensão sobre o que acontece com a gestante. Quando a pergunta

no final de 2011 a dez 2012, onde foram avaliadas as diretrizes propostas em visitas

era se desejavam ter acompanhante na hora do parto, 75,68% responderam que sim,

às maternidades, cujos resultados em alguns aspectos foram regulares, mas este

alegando, na maioria das vezes, que se sentiriam mais seguras. Apesar de ser um direito

monitoramento gerou planos de ação para a mudança do processo de trabalho

assegurado por lei, 70,27% das entrevistadas desconheciam a existência da lei do

dentro destas maternidades.Conclusão: A implantação da RC no estado de São

acompanhante. Estes resultados mostram que o que se tem hoje, ainda está distante

Paulo organizou à assistência materno infantil nos territórios das RRAS,mudando o

dos ideais de atendimento na assistência materno infantil. Os direitos assegurados por

processo de trabalho nas maternidades qualificando assistência e contribuindo na

lei não são de conhecimento da população e muitas vezes são descumpridos pelos

redução da mortalidade materno-infantil

trabalhadores da saúde.

PALAVRAS-CHAVE: : Redede atenção; Rede Cegonha; saude materno infantil

PALAVRAS-CHAVE: Rede Cegonha; pré-natal; parto
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PO242 - A QUARTA META DO MILÊNIO NO MUNÍCIPIO DE BELÉM.

16,72; 16,20; 17,59; 16,88; 17,13 e 18,78* respectivamente. As Taxas de mortalidade

SILVA, M.S.A. ; SILVA, L.M.C. ; SILVA, M.R.L. ; GUZZO, A.C.A. ; GUERREIRO, B.G. ;

de crianças menores de 5 anos de idade por 1.000 nascidos vivos no município de

COSTA, S.V. ;

Belém, 2000 a 2013 foram 31,80; 32,66; 26,01; 26,40; 23,92; 23,81; 21,52; 19,96;

1 - Secretaria de Saúde do município de Belém-SESMA; 2 - MINISTÉRIO DA SAÚDE;

19,67; 18,88; 19,99; 18,88; 20,50 e 20,86* respectivamente. A Taxa de mortalidade

3 - Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA; 4 - Secretaria Municipal

infantil em 2013 foi de 18,78 nascidos vivos, havendo uma redução do ano de 2000

de Saúde de Belém/SESMA;

a 2013 de 32,25 óbitos a cada mil nascidos vivos. CONCLUSÃO: Os dados revelam um

1

2

3

3

4

4

declínio importante nas taxas de mortalidade com uma ascensão nos últimos dois
INTRODUÇÃO: As metas do compromisso Objetivos do Milênio (ODM) foram

anos. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A POLITICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL:

estabelecidas em 2000 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e apoiadas

O Brasil cumpriu integralmente o quarto Objetivos do Milênio (ODM) das Nações

por 192 países. Ao todo, são oito pontos: Redução da Pobreza; Atingir o ensino

Unidas (ONU). A meta de reduzir a mortalidade infantil em dois terços em relação aos

básico universal; Igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; Reduzir a

níveis de 1990 até 2015 foi cumprida em 2011, quatro anos antes do prazo assumido

mortalidade na infância; Melhorar a saúde materna; Combater o HIV/Aids, a malária

perante a organização. Porém o Brasil com suas dimensões continentais deve ser visto

e outras doenças; Garantir a sustentabilidade ambiental e Estabelecer uma Parceria

de forma diferente em suas várias regiões, os dados podem nortear ações que possam

Mundial para o Desenvolvimento. A taxa de mortalidade infantil (TMI) é o número

ser mais efetivas para cada região. REFERÊNCIAS: 1-VIGITEL Brasil 2011: Vigilância de

de mortes de crianças menores de um ano de idade em um determinado ano por

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Brasília,

1.000 nascidos vivos no mesmo ano. Esta taxa é frequentemente utilizada como um

DF: Ministério da Saúde, 2012. 132 p. (Série G. Estatística e Informação em Saúde).

indicador do nível de saúde de um país. Em âmbito global, entre 1990 e 2008, a taxa

Disponívelem: . Acesso em: nov. 2013. 2- BRASIL. Decreto n.o. 591, de 6 de julho

de mortalidade para crianças menores de cinco anos diminuiu 28%, de 100 para 72

de 1992. Atos internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos Sociais

mortes por mil nascidos vivos. Progresso notável, mas insuficiente para que a meta

e Culturais. Brasília, DF: [s.n.], [1992?]. 3- _______ Ministério da Saúde. ENPACS –

4 dos Objetivos do Milênio seja alcançada com redução dessas mortes em dois

Estratégia nacional para alimentação complementar saudável: Caderno do Tutor.

terços. A tendência para o período 2009-2015 aponta para 1,2 milhão de mortes

Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 4-––––––. Ministério da Saúde; Coordenação

adicionais de crianças dessa faixa etária. O Brasil cumpriu integralmente o quarto

Materno-Infantil. Metas da cúpula mundial em favor da infância: avaliação de meia

dos oito Objetivos do Milênio das Nações Unidas. A meta de reduzir a mortalidade

década: 1990/1995. Brasília: [s.n.], 1997. FOOD AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO).

infantil em dois terços em relação aos níveis de 1990 até 2015 foi cumprida em

Directrices para la formulación de planes nacionales de acción para la nutrición. Roma:

2011, quatro anos antes do prazo assumido perante a organização. OBJETIVOS:

[s.n.], 1993. 5- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos

Demonstrar uma série histórica da taxa de mortalidade infantil e de crianças

Direitos Humanos. Assembléia Geral das Nações Unidas 10 de dezembro de 1948. [S.l.:

menores de cinco anos no município de Belém. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Busca

s.n.], [1948?].

nos dados do DATASUS-SIM- SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos)
visando reunir informações epidemiológicas referentes à mortalidade informada.

PALAVRAS-CHAVE: QUARTA META DO MILÊNIO; MORTALIDADE INFANTIL;

RESULTADOS: As Taxas de mortalidade infantil 1.000 nascidos vivos no município de

MORTALIDADE DE CRIANÇAS

Belém, 2000 a 2013 foram: 27,72; 28,17; 21,90; 22,99; 20,94; 20,04; 18,99; 17,54;
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PO243 - ALEITAMENTO MATERNO: A RELACAO BIOPSICOSSOAL DAS MAES NO

limite de idade entre 12 a 30 anos, vivenciando o ato da amamentação ou não.

POS PARTO NA MATERNIDADE ANA BRAGA
ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de pós-

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno, depressao,; vinculo afetivo, consulta

graduação: noções práticas. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2002. ;

psicologica; saude mental

1

1 - UNIVERSIDADE AMERICANA INSTITUTO IDEIA.;
1. Antecedentes y Formulación del Problema:
A necessidade de abordar este título diz respeito à necessidade de implantação
do serviço de assistência psicológica nas Unidades Básicas de saúde de Manaus
Amazonas. Haja visto que no pré - natal as mães gestantes com depressão passam
despercebida pela assistência de enfermagem uma vez que o protocolo de
assistência de enfermagem não inclui as consultas assistência psicológico bem com
a aplicação da escala de BECK depressão causando problema mãe e bebe na hora do
parto. Uma vez que a maternidade não esta estrutura no serviço de saúde mental.
A pesquisa analisar o nível de depressão puerperal das mães que amamentam com
as que não amamentam no que se refere a vínculo afetivo e a depressão puerperal
na mulher a necessidade de orientação e assistência psicológica às mães gestantes e
puerpério vivenciando o ato do aleitamento materno será aplicado a escala de BECK
depressão detectando o nível emocional para fim de beneficio sobre aleitamento
materno e as complicações sobre o desenvolvimento biopsicossocial da criança.
A abordagem sobre a depressão puerperal e o aleitamento surgiu da
necessidade de avaliar as mães com depressão puerperal vivenciando o ato
do aleitamento regulamentado pelo Ministério da Saúde – SUS, as mães que
necessitam de orientações sobre o “ato de amamentar” e os 3.1. General:
A presente pesquisa tem como objetivo geral comparar o nível de depressão
puerperal das mães que amamentam com as que não amamentam. Específicos: 1.
Analisar o nível de depressão puerperal nas mães que amamentam. 2.
Avaliar o nível de depressão puerperal nas mães que não amamentam. 4.
Marco metodológico: A presente pesquisa analisará mulheres puérperas
internadas na maternidade Ana Braga na cidade de Manaus-Amazonas,
com grau de escolaridade do ensino fundamental, médio e superior, com
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PO244 - AMAMENTAÇÃO DE TRABALHADORAS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

semestre de 2014, e participaram do estudo as 44 trabalhadoras que tinham filhos

APÓS O RETORNO AO TRABALHO

biológicos com seis a doze meses no período da coleta dos dados. Os dados foram

Fournier ACPP ; Espirito Santo LC ;

coletados durante entrevista presencial e, eventualmente, por telefone ou correio

1 - Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul;

eletrônico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital

1

1

e seguiu as normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos
INTRODUÇÃO: Estudos tem mostrado que a volta da mulher ao trabalho tem

conforme Resolução n. 466/2012. As participantes assinaram Termo de Consentimento

influência na interrupção do aleitamento materno. A manutenção da amamentação

Livre e Esclarecido. Foi realizada análise estatística descritiva, sendo os resultados

após o retorno ao trabalho, período em que frequentemente ocorre o desmame,

apresentados em mediana, média e desvio padrão, frequências absolutas e relativas.

deve ser incentivada com estratégias adequadas, considerando a sua importância

RESULTADOS: A maioria das trabalhadoras tem mais de 30 anos, é profissional da

para a saúde da criança e da mãe. A legislação brasileira possui dispositivos de

saúde, teve o bebê em hospital privado, realizou cesárea e não amamenta durante a

proteção da amamentação, entre eles a licença gestante de 120 dias e, até o bebê

jornada de trabalho. O aleitamento materno exclusivo foi por 4 meses. De acordo com

completar seis meses, dois períodos de 30 minutos cada um, durante a jornada de

as entrevistadas, o retorno ao trabalho interferiu na amamentação, pela diminuição da

trabalho, para a mãe amamentar o filho. Em 2008 a Lei 11.770 criou o Programa

produção de leite. A jornada de trabalho ser longa e o bebê estar distante interferiram

Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença maternidade até 180 dias,

na amamentação. As mães que amamentam nos intervalos da jornada de trabalho

para que a trabalhadora possa amamentar exclusivamente seu filho até o sexto

vão até o local onde está o filho. Apenas 16% delas ordenham as mamas para estocar

mês. Com o intuito de favorecer a continuidade do aleitamento materno após o

leite, sendo que quatro o fazem em casa, cinco utilizam o Banco de Leite Humano do

retorno da mulher ao trabalho, o Ministério da Saúde tem estimulado as empresas

hospital e uma ordenha no seu local de trabalho. CONCLUSÃO: As maiores dificuldades

públicas e privadas que empregam mulheres a implantarem salas de apoio à

enfrentadas pelas trabalhadoras para manter a amamentação são a longa jornada de

amamentação, que são regulamentadas pela Agência Nacional de Vigilância

trabalho e a distância do bebê. Poucas trabalhadoras realizam ordenha das mamas

Sanitária e pelo Ministéiro da Saúde. Essas salas são espaços exclusivos para as

para manter a lactação e para o filho receber seu leite no horário de trabalho.

funcionárias ordenharem as mamas e estocarem o seu leite de forma segura e

CONTRIBUIÇÕES: Promover atividades em grupo para sensibilização das trabalhadoras

confortável, durante a jornada de trabalho. OBJETIVO: Descrever as dificuldades

gestantes sobre a importância do aleitamento materno e as estratégias para a sua

enfrentadas pelas trabalhadoras de um Hospital Universitário de Porto Alegre para

manutenção quando do retorno ao trabalho, o estímulo à utilização do Banco de Leite

manter a amamentação no retorno ao trabalho. MÉTODO: Estudo quantitativo do

Humano para ordenha e armazenamento adequado do leite e a criação de Sala de

tipo transversal, realizado em hospital universitário do município de Porto Alegre,

Apoio à Amamentação são estratégias de baixo custo, que podem ser implementadas

Rio Grande do Sul. O hospital é credenciado na Iniciativa Hospital Amigo da Criança

pelo hospital para promover o aleitamento materno entre suas colaboradoras.

desde 1998, atende em torno de 3.500 nascimentos por ano, e possui Banco de
Leite Humano para atender 50 leitos de internação neonatal. Não existe sala de

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; trabalho feminino; licença maternidade

apoio à amamentação para as trabalhadoras, mas elas podem utilizar o Banco de
Leite Humano para coleta e armazenamento de seu leite. O quadro funcional do
hospital possui cerca de 6.000 funcionários. A pesquisa foi realizada no primeiro
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PO245 - APOIO MULTIDISCIPLINAR AO PRÉ-NATAL: UMA EXPERIÊNCIA DO NASF

em situações especiais como gravidez na adolescência, anemia e hipertensão, assim

DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – UBSF JOSEPHINA DE MELLO,

como manutenção e controle do peso. Quando questionadas sobre suas preferências

MANAUS-AM

alimentares, as usuárias relatam consumo aumentado de alimentos industrializados e

Teixeira, LS ; Santos EC ; Cavalcante DCJ ; SILVA GCD ; Silva CL ; SOUZA RC ;

processados, além de pouco consumo de vegetais. Neste contexto, segundo a Política

1 - UBS Joshephina de Mello; 2 - UBS Josephina de Mello;

de Alimentação e Nutrição e Portaria Nº 154, de 24 de janeiro de 2008 as usuárias

1

2

2

2

2

2

e famílias são estimuladas às práticas alimentares saudáveis, a amamentação, à
Durante a gestação ocorrem modificações fisiológicas no organismo da mulher para

produção agrícola familiar e compras em feira livre para melhor acesso aos alimentos

o desenvolvimento do feto. As necessidades nutricionais gestacionais são diferentes

regionais e micronutrientes. Durante os encontros o hábito alimentar é comumente

assim como os níveis de nutrientes nos fluídos e tecidos1. Alguns estudos com

debatido observando os aspectos socio-culturais com ênfase na informação dos

gestantes em unidades de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS e com mulheres

seus direitos sociais, atividade física e exercício, atividades de vida diária, avaliação

em idade reprodutiva revelam uma expressiva quantidade de mulheres com peso

farmacoterapêutica, angústias e ansiedades relacionadas à gravidez. As experiências e

inadequado pré-gestacional assim como durante a gestação. O fornecimento e/

dúvidas relatadas são esclarecidas pelos profissionais diante do grupo, possibilitando

ou biodisponibilidade de micronutrientes também aparece comprometido o que

a interação e debate sobre informações necessárias para uma gestação saudável e

ocasiona desfechos como anemia, deficiência de vitamina A, além de síndromes

um parto seguro. Equipe NASF responsável pela atividade: Lorisa Simas Teixeira,

hipertensivas e diabetes 2. Além disso, ressalta-se que a gestação e o parto são

Nutricionista; Déborah Cristina de Jesus Cavalcante e Ana Lúcia Tomás de Sousa,

acontecimentos sociais que correspondem a um processo especial envolvendo

Assistentes Sociais; Ronaldo Corrêa de Souza, Profissional de Educação Física; Cláudio

a vivência reprodutiva de mulheres e homens, integrando também suas famílias

Ladys da Silva, Psicólogo; Giselle Costa Dantas e Silva, Terapeuta Ocupacional;

e comunidade3. Esse panorama é vivenciado diariamente na UBSF Josephina de
Mello, no Bairro Jorge Teixeira, Manaus/AM. Com o objetivo de ampliar o cuidado

PALAVRAS-CHAVE: Gestantes; Saúde da família; NASF

à saúde das gestantes atendidas pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família
(ESF), o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) disponibiliza o acesso à
Educação em Saúde para as mesmas a partir de uma abordagem multidisciplinar
e holística, incluindo os profissionais: assistentes sociais, profissional de educação
física, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e farmacêutico. Os encontros
são realizados semanalmente, mediante ação clínica direta com as grávidas, seus
cônjuges ou acompanhantes a partir do referenciamento da grávida ao NASF pela
ESF após a sua primeira consulta de pré-natal. Nos encontros são abordados temas
relacionados às principais mudanças fisiológicas e pscicossociais que ocorrem
durante a gravidez. As orientações são realizadas em forma de atendimentos em
grupos e são direcionadas à resolução de dúvidas relatadas pela usuária ou família.
Essas relatam queixas frequentes relacionadas à nutrição, escolha de alimentos
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PO247 - COMPREENSÃO DE ACS SOBRE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E

de dados se deu por meio da realização de grupo focal. Resultados: Foram encontradas

SAÚDE INFANTIL: INCORPORAÇÃO DE MÉTODOS QUALITATIVOS NA AVALIAÇÃO

três categorias empíricas: organização e gestão das ações de saúde infantil, concepção

DE PROGRAMAS

sobre a ESF, organização e gestão do trabalho na ESF. Após 4 anos da implantação
1

Einloft ABN ; Araújo RMA ; Silva NAA ;

da ENPACS no município, os participantes desconhecem totalmente esta estratégia;

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA;

o sucateamento dos serviços públicos; a desvalorização profissional e a influência do

1

1

modelo biomédico determinam a insuficiência das ações de saúde local. Conclusão:
Introdução: A constituição do campo de avaliação de serviços e programas

A avaliação evidencia e alerta para a interdependência entre o investimento

caracterizou-se pelo uso de pressupostos típicos do rigor positivista, cuja influência

dos gestores de saúde do município, a transformação das práticas cotidianas e a

se mostra ainda presente ao privilegiarem dados quantitativos (LOBO, 1998, apud

motivação dos ACS, o que influencia diretamente a qualificação do trabalho da ESF

UCHIMURA e BOSI, 2002). Entretanto, atualmente, já se reconhece a importância

no que tange à saúde infantil, ainda muito aquém das demandas da população.

da subjetividade inerente a qualquer avaliação, mesmo de um serviço ou programa
em especial (DESLANDES, 1997). Para diversos autores (PINTO, 1986; ACURCIO et

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação infantil; avaliação de programas; Pesquisa qualitativa

al., 1991; UCHIMURA e BOSI, 2002), não há uma pergunta-chave ou um caminho
metodológico padrão por trás de toda a avaliação de programas sociais, pois
não existe uma verdade única na esfera dos fenômenos sociais. Dependendo
do postulado teórico assumido, encaminhar-se-á em uma ou outra direção e se
selecionarão algumas dimensões para análise, em detrimento de outras. O que
tornará científica uma avaliação não é a descoberta de uma única verdade, e sim,
o esforço para verificar observações e validar o seu significado ou seus diferentes
significados. A rede de Atenção Primária em Saúde, após ampla expansão dos últimos
anos, apresenta como um dos principais desafios a sua qualificação (FACCHINI et
al., 2008). Neste contexto, as percepções dos atores sociais pode ser de extrema
relevância, uma vez que sua experiência inerentes à vivência junto aos programas
podem auxiliar na identificação dos entraves ao bom funcionamento de políticas
públicas. Objetivos: Avaliar o conhecimento dos Agentes Comunitários de Saúde
de Equipes de Saúde da Família – ESF, sobre a Estratégia Nacional para Alimentação
Complementar Saudável – ENPACS, bem como entender de que forma as ações de
alimentação e nutrição infantil são desenvolvidas e avaliadas por estes profissionais.
Método: O estudo, uma investigação avaliativa com abordagem qualitativa, foi
realizado no município de Viçosa, MG. Foram convidados a participar do estudo um
representante dos ACS de cada unidade de ESF, totalizando 7 participantes. A coleta
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PO248 - COMUNIDADE DE AMAMENTEIRAS

PO249 - CONTRIBUIÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA PARA

Ferreira ; OSHIRO S ; ROCHA P ;

CERTIFICAÇÃO DO HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA-IHAC NO INSTITUTO DA MULHER

1 - SMS MAUÁ;

DONA LINDU

1

1

1

Navegante, ES 1; Castro, BMC 2; Xisto, MAS 2; Amorim, MF 2; Ribeiro Junior, OC 2; Gama,
IINTRODUÇÃO: Informações de como alimentar crianças pequenas são uma

MGOF 3;

construção social formuladas no âmbito das crenças familiares, práticas

1 - Hospital Universitário Getúlio Vargas/Universidade Federal do Amazonas; 2 -

comunitárias e de profissionais de saúde. Alguns conhecimentos inadequados

Universidade Federal do Amazonas; 3 - Secretária Estadual de Saúde do Amazonas-

sobre como amamentar e a introdução de alimentos complementares apresentam

Instituto da Mulher Dona Lindu;

efeito nocivo sobre o desenvolvimento infantil. Na dinâmica de trabalho na Atenção
Primária, é comum os profissionais discutirem com as famílias sobre a melhor forma

INTRODUÇÃO: A Iniciativa Hospital Amigo da Criança-IHAC- foi idealizada em 1990 pela

de alimentar crianças pequenas. Entretanto, embora sejam empregados esforços

Organização Munidial da Saúde (OMS) e pelo UNICEF para promover, proteger e apoiar

de criação de espaços de diálogo dentro das UBS, estes ainda contam em geral com
pouca participação comunitária. OBJETIVOS: Abrir uma frente de diálogo com mães
e familiares em espaços de participação popular para discutir alimentação infantil
e emponderamento de mulheres, líderes comunitárias, para o apoio da prática de
amamentação, intituladas como amamenteiras da comunidade METODOLOGIA:
O município de Mauá conta com 150 Entidades Comunitárias cadastradas
na prefeitura. Mensalmente essas lideranças encontram-se no Fórum
Municipal de Entidades, organizado pela Secretaria de Segurança Alimentar.
No inicio do ano de 2014, foi discutido no Fórum a taxa de mortalidade infantil e
os dados estatísticos municipais sobre amamentação e alimentação complementar
(AMAMUNIC - 2011). Deste encontro, foi proposta parceria entre as Secretarias de
Governo e Entidades no esforço de ampliar o diálogo com a comunidade na reversão
do quadro. RESULTADOS: Foram realizados 8 encontros , e estiveram presentes 143
pessoas. Foi discutida a importância de práticas alimentares saudáveis na primeira
infância e o apoio para a construção dessa realidade. Houve intensa participação
da comunidade, e não houve esvaziamento tal como nas atividades realizadas
pela UBS. A comunidade mostrou-se receptiva, comprometida e interessada na

o aleitamento materno. O objetivo é mobilizar os funcionários dos estabelecimentos
de saúde para que mudem condutas e rotinas responsáveis pelos elevados índices de
desmame precoce e promover, proteger e apoiar o aleitamento materno mediante
a prática, pelos hospitais, de ações pró-amamentação.1 Neste contexto foram
estabelecidos os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno.2 Em virtude
de todos os benefícios que o leite materno traz, a amamentação é a melhor forma
de alimentar o lactente. As mães devem ser orientadas a amamentar seus filhos
integralmente, sem alimentos complementares, até o sexto mês de vida3. Aspectos
negativos pode interferir na prática do aleitamento como conhecimentos insuficientes
dos profissionais de saúde sobre aleitamento materno (AM), que influenciam
negativamente o êxito do início do estabelecimento da amamentação, propiciando
o desmame ainda dentro dos hospitais. Neste sentido a residência contribuiu para
implatação e certificação para que a maternidade fosse premiada com o selo do IHAC.
Um dos objetivos da Rede Cegonha foi de implantar residências em enfermagem
obstétricas para prestar assistência ao pré-natal, parto e nascimento e puérperio,
inclusive prestar apoio à amamentação4. OBJETIVO: Relatar a experiência da

melhora da qualidade da alimentação infantil. CONCLUSÃO: Muitas mulheres se

contribuição das residentes em enfermagem obstétrica na certificação do selo do IHAC

identificaram com a causa e se dispuseram a apoiar a sua comunidade na prática de

no Instituto da Mulher Dona Lindu. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Para a certificação

alimentação. Um encontro municipal de amamenteiras está previsto para ocorrer

da maternidade aconteceram várias etapas. As contribuições principais ocorreram nos

no próximo ano.

meses de agosto a outubro de 2013. A certificação oficial aconteceu em março de 2014.
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Foram capacitados mais de 500 funcionários, nos seus devidos setores e auditório.

PO250 - CUIDAR EM ENFERMAGEM ÀS FAMÍLIAS QUE VIVENCIAM A AMAMENTAÇÃO

As gestantes eram abordadas constantemente e empoderadas quanto aos seus

Cruz MG 1; Teixeira MA 2; Ribeiro VM 2; Silva JS 3; Ferraz IS 4; Andrade JS 1;

direitos. RESULTADOS: A contribuição incluiu palestras em curso de aleitamento

1 - Departamento de Saúde II da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB.

materno com duração de 20h, treinamento de todos os funcionários da instituição

; 2 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 3 - Departamento de Saúde II da

ligando a teoria a prática, desde funcionários da copa, vigilantes até médicos. Foi

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB; 4 - Faculdade de Tecnologia e

enfatizado a lei do acompanhante 11.108, portaria 930, prática assistêncial cuidados

Ciências - FTC;

amigo da mãe e do RN. Panfletagem para a comunidade, 10 passos para o sucesso
do aleitamento materno, lei 12.265 (NBCAL), promoção de saúde com a puérpera,

Amamentar é muito mais do que nutrir uma criança, é um momento natural de vínculo,

empoderamento dos direitos das gestantes., aconselhamento individual, suporte

afeto, proteção entre a mãe e filho. O leite materno é o alimento mais completo e

familiar e programas educativos no pré-natal e puérperio. Técnica de massagem

equilibrado que existe para a nutrição da criança e constitui a mais sensível, econômica

Mama Morhi para mulheres com dificuldades para amamentação ou problemas

e eficaz intervenção para a redução da morbimortalidade infantil, repercutindo no

na mama. Mulheres com filhos na Unidade de Terapia Intensiva ou Unidade de

estado nutricional da criança, defendendo-a de infecções e proporcionado crescimento

Cuidados Intermediários eram incentivadas ao aleitamento materno. Todas as

e desenvolvimento cognitivo e emocional, além de proporcionar benefícios para a

mulheres que pariram, no momento do parto, ou no pós-parto eram aconselhadas,

família, comunidade e planeta¹. Pesquisa com objetivos de desenvolver um modelo

orientadas e estimuladas quanto aos benefícios do aleitamento materno, bem
como o contato pele a pele imediato comforme preconizado pelo Ministério da
Saúde. CONCLUSÃO: A residência colaborou e contribuiu para a premiação e selo
do IHAC no Instituto da mulher Dona Lindu. Essa experiência demonstra que foi
de grande valia o empenho das profissionais em prol do benefício para sociedade,
pois o aleitamento materno é o melhor gesto de amor e carinho por uma criança.
Todas essas práticas devem fazer parte do cotidiano dos profissionais de saúde
que atuam nas maternidades enfatizando a promoção do aleitamento materno.
CONTRIBUIÇÕES PARA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: O envolvimento
nas atividades para o incentivo e prática do aleitamento materno contribuiu
para uma alimentação mais saudável para as crianças, inclusive ajudando no
aumento do vínculo familiar, diminuindo a mortalidade por doenças diarreicas.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; qualidade da assitência à saúde;
certificação de necessidades

de cuidado às famílias que vivenciam o aleitamento materno no cotidiano familiar,
identificar os significados do aleitamento materno para as famílias que vivenciam o
processo de amamentação, discutir sobre o manejo clínico do aleitamento materno,
averiguar as necessidades de cuidados das famílias, implementar o cuidado e
refletir sobre os cuidados implementados. Pesquisa qualitativa e intervencionista,
desenvolvida em Jequié/Ba, utilizando como técnica uma entrevista semiestruturada
e os instrumentos de coleta de dados Genograma, Ecomapa, e Círculo de Thower.
Dados analisados conforme análise temática de conteúdo. Foi desenvolvido um
Modelo de Cuidar em Enfermagem. Os resultados apontaram que os significados
da amamentação para as mães-nutrizes se encontram centrados nos benefícios do
leite materno para a saúde da criança, nas dificuldades para aleitar, resolvidas por
elas e seus familiares. Considera-se que, o modelo de cuidado em enfermagem
foi viável para o cuidado das famílias. Este estudo contribuirá para subsidiar os
profissionais de saúde a sistematizar o cuidado para a promoção, proteção e
apoio ao aleitamento materno, reduzindo os índices de mobimortalidade infantil.
1. BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento
materno e alimentação complementar. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Cuidado; Família
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PO251 - ELABORAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO PARA IMPLANTAR NAS UNIDADES

PO253 - FATORES QUE INTERFEREM NA PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO

BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN

EXCLUSIVO POR MULHERES DO DISTRITO RIBEIRINHO DE SÃO CARLOS DO JAMARI,

Neta FI ; Jacinta J ; A JKA ; C IM ; Araújo MSA ; T NM ;

PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL

1 - Universidade Potiguar; 2 - Universidade Federal do rio grande do norte; 3 -

SANTOS MAM 1; OLIVEIRA MF 2; FREITAS FMF 3;

universidade potiguar;

1 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PORTO VELHO; 2 - FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO

1

2

3

1

1

1

CARVALHO-FICMA; 3 - FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO;
Alguns micronutrientes devem ser bem analisados quando se estuda alimentação
de gestantes, em virtude de serem os que têm maior probabilidade de consumo

INTRODUÇÃO: A partir da criação do Programa de Saúde da Família em 1993, o

inadequado. Em relação a vitamina A sabe-se que ela é essencial à preservação e ao

individuo foi encarado como um ser indivisível, sendo levados em consideração

funcionamento normal dos tecidos. Durante a gestação o feto utiliza as reservas de

todos os fatores de seu meio como influenciadores para as suas práticas de saúde

vitamina A da mãe, e após o parto, na fase de crescimento rápido do recém-nascido,

(1). Esta estratégia está estruturada com a atuação de uma equipe multiprofissional,

obtêm esse micronutriente através do aleitamento. A deficiência de vitamina

que assume a responsabilidade por uma determinada clientela a ela vinculada,

A afeta inúmeros processos fisiológicos, como crescimento e reprodução, o que

desenvolvendo ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação dos agravos,

coloca essa vitamina como nutriente em destaque durante a gestação e lactação. O

tendo no profissional Enfermeiro, o supervisor desta equipe com papel determinante

presente estudo teve como objetivo a elaboração de um questionário estruturado

no processo do aleitamento materno. Assim, este estudo objetivou identificar as

e fechado para implantar nas Unidades básicas de saúde do município de Mossoró-

variáveis que interferem na prática do aleitamento materno em mulheres puérperas

RN. O questionário consiste em uma lista de alimentos contidos na pirâmide

e ribeirinhas, atendidas pela Equipe de Saúde da Família (ESF) do distrito de São

alimentar, apresentando um único quesito, na qual é solicitado que as gestantes

Carlos do Jamari em Porto Velho-RO. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo

assinalem, dentre as alternativas apresentadas àquelas que contém alimentos

transversal e analítico, realizado junto a população de mulheres residentes no distrito

ricos em vitamina A. Esta ferramenta irá contribuir para o conhecimento sobre os

de São Carlos e atendido pela equipe de PSF da localidade. O tamanho amostral foi

alimentos fonte de vitamina A e sua importância na gestação e no período pós-

definido com Bse na população feminina de São Carlos, que no momento de estudo

parto das gestantes assistidas nas unidades básicas de saúde do referido município.

era de 399 mulheres, segundo o Sistema de Informação da Atenção Básica-SIAB, da

Dessa forma, a educação para saúde é, sem dúvida, o instrumento mais eficiente

Secretaria de Saúde de Porto Velho. Com base nisto, para delimitação da amostra, foi

para prevenção de algumas deficiências, como a hipovitaminose A. Elaborar esse

utilizado o Staticalc do Software Epi-Info 3.2, determinando uma amostra com uma

instrumento será de grande relevância para identificar o nível de conhecimento e

margem de erro de 0,05%, a um nível de confiança de 95%, chegando a um total de

posteriormente implementar orientações nutricionais para erradicar tal carência.

50 mulheres, com faixa-etária entre 10 a 49 anos de idade. A referida comunidade
localiza-se na área rural ribeirinha de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, na

PALAVRAS-CHAVE: questionário; vitamina A; gestantes

beira de um dos principais rios do bacia Amazônica: o Madeira. O acesso a localidade
pode se dá por via fluvial e terrestre, estando em ambos os casos a cerca de 120 km
à jusante de Porto Velho e a cerca de 200 km a montante da divisa de Rondônia com
o estado do Amazonas. Essa distância pode ser percorrida em aproximadamente uma
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hora e vinte minutos de carro por estrada de terra ou cinco horas de barco “de

à saúde materno-infantil, bem como as alterações no âmbito emocional para a

linha” pelo rio Madeira (2). Para a coleta de dados foi utilizado um questionário

criança e o bebê. Assim, os resultados deste estudo remetem à reflexão de que as

semi-estruturado. Como estratégia de coleta, as entrevistas se deram antes

políticas direcionadas à promoção da prática adequada do aleitamento materno

da realização das consultas e através de visitas domiciliares na comunidade,

e da adoção da alimentação saudável na infância devem considerar os fatores

obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão. RESULTADOS E DISCUSSÕES:

sociais e econômicos relacionados ao evento, e apontam também a necessidade

Neste estudo, a maioria das mulheres tinha entre 22 e 27 anos com uma média

de contemplar políticas voltadas para a redução das desigualdades no campo da

(±DP) de 24,3 (±0,56) com 26% da amostra. Das 50 mulheres estudadas, 58%

atenção à saúde. Ciente de que esta temática ainda está longe de ser encerrada,

eram amigadas, 55% possuíam o ensino fundamental como escolaridade e 72%

sustentamos aqui que os fatores determinantes para a interrupção do processo do

estavam desempregadas. Sobre isto, verificou que nos Estados Unidos, mães com

aleitamento por mulheres do distrito de São Carlos do Jamari, devem constituir-se

maior poder aquisitivo e nível educacional mais elevado amamentavam mais(4).

em base do trabalho da equipe de saúde da localidade, através de uma reflexão da

Neste estudo, 42% das entrevistadas n=21 relatou que a renda familiar está entre

necessidade de buscar junto às próprias mulheres a construção de alternativas para

1 a 2 salários mínimos. Em relação ao principal provedor da família, 66% n=33

estabelecer ações preventivas e factíveis voltadas à saúde do binômio mãe-filho.

das entrevistadas referiram ser o marido ou parceiro, (08%) n=16 informaram
que o principal provedor da família seria pai/mãe. 62% referiram participação em

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; saúde da família; mãe-filho

atividades educativas e foram orientadas pelo enfermeiro; 62% afirmaram que
interromperam o aleitamento antes dos seis meses de vida. Quanto aos motivos,
26% n=13 declararam ter interrompido o aleitamento por dificuldades de pega da
criança e 08% n=04 alegaram que o motivo foi problemas financeiros (necessidade
de trabalhar), 06% n=03 devido problemas fisiológicos (ingurgitamento mamário) e
20%, n= 10 referiram ter interrompido o aleitamento exclusivo porque não sabiam
da sua importância. Em relação à forma como as mulheres entrevistadas se sentiam
ao amamentarem, n=18 mulheres relataram que se sentem bem ao amamentarem,
n=08 relataram que se sentem feliz, n=04 referiram sentir-se mal porque doem
os seios e n=02 mulheres disseram que não gostam de amamentar, mas não
relataram motivo. CONCLUSÃO: Os resultados evidenciam que a desvalorização
do aleitamento materno ainda persiste diante de mulheres de estratos
socioeconômicos menos favorecidos, sugerindo que o conhecimento e práticas
maternas sobre aleitamento em Porto Velho, atinjam diferentes estratos sociais.
Considera-se como outra estratégia importante promover uma sensibilização da
população do distrito de São Carlos para a problemática da interrupção da prática
do aleitamento materno exclusivo, focando as orientações quanto aos agravos
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PO254 - FORTALECENDO A ADESÃO AO PRÉ-NATAL E ALEITAMENTO MATERNO

Os objetivos do grupo de forma geral foram alcançados. Consideramos que o ponto

ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO GRUPO DE GRÁVIDAS E PUÉRPERAS DE

principal para adesão ao pré-natal surge a partir do vínculo entre a equipe de saúde

UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍP

e gestantes, e este foi reforçado durante os encontros através da pedagogia dialógica,

Souza SP ; Vieira TR ; Sousa DV ; Cavalcante JS ;

com a troca de experiências e esclarecimentos principalmente quanto a importância

1 - Centro de Saúde Darlinda Ribeiro - SEMSA PARINTINS;

do aleitamento materno. Percebemos a satisfação das usuárias ao aderirem ao grupo

1

1

1

1

por terem a possibilidade de contato com uma equipe multiprofissional para bordar
Introdução: Atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é

temas referentes a gestação e puéperio, importância da amamentação, muitas vezes

fundamental para saúde materna e neonatal, pois garante o bem-estar do binômio

fora de sua realidade. Conclusão: O grupo é de extrema importância na atenção a

mãe e filho. A gravidez e o puerpério são influenciados por múltiplos fatores, desde

gestantes e puérperas, uma vez que este período requer um olhar diferenciado, por

os de natureza biológica até as características sociais, culturais e econômicas da

implicar na saúde da mãe e do bebê e contribuir para a redução da mortalidade

população, além do acesso e qualidade técnica dos serviços de saúde disponíveis

materno infantil, uma vez que, ela compreenda a importância dos cuidados nessa fase.

à população. A amamentação por sua vez, é muito mais que nutrir uma criança,
é um processo que envolve interação entre a mãe e o filho, com repercussão na

PALAVRAS-CHAVE: educação em saúde; pré-natal; amamentação

nutrição, proteção contra infecções, no desenvolvimento cognitivo e emocional,
além de ter implicações direta na saúde física e psíquica da mãe. De acordo com
a Lei Orgânica da Saúde, a assistência à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS)
deve abranger tanto as ações assistenciais quanto, as atividades de promoção da
saúde e prevenção de doenças. Objetivos: contribuir para a adesão ao pré-natal
e promoção do aleitamento materno às gestantes e puérperas da comunidade:
desenvolver ações educativas; acompanhar as gestantes durante o pré-natal
e puerpério. Descrição metodológica: O grupo foi criado no Centro de Saúde
Darlinda Ribeiro, localizado no bairro de Palmares, em Parintins-Am, e seu público
alvo são gestantes e puérperas provenientes da área de abrangência, os encontros
são mensais e tem o propósito de ajuda-las na adesão ao pré-natal e aleitamento
materno através de práticas educativas que visam fortalecer o conhecimento das
mesmas. Utiliza-se a metodologia ativa para o desenvolvimento das atividades,
através de rodas de conversas e dinâmicas, abordando variados temas, tais como:
importância do pré-natal; modificações fisiológicas no corpo materno e neonato
durante a gravidez; amamentação/nutrição; saúde bucal; imunização; entre
outros. Além das atividades educativas, as grávidas e puérperas que participam são
sorteadas com brindes e é servido um lanche ao final de cada encontro. Resultados:
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PO255 - FORTALECIMENTO DO ALEITAMENTO MATERNO: ATUAÇÃO DO NÚCLEO

PO257 - GRUPO DE GESTANTES AMAMENTANDO COM AMOR: GESTANDO COM

DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

QUALIDADE

Silva, MER ;

Navegante ES 1; Castro BMC 1; Ribeiro Junior OC 1; Ferreira SDRS 2; Vasconcelos JAL 2;

1 - Secretaria de Saúde do Município de Indaial;

Albuquerque ES 2;

1

1 - UFAM; 2 - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus;
O desmame precoce apresenta perspectiva sociocultural, influenciada pelas mídias,
fatores psicológicos, estes ligados ao crescimento e desenvolvimento das crianças.
As equipes de saúde têm forte influencia sobre os processos de construção e
desconstrução de saberes na população adstrita, sendo corresponsáveis pela
saúde destas famílias, exercendo papeis de educadores, e promotores do estímulo
ao aleitamento materno. Nesta perspectiva o Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaNASF insere-se no cuidado, apoiando e incentivando as Equipes de Saúde. O
presente trabalho foi desenvolvido pelo NASF do Município de Indaial/SC, este

INTRODUÇÃO: A gestação e os eventos a ela relacionados, como puerpério e lactação,
são marcados por profundas mudanças que interferem na vida da mulher. As mais
reconhecidas são as modificações relacionadas ao corpo, sua fisiologia e metabolismo.
O perfil de morbidade das gestantes se caracteriza pela dualidade do estado de saúde e
nutrição. No Brasil, a assistência pré-natal inclui o acompanhamento e o monitoramento
do ganho de peso gestacional e prevê orientações nutricionais voltadas às mulheres no

conta com uma equipe de oito profissionais de diversas especialidades. Objetivou o

período que vai da gravidez à amamentação1. A importância do aleitamento materno

incentivo à criação, bem como o apoio aos grupos de puérperas e puericultura nas

para o desenvolvimento da criança em termos físicos e emocionais é incontestável,

unidades de saúde da Família. Como metodologia as equipes foram orientadas no

tanto que organizações nacionais e internacionais preocupam-se em estabelecer e

matriciamento, no segundo momento cada equipe de saúde estabeleceu melhor

infundir estratégias que incentivam e propiciam a amamentação, sendo de extrema

horário e frequência de encontros mensais, os temas foram pré-apresentados para
as mães e sua ordem de trabalho definido pelo grupo. Como critério de inclusão
para participação as mães deveriam ter qualquer faixa etária e crianças até 2 anos
de idade. Como resultado observou-se fortalecimento dos grupos, criação de novos
grupos que refletiram nas famílias, em consequência disto verificou-se diminuição
no índice de desmame precoce, no fluxo de crianças com doenças, detecção

importância a atuação efetiva do enfermeiro como educador durante todo o ciclo
gravídico-puerperal2. OBJETIVO: Relatar as atividades realizadas no grupo de gestantes
“Amamentando com Amor”. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: As atividades foram
implementadas no período de 06 de abril a 27 de junho de 2013, na Unidade Básica
de Saúde da Família Dr. Silas de Oliveira Santos onde foi o primeiro campo de estágio

precoce, prevenção de alterações fonoaudiológicas, nutricionais e prevenção de

da residência em enfermagem obstétrica. Através de uma análise das características

alguns distúrbios psicológicos devido a melhora no vínculo das puérperas com a

socioculturais das mulheres que são atendidas em uma Unidade Básica de Saúde da

equipe. Ainda ocorreu aumento nas discussões de casos e construção do Projeto

Família (UBSF), emergiu a necessidade de promover ações em saúde que fortaleçam

Terapêutico Singular, visita domiciliar, consulta conjunta, melhor monitoramento

e promovam o empoderamento das mulheres voltadas ao autocuidado e a qualidade

das mães de crianças junto aos Agentes Comunitários de Saúde. Concluiu-se que

de vida. O Grupo de Gestantes acontece todas as terças-feiras pela manhã, onde se

o trabalho desempenhado pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família, este vem
fortalecer a Estratégia de Saúde da família, e tornar os profissionais corresponsáveis
pela saúde de seus usuários e possibilitar um cuidado mais horizontal e integral aos
usuários.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde materno infantil; Saúde Coletiva; Núcleo de Apoio a
Saúde da Família

desenvolvem dinâmicas de grupo, inclusive metodologias ativas com gestantes de
todas as idades que fazem acompanhamento de pré-natal na unidade. RESULTADOS:
No primeiro encontro aconteceram variadas atividades que foram intituladas de
“quatro estações”, no qual quatro enfermeiras da residência se distribuíram em quatro
consultórios, cada uma com as devidas temáticas: aleitamento materno; atividade
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física e exercícios de relaxamento para gestantes; sinais de parto e cuidados com

pela falta de profissionais. Entende-se e acredita-se que estes grupos aumentam

Recém-nascido, além das palestras havia também a prática de exercícios físicos e

também a confiança entre o usuário e profissional de saúde, por isso a necessidade

de relaxamento com as grávidas, onde eram orientadas a realizar atividades que

dos grupos. Ao longo dos cinco meses na residência em enfermagem obstétrica, foram

faziam reconhecer e sentir seu corpo, primordialmente quanto ao controle da

vivenciadas várias atividades educativas, onde permitiu a troca de experiências com

respiração. Exercícios que ajudam no fortalecimento da musculatura do corpo, com

usuários de outros profissionais de saúde. Foi possível beneficiar várias mulheres,

objetivo de contribuir para evolução do parto natural. Essas atividades objetivavam

transmitindo informações que desconheciam sobre a saúde, inclusive seus direitos.

ainda, explicar detalhadamente as dúvidas da clientela, principalmente das mães

Houve promoção e prevenção da saúde, aumentou-se o vínculo afetivo e familiar, foi

de primeira viagem, conversando sobre assuntos pertinentes a gestação. Neste

promovido bem estar para grávidas, trabalhados os aspectos psicológicos na gravidez.

momento houve trocas de experiências, pois participaram do primeiro encontro

CONTRIBUIÇÃO PARA A POLITICA DE ALIMENTAÇAO INFANTIL: A enfermagem como

dez gestantes, com idades variadas, sendo primíparas e multíparas, com variância

todos os profissionais de saúde tem o papel fundamental de promover saúde. Neste

na idade gestacional. Houve relatos de gestantes que diziam se sentirem felizes e

sentido, esta ação contribuiu para prática da promoção de saúde e ainda fez com

satisfeitas com as atividades, pois eram momentos ímpares na vida delas, aquelas

que as gestantes atuassem como promotoras de saúde, visto que nas atividades

que já eram mães informaram ali que, adquiriram informações que desconheciam. As

de dinâmicas de grupo, aprenderam, compartilharam e trocaram experiências e na

técnicas de relaxamento contemplavam as gestantes com atividades que aliviavam

comunidade atuam compartilhando saberes. Quanto à política da alimentação infantil,

o estresse, eram ensinadas sobre as posições corretas que ajudavam a minimizar

esta prática implicou em prol dos benefícios do sucesso da amamentação, uma vez que

as dores nos membros, região lombar e coluna vertebral, e proporcionavam o alivio

foram explicadas as vantagens do aleitamento materno para a mulher, bebê, família e

tensões. Portanto neste primeiro encontro saíram todas felizes e satisfeitas com

comunidade. As dúvidas das gestantes foram sanadas quanto ao aleitamento materno,

as atividades. Nos demais encontros foram abordados temas como; “Aspectos

posição e pega correta de amamentar, estimulando a mulher e explicando que a

psicológicos na gravidez”, a experiência foi emocionante e curiosa, pois muitas delas

amamentação é o melhor para o bebê, pois ainda aumenta os laços afetivos e familiares.

relataram estar com o casamento comprometido, pois, não mantinham relação
sexual com seu parceiro, por “medo” ou “enjoos do marido”, o medo referente ao

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez; Aleitamento Materno; Cuidado Pré-Natal

medo de machucar o bebê partia tanto da parte da gestante quanto da parte do
marido. Outros desabafos é que “tinham medo de serem maltratadas na hora do
parto”, pois tiveram experiências que não foram boas em gestações anteriores, já de
conhecimento de muitos que ainda acontece à violência institucional. As gestantes
foram empoderadas quanto à legislação que garante seus direitos, inclusive sobre
a lei 11. 108 a lei do acompanhante. Percebeu-se que diversos medos afetam a
saúde da gestante que vai desde o “medo de perder o bebê”, “medo da dor de
parir”, “medo de saber cuidar do bebê”, foi evidente que a maioria das gestantes é
afetada pelo “medo”. CONCLUSÃO: Na saúde ainda há uma carência e dificuldades
da implantação de grupos de gestantes nas Unidades Básicas de Saúde, motivado
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PO258 - GRUPO DE PUÉRPERAS E PUERICULTURA

PO259 - GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SOBRE AMAMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Figueiredo. FCM ; Silva MER ;

COMPLEMENTAR EM PARACAMBI/RJ: ELABORAÇÃO DE UMA FICHA TÉCNICA DE

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL;

INTERVENÇÃO

1

1

Cunha,AM 1; Moura CO 2; Andrade GCL 2; Oliveira ALC 3; Morgado CMC 4;
O desmame precoce apresenta perspectiva histórico cultural, proporcionando

1 - Prefeitura de Paracambi; 2 - ENSP; 3 - HUP/UERJ; 4 - Prefeitura Municipal de

causas e consequências para o crescimento e desenvolvimento das crianças, e

Mesquita;

para o vinculo mãe-bebê, as equipes de saúde são corresponsáveis pela saúde
destas famílias,enquanto educadores, e promotores do estímulo ao aleitamento

O presente trabalho é um projeto de intervenção construído no contexto do Curso

materno. No ano de 2010 se identificou um alto índice de desmame precoce,

de Especialização em Alimentação e Nutrição na Atenção Básica da ENSP/FIOCRUZ,

devido a mitos culturais e volta ao trabalho. Nesta perspectiva criou-se o grupo

no período de agosto/2013 a setembro/2014. Este, propõe a formação de grupos

de puérperas e puericultura sobre a coordenação da enfermeira e médica da

de convivência sobre amamentação e alimentação complementar nas comunidades

unidade e em 2013 iniciou a parceria com o NASF. O público alvo foram mães e

cobertas pela Estratégia de Saúde da Família no município de Paracambi, RJ. A ideia

crianças com até dois anos de idade que frequentavam a Unidade de Saúde da

da proposta surgiu a partir da identificação do problema “sobrepeso/obesidade em

Família Irineu Kienen no Bairro Encano Baixo. Objetivou-se fortalecer o vínculo

menores de cinco anos” no referido município, através da análise dos dados de 2013

mãe e bebê através do estímulo ao aleitamento materno, fortalecer o vínculo

do SISVAN-web, que apontaram um cenário crítico quanto ao excesso de peso em

das mães com a equipe de saúde, instrumentalizar às mães sobre sua saúde e de
seu bebê. Como metodologia se utilizou, levantamento dos temas de interesse
das puérperas (chuva de ideias), alimentação saudável por meio de oficinas de
“cozinha experimental”, fortalecimento do vinculo por meio de shantalla, utilizando
os temas amamentação, atividade física, cuidados com a criança e relacionados
aos aspectos fonoaudiológicos. Como resultado se observou que no início dos
grupos um baixo índice de desmame precoce, diminuição do fluxo de crianças com
doenças infecciosas de vias aéreas e diarreias, detecção precoce e prevenção de
alterações fonoaudiológicas e melhora no vínculo das puérperas com a equipe.
Desde o primeiro encontro observou-se facilidade em realizar o grupo, pois a mães
estavam abertas a sugestões de cuidados. Proporcionou prevenção a obesidade
infantil. Referências: Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Política de Saúde.
Organização Pan Americana da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de
dois anos / Secretaria de Políticas de Saúde, Organização Pan Americana da Saúde.
Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Materno Infantil; Alimentação saudável; Trabalho
multiprofissional

crianças: de 83 crianças menores de 6 meses, 8,4% estavam com peso elevado para a
idade e, na faixa etária até 5 anos, das 1021 crianças avaliadas para o Índice de Massa
Corporal (IMC)/Idade, 20,5% apresentaram risco de sobrepeso; 10,9% sobrepeso e
7,3% com obesidade (o percentual restante encontra-se distribuído nas outras faixas
do estado nutricional, não sendo objeto de estudo). Pode-se verificar também que
a permanência no Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é baixa: de 59 crianças
menores de 6 meses, apenas 9 estavam em AME e destas, 6 crianças mantiveram o
AME somente durante o primeiro mês de vida. Assim, supõe-se que a introdução da
alimentação complementar aconteça precocemente, o que pode trazer prejuízos para
essa fase e, ainda, contribuir para problemas futuros, como o desenvolvimento de
doenças crônicas não-transmissíveis¹ e a própria formação dos hábitos alimentares da
criança². O objetivo do trabalho consistiu em elaborar a ficha técnica da intervenção
proposta, contemplando os seguintes aspectos: título; definição da intervenção;
justificativa e relevância; objetivos; grupos-alvos; estratégias; aceitabilidade;
exequibilidade; participação; efetividade; sustentabilidade; monitoramento e
avaliação; conclusão³. A metodologia adotada foi uma aproximação com a Abordagem
de Planejamento Participativo e Abrangente (APPA), pois esta propõe a discussão e
construção coletiva, contemplando a fala de diversos atores a partir da realização de
307

oficinas participativas onde passos são dados para elaboração da ficha técnica da

PO260 - INFLUÊNCIA DO CONTEXTO FAMILIAR NO PROCESSO DO ALEITAMENTO

intervenção. Segundo Lefevre et al. (2013)³, a participação nesta metodologia vai

MATERNO

além do fornecimento de dados, de recursos humanos ou de assistência; envolve

Albuquerque 1; Ribeiro VM 1; Silva JS 1; Cruz MG 1; Araújo AN 1; Araújo VM 1;

também a divisão de responsabilidades, negociação, atribuição de poderes e

1 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia;

comprometimento emocional. Realçamos que o que foi feito, consistiu apenas
numa aproximação, uma vez que pelo formato do Curso de Especialização, nos
foi possível apenas seguir o passo-a-passo recomendado sem que a dimensão da
participação coletiva para além dos profissionais de saúde (comunidade e gestores)
pudesse ser contemplada; o que tem implicações no desenho da ficha. Apesar disso,
pretende-se colocar a intervenção em prática, o que irá requerer a aproximação
real com gestores e comunidade, parceiros cruciais para que se tenha êxito. A
intervenção proposta está diretamente relacionada à estratégia do Ministério da
Saúde através da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - no sentido que pretende

A amamentação é uma das primeiras intervenções nutricionais que a mãe pode realizar
para assegurar o bem-estar de seu filho1. Para que essa prática seja desenvolvida
de forma satisfatória, família e sociedade devem atuar de forma articulada com a
finalidade de manutenção do aleitamento materno2. Esta pesquisa objetivou analisar
a influência familiar no processo do aleitamento materno na visão das nutrizes. Tratase de um estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa. Os sujeitos
do estudo foram sete mães que estavam amamentando crianças na faixa etária de

incentivar a qualificação profissional na rede local e municipal e, desta forma,

0 a 6 meses. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas.

fortalecer as ações de apoio e promoção ao aleitamento materno e alimentação

Para a análise dos dados foi utilizada a Técnica de Análise de Conteúdo Temática.

complementar oportuna e adequada no âmbito da Atenção Básica; como também

Em todas as etapas, foram respeitados os princípios éticos da resolução 466/2012

está ajustada a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), que tem como

do Conselho Nacional de Saúde. Os resultados demonstraram que o significado

alguns de seus propósitos garantir a promoção de práticas alimentares saudáveis

atribuído pelas mães a amamentação encontra-se fortemente associado à dimensão

e o controle dos distúrbios nutricionais. Além disso, apresenta características

biológica. Não obstante, a pesquisa também identificou os aspectos psicossociais

compatíveis com a exequibilidade do projeto, uma vez que esta se configura como

como integrantes desse processo. No que concerne ao apoio recebido pelas mães, as

de simples execução, com baixo custo, valoriza conhecimentos da comunidade,
está de acordo com as políticas do Ministério da Saúde e, ainda, é uma questão
atual considerada de relevância pública. Dessa forma, entendemos enquanto
imprescindível o desenvolvimento de projetos de intervenção com metodologias
que contemplem a fala de diversos atores, para que o cenário da proposta seja
contemplado em sua completude. Ainda que para nós nesse momento não
tenha sido possível esse compartilhamento, percebemos a relevância e coerência
em que os diversos lugares de fala, e claro, de interesses, sejam garantidos;
porém, também acreditamos na capacidade de adequação para outros locais

avós destacou-se como ator social importante nesse processo. Por fim, verificou-se
que os aspectos socioculturais exercem influência decisiva no ato de aleitar. Diante do
exposto, acredita-se que essa pesquisa poderá servir de base para as mães, familiares
e profissionais de saúde no estabelecimento de estratégias a serem implementadas
com vistas à adesão e manutenção ao aleitamento materno, além de suscitar
novas pesquisas que possam aprofundar o conhecimento sobre o objeto estudado.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Família; Enfermagem

onde as demandas sejam equivalentes; desde que uma releitura aconteça.
Palavras-chave: aleitamento materno; alimentação complementar; abordagem
de planejamento participativo e abrangente.
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PO261 - LA SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES GESTANTES CON LOS SERVICIOS DE

humanizada a través de los servicios que ofrece el programa y la satisfacción de

ATENCIÓN HUMANIZADA DEL PROGRAMA SEPARE EN PUERTO RICO.

las participantes con el servicio recibido. Se realizaron correlaciones lineales (r de

Morales-Nazario JO ; Colón-Burgos JF ; Planell-Camacho M ; Alvarado-García KR ;

Pearson) entre las seis (6) premisas dirigidas a atención humanizada y las dos (2)

Álvarez-Graxirena M ; Colón-Burgos CE ;

premisas relacionadas a satisfacción. Para asegurar la confabilidad y consistencia

1 - Programa SePARE, Gobierno Municipal de Vega Baja, Puerto Rico; 2 - Programa

interna del instrumento se calculó el Alpha de Conbrach con un resultado de 0.88.

SePARE, Gobiernos Municipal de Vega Baja, Puerto Rico; 3 - Programa SePARE,

Desde el inicio del programa SePARE en octubre de 2013 hasta agosto de 2014 se han

Gobierno Municpal de Vega Baja, Puerto Rico;

atendido un total de 168 participantes. De las 168 participantes 81 han completado

1

2

1

3

1

1

las clases y el 59% de éstas (n=48) completaron la encuesta de satisfacción. De las
En la actualidad, muchos países cuentan con una variedad de servicios dirigidos a
la población materno infantil durante los procesos de gestación, parto y posparto.
La metodología de atención que se utiliza en los centros de servicios a mujeres
gestantes puede variar. Los programas con una metodología de atención integral
y humanizada se caracterizan por tomar en cuenta todas las dimensiones del
individuo, ofrecer servicios repetuosos y empáticos, y ser sensible a aspectos como
costumbres, cultura y creencias. Ante una cultura altamente intervencionista,
cargada de trato impersonal y centrada en el aspecto médico, la atención humanizada
podría permitir a las mujeres gestantes sentirse satisfechas y respetadas. El
Programa SePARE del Gobierno Municipal de Vega Baja es una iniciativa financiada
por la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico cuya misión es reducir las desigualdades de salud
que afectan a las mujeres gestantes, sus bebés y sus familias. SePARE cuenta con
servicios de educación prenatal cuidado coordinado y actividades de alcance
comunitario. Los servicios de cuidado coordinado incluyen: trabajadora social,
psicóloga, consultora en lactancia, doulas y enfermeras parteras. Las actividades
de alcance comunitario incluyen grupos de apoyo sobre: crianza, prevención
de cesáreas y lactancia. Todos los servicios de SePARE cuentan con un enfoque
integral de prevención y la metodología de servicios es la atención humanizada.
El plan de evaluación del programa incluye componentes formativos y sumativos.
Como parte de los procesos de evaluación formativos, las participantes de SePARE
completan, al finalizar los talleres prenatales, una encuesta de satisfacción con
los servicios recibidos. Las premisas de esta encuesta cuantitativa tienen como
objetivo identificar la presencia de estas características que conforman la atención

particpantes que completaron la encuesta la inmensa mayoría estuvo de acuerdo o
completamente de acuerdo en lo siguiente: al llegar al programa la hicieron sentir
cómoda (100%), el personal de SePARE se caracteriza por ser empático (100%), todas
las dimensiones de su persona fueron tomadas en cuenta (97.8%), recibió un servicio
cercano, sensible y con tacto (100%), se sintió respetada (100%) y sus costumbres,
cultura y creencias fueron tomadas en cuenta sin discriminar (100%). Además, las
encuestas indican que el 100% de las participantes quedaron satisfecha con el servicio
y recomendarían el Programa SePARE a otras familias. Los resultados indicaron que
existe una relación lineal positiva entre las variables de atención humanizada y las de
satisfacción. Los resultados indican que las participantes de SePARE que completaron
la encuesta percibieron las características de un servicios de atención humanizada y
asu vez quedaron satisfechas con el servicio recibido. Podría existir una relación entre
la satisfacción de las participantes y la metodología de atención cuando la misma se
caracteriza por tener un enfoque humanizado. Sería necesario incluir una muestra
mayor de participantes para obtener unos resultados más confiables. Se recomienda
investigar la relación que pueda existir entre un servicio de atención humanizada y la
mejoría de indicadores de salud materno infantil como tasas de cesáreas, nacimientos
prematuros, bebés bajo peso, lactancia y mortalidad neonatal y materna. Además, se
recomienda realizar investigaciones donde programas de servicios a mujeres gestantes
e infantes que cuentencon metodologías de atención diferentes, se comparen
con programas como SePARE que utilizan la atención humanizada y se observe
cómo cada metodología se correlaciona con la satisfacción con el servicio recibido.
PALAVRAS-CHAVE: Atención humanizada; Satisfacción; Puerto Rico
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PO262 - MATERNAGEM – ESTIMULANDO O VÍNCULO DE AMOR E CUIDADO DA

de caráter de promoção da saúde direcionada ás reais necessidades das gestantes.

MÃE E SEU BEBÊ

METODOLOGIA: Para o desenvolvimento do projeto de extensão utilizamos uma

CASTRO BM ; XISTO MAS ; NAVEGANTE ES ; AMORIM MF ; LIMA RFS ;

abordagem participativa entre acadêmicos, residentes de enfermagem e gestantes,

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS;

sobre a ótica da metodologia ativa. É desenvolvida semanalmente a abordagem de

1

1

1

1

1

assuntos de forma criativa e dinâmica através de rodas de conversa, recursos de
INTRODUÇÃO: A maternagem – cuidado materno – representa o conjunto de ações

multimídia e utensílios do cuidado infantil e materno. O projeto é desenvolvido no

e cuidados desenvolvidos ao concepto que não se limita ao cuidado intrauterino,

Instituto da Mulher D. Lindu uma maternidade Estadual do Amazonas vinculada a Rede

mas perpassa o vínculo futuro na relação mãe e filho, podendo inclusive reduzir

Cegonha. Participam do projeto todas as gestantes usuárias vinculadas ao Instituto

os riscos de morbimortalidade materno-fetal e o desenvolvimento da criança. Esta

da Mulher D. Lindu, e temos como mediadores do processo de ensino-aprendizagem

prática cotidiana desenvolvida por mães em todo mundo é influenciada por valores

os coordenadores, colaboradores, alunos de graduação e de pós-graduação na

culturais, sociais, econômicos e educacionais, podendo desta forma ser construída

modalidade residência em enfermagem obstétrica.. RESULTADOS E DISCUSSÃO

e reconstruída constantemente através de ações de Educação Popular em Saúde.

Durante a gestação, as estratégias de educação em saúde são essenciais, na perspectiva

À medida que a mesma visa desenvolver nas mães habilidades para a tomada de

de contribuir para o desenvolvimento saudável da gravidez, uma delas é a formação

decisões, na busca de uma melhor qualidade de vida para si e seu concepto, e

de grupos de gestantes, espaço em que elas possam participar de atividades de

desta forma desenvolve-se a promoção a saúde materno-infantil. A enfermagem,

recreação, lazer e relaxamento, além de manifestar suas necessidades, dúvidas, trocar

por atuar em serviços de saúde, na assistência ao pré-natal de baixo risco, no

ideias, contar as suas experiências anteriores sobre o parto. Participam do projeto as

planejamento familiar e educação em saúde, também tem responsabilidade com

gestantes referenciadas ao Instituto da Mulher Dona Lindu e cadastradas no Programa

o enfrentamento da morbimortalidade materno-fetal. Nesse contexto, a Política

de Acompanhamento a Gestante (REDE CEGONHA). As mesmas participam do projeto

Nacional de Educação Popular em Saúde – PNEPS (2012) aponta como objetivo

através da metodologia ativa, fundamentada na educação popular em saúde por

incentivar o protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes e

meio de rodas de conversa com debates de temas livres ou predeterminados pelo

condicionantes sociais de saúde, bem como apoiar a sistematização, a produção

grupo. Da mesma forma são desenvolvidas abordagens de assuntos de forma criativa

de conhecimentos e o compartilhamento das experiências originárias do saber, da

e dinâmica através da utilização de vídeos, rádio, CDs, revistas, utensílios do cuidado

cultura e das tradições populares que atuam na dimensão do cuidado, da formação

infantil, panfletos e folders informativos de conteúdos referentes à promoção da

e da participação popular em saúde. Sendo esses, os princípios norteadores do

saúde, aos cuidados maternos e aos temas solicitados pelas gestantes. Além disso há

Projeto Maternagem – estimulando o vínculo de amor e cuidado da mamãe e seu

a ilustração dos cuidados com o recém-nascido e o autocuidado, sendo seguida pela

bebê. OBJETIVOS: Implantar práticas de educação popular em saúde referentes

simulação do cuidado realizada pela gestante. As gestantes recebem orientações sobre

à maternagem, direcionadas a gestantes com o intuito de promover a saúde

o autocuidado, cuidados com o recém-nascido: cuidado com coto umbilical, higiene,

materno-infantil, Sensibilizar os acadêmicos de Enfermagem sobre a importância

alimentação, terapias alternativas de cuidado, aleitamento materno, como lidar com

da implantação e implementação de práticas de educação popular em saúde

preocupações comuns e tipos de choro; Autocuidado materno: sexualidade, distúrbios

referentes à maternagem, na perspectiva de enriquecer os conhecimentos

comuns à gestação, aspectos emocionais da gestação e pós-parto e direitos sociais;

acadêmicos a respeito desta alternativa e desenvolver atividades sócio-educativas

Rede Cegonha e as demais temáticas são elencadas pelo grupo de profissionais e pelas
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gestantes a partir da terapia comunitária. CONCLUSÃO: A terapia Comunitária é

PO263 - MORTALIDADE NEONATAL: ASPECTOS VISTOS NA MATERNIDADE DONA

um instrumento capaz de construir redes sociais solidárias, de fortalecimento das

NAZIRA DAOU.

competências dos atores sociais e do despertar desses sujeitos para o seu papel

Bentes CML 1; Bessa NG 1; Oldakoski HL 1; Dias JS 1;

transformadorAs dinâmicas e os métodos de abordagem proporcionam um espaço

1 - Universidade Nilton Lins;

aberto de diálogo. Os saberes são construídos com base em suas experiências de
vida (medos, angústias, receios etc), sendo compartilhados entre as mesmas e

A mortalidade infantil relaciona-se á qualidade dos serviços de saúde e as condições

entre alunos e profissionais. Sem dúvida o projeto Maternagem tem-se revelado

socioeconômicas de uma determinada população, sendo um indicador do

uma experiência transformadora, uma vez que, a cada encontro novas experiências

desenvolvimento de um país. Fatores que são contribuintes para os óbitos: biológicos,

e ideias vão surgindo acompanhadas de possibilidades de enfrentamento e

sociais, culturais e principalmente, falhas do sistema de saúde. Para a redução desses

esclarecimento de dúvidas. IMPLICAÇÕES PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO

índices, as estratégias estão voltadas para mudanças na estrutura, sempre relacionando

INFANTIL:. O ato de amamentar é fundamental nas condições ideais da saúde da

as condições de vida da população e de ações diretas definidas pelas políticas de saúde

criança, além de contribuir para a saúde da mãe.. Uma das principais justificativas

(ROCHA et al., 2011). A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 4 milhões

para esta prática é que o bebê durante a amamentação estabelece uma relação de

de crianças morrem anualmente em todo mundo, principalmente em países que

confiança e amizade com a mãe, contribuindo fundamentalmente para a formação

estão em desenvolvimento na área da saúde e no perfil socioeconômico. Estas mortes

da personalidade desse futuro cidadão. O enfermeiro como educador social tem

ocorrem nos primeiros 27 dias de vida, e o maior risco envolvem as primeiras 24 horas.

o dever de fortalecer e promover a prática do aleitamento materno, orientando

Os óbitos neonatais estão ligados ás causas envolvendo inadequada assistência ao pré-

as mães sobre as condições de desenvolvimento e crescimento saudável para o

natal, parto e puerpério (OLIVEIRA et al., 2013). Portanto, objetivou-se levantar dados

recém-nascido, além dos benefícios físicos e psicológicos.

epidemiológicos de pacientes neonatais que evoluíram ao óbito na Maternidade Dona
Nazira Daou, na cidade de Manaus, Amazonas no período de janeiro a junho de 2013. Os

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE DA MULHER; ENFERMAGEM; PROMOÇÃO DA SAÚDE

objetivos secundários: quantificar os aspectos epidemiológicos; identificar a principal
causa de óbito neonatal; analisar os dados coletados da pesquisa realizada, bem como
fomentar medidas educacionais e preventivas. Pesquisa de campo, exploratória, com
método dedutivo e quantitativo com técnica de documentação. O tipo de estudo foi
o transversal, observacional que utilizou, como amostra, crianças de 0 a 27 dias que
evoluíram ao óbito no ano de 2013 na maternidade em destaque. Para composição
da amostra utilizou-se como fonte de dados todos os prontuários dos recém-nascidos
(RN) que evoluíram ao óbito, classificando a amostra (N) de acordo com a data de
nascimento e óbito, utilizando a declaração de óbito para complementação dos dados.
Selecionados todos os prontuários de: RN de 0 a 27 dias que nasceram (01 de jan. a
30 de jun. de 2013) e evoluíram ao óbito; Prontuários preenchidos com 70 a 100% das
informações requerida para este estudo e os que estavam com declaração de óbito
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anexo. Excluídos os prontuários com letras ilegíveis e de etnia indígena. Os dados

crianças brasileiras. Dentre os principais fatores de riscos encontrados, a não adesão

foram coletados através do preenchimento da ficha elaborada pela pesquisadora,

às consultas de pré-natal foi o principal deles para os números de óbitos. Verificamos

iniciando-se após autorização da direção da Maternidade Dona Nazira Daou e

que a maioria desses óbitos poderiam ser evitados através de adoção de medidas

Comitê de Ética atendendo a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde

voltadas para o bom planejamento familiar, uma assistência humanizada e promoção

(CAAE: 21474714.5.0000.5015). No período proposto nasceu na Maternidade

a saúde, visando a redução da mortalidade neonatal. E estes voltados para uma

Dona Nazira Daou um total de 1.866 crianças vivas, e evoluíram ao óbito um

melhor assistência do pré-natal, para realização de um parto seguro e pós-parto, um

total de 15 RN, onde, N=12 RN (79,2%) foram á óbito no intervalo de 0 a 7 dias

acompanhamento ginecológico de qualidade, e assistência imediata ao recém-nascido

de vida, e N=3 RN (19,8%) após oito dias de nascido. Esses dados nos mostram

com complicações, disponibilizando de recursos adequados para melhorar a sobrevida.

um índice de mortalidade nesse período relativamente alto para quantidade de

Esse alto índice de óbitos neonatais na Maternidade Dona Nazira Daou, demonstra

nascidos vivo. Comparando os dados encontrados, Ortiz et al., (2008) citam que os

a necessidade urgente de avaliar a condição dos profissionais para atendimento

fatores endógenos e exógenos influenciam na mortalidade neonatal nos primeiros

especializado e principalmente a estrutura hospitalar e analisar se a mesma possui

dias de vida, sendo eles condições de gestação, de parto e condições de vida.

unidade de terapia intensiva neonatológica para atendimento desses recém-nascidos.

Relacionado ao gênero, foram identificados 52,8% feminino e 46,2% masculino.
Dos 15 óbitos neonatais, apenas seis gestantes fizeram cada uma em média de

PALAVRAS-CHAVE: Neonatal; Mortalidade; Maternidade

quatro consultas do pré-natal. O Ministério da Saúde, preconiza de 7 a 9 consultas
de pré-natal, durante o período gestacional de 9 meses, podendo aumentar de
acordo com as condições de saúde do bebê e da gestante (BRASIL, 2006). Podemos
identificar que a atenção adequada no pré-natal, no parto e ao recém-nascido pode
reduzir a mortalidade neonatal. Ao ser avaliada a idade materna foi identificado
que 72,6% (N=11) tem idade entre 20 e 28 anos. No estudo da OMS que avaliou
392 nascimentos, 77,4% das mães apresentavam idade entre 20 e 34 anos e 12%
mais que 35 anos (VOGEL et al., 2014). As principais causas patológicas dos óbitos
neonatais encontrados destaca-se a prematuridade com 26,4% (N=4), seguido de
malformação congênita com 19,8% (N=3) e septicemia com 13,2% (N=2). Observouse o Tempo de Internação desses RN antes de irem a óbito: classificado por dias
(72,6% - N=11), horas (19,8% - N=3) e minutos (6,6% - N=1). O maior tempo de
internação foi de 21 dias. Podemos entender que o reconhecimento de situações
de risco, a provisão do cuidado apropriado e resolutivo à gestante no pré-natal e
no parto, e à criança - na maternidade, na vigilância e promoção da saúde e na
assistência adequada à criança doente, são ações básicas com grande potencial
para prover uma resposta mais positiva sobre a sobrevida e qualidade de vida das
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PO264 - MULHERES MAIS POBRES SÃO MAIS AFETADAS PELA ASSOCIAÇÃO ENTRE

fatores de confundimento, para testar a associação entre parto cesariano e oferta de

PARTO CESARIANO E OFERTA DE ALIMENTOS PRÉ-LACTEOS NA AMÉRICA LATINA

alimentos pré-lácteos na amostra total e por país, seguida de análise comparando

E CARIBE.

mulheres pertencentes aos menores e maiores quintis de estrato socioeconômico.

Boccolini, CS 1; Pérez-Escamilla, R 2; Giugliani, ERJ 3; Boccolini, PdeMM 4;

Os alimentos pré-lácteos foram classificados em alimentos a base de leite e a base

1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ); 2 - Yale School of Public
Health; 3 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 4 - Universidade Federal do
Rio de Janeiro;
Apesar das evidências dos benefícios do aleitamento materno e do colostro, em
diversos países é relativamente comum oferecer aos recém-nascidos alimentos
diferentes do leite humano antes da lactogênese II, ou seja, antes da descida do
leite ou apojadura. Essa prática é conhecida como alimentação pré-láctea e está
associada a maior risco de mortalidade neonatal e menor duração do aleitamento
materno [1-3]. Alguns estudos mostram que a alimentação pré-láctea é mais
comum em crianças que nascem de partos cesáreos, haja vista o aleitamento
materno ter início mais tardio em mulheres submetidas a esse procedimento, cuja
incidência vem aumentando mundialmente em todos os estratos socioeconômicos
[4-5]. Este estudo teve como objetivo verificar se o estrato socieconômico da
mulher influencia uma possível associação entre parto cesariano e maior risco
da oferta de alimentos pré-lácteos em recém-nascidos da América Latina e
Caribe. Nossa hipótese é de que os filhos de mulheres mais pobres submetidas a
cesarianas estão mais expostos à prática de alimentação pré-láctea que os das mais
favorecidas, uma vez que, após a intervenção de uma cesariana, as mulheres mais
carentes podem encontrar-se mais desempoderadas e desprovidas de apoio social
para amamentar. Para testar essa hipótese, conduzimos um estudo transversal
utilizando os dados de crianças de sete países da América Latina e Caribe que
participaram de pesquisa nacional nos moldes propostos pelo “Demographic and
Health Surveys” (DHS) entre 2005 e 2010, a saber: Bolivia-2008; Colombia-2010;
República Dominicana-2007; Guiana-2009; Haiti-2005; Honduras-2005; e Perú2007. Para este estudo, foram utilizados os dados de crianças com menos de três
anos de idade (referentes ao nascimento mais recente, quando havia mais de
uma criança nessa faixa etária no mesmo domicílio), totalizando 49.253 crianças.
Utilizou-se regressão logística multivariada, ajustada pelo desenho amostral e por

de água. Os fatores estudados foram: local de residência, quintis da classificação
socioeconômica, idade materna, maior nível educacional materno alcançado, intenção
de engravidar, tamanho do bebê ao nascer relatado pela mãe, tipo de parto, local do
parto, número de filhos tidos e sexo do bebê. Os resultados mostram que a prática da
alimentação pré-láctea é comum nos países estudados. Cerca de um terço dos recémnascidos receberam alimentos pré-lácteos, sendo 22,8% a base de leite e 10,6% a base
de água. A incidência da oferta de alimentos pré-lácteos variou de 17,6% na Guiana a
55,0% na República Dominicana; e a prevalência de parto cesariano variou de 5,9% no
Haiti a 44,1% na República Dominicana. A associação entre as variáveis estudadas e a
oferta de alimentos pré-lácteos a base de água não foi estatisticamente significante.
Quanto aos alimentos pré-lácteos a base de leite, o parto cesariano foi a única variável
associada a maior chance de oferta desses alimentos em todos os países estudados
(OR=2,64, IC95%=2,58-3,67, variando de 2,34 na Bolívia a 4,50 no Peru). Essa
associação foi mais forte entre os recém-nascidos de mulheres mais pobres do que
entre os das mais ricas (OR=2,94, IC95%=2,58-3,67 vesus OR=2,17, IC95%=1,85-2,54,
respectivamente). Com base nesses achados, conclui-se que as mulheres pertencentes
aos estratos socioeconômicos mais vulneráveis e que tiveram parto cesariano podem
necessitar de maior apoio ao aleitamento materno para prevenir a oferta de alimentos
pré-lácteos a base de leite. Como contribuição para a política de alimentação
infantil, este estudo, ao identificar a maior vulnerabilidade de mães cesareadas
em condições socioeconômicas mais desfavoráveis, evidencia a necessidade de
adoção de ações voltadas para a humanização do parto e nascimento, que garantam
acesso a parto seguro para essas populações, conjugadas com a implementação e o
fortalecimento da Iniciativa Hospital Amigo da Criança nos países da América Latina
e Caribe. Essas medidas podem contribuir de forma significativa para a garantia
do direito humano à alimentação adequada e saudável, aumentando o sucesso do
aleitamento materno e diminuindo a realização de partos cesarianos desnecessários.
PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; parto cesariano; América Latina e Caribe
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PO266 - O BANCO DE LEITE HUMANO DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA

o apoio e incentivo ao aleitamento materno tomasse parte da rotina de cuidados

MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA NA UTIN: O

relacionados aos prematuros, mas não é o que evidenciam os artigos1 que apontam

CUIDADO PARA ALÉM DO MANEJO CLÍNICO

para o insucesso do estabelecimento da amamentação para os prematuros internados

Faria, CD ; Oliveira, ECN ; Lopez, SB ; Bahia, ACS ; Moreira, PB ; França, SDC ;

nessas unidades de cuidado durante o período de internação e no pós-alta. Segundo

1 - BLH, IFF, Fiocruz; 2 - PPGSCM, IFF, Fiocruz;

Scochi2, a reconhecida vulnerabilidade da prematuridade não reside somente nos

1

1

1

2

2

1

fatores de risco fisiológicos. Há que se considerar as dimensões sociais, políticas e
O Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e

institucionais que atravessam o contexto do nascimento no cuidado da prematuridade.

do Adolescente Fernandes Figueira na UTIN: o cuidado para além do manejo clínico

O objetivo desse estudo é apresentar as ações do BLH junto às UTIN do IFF, a partir

da amamentação. As atividades assistenciais do BLH do IFF - Instituto Nacional de

de uma perspectiva multiprofissional no cuidado mãe-bebê, que, atravessada pelos

Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira - apresentam uma

princípios das políticas de Estado acima relacionadas, intenciona a ampliação do

composição multiprofissional em sua equipe, da qual tomam parte enfermeiros e

cuidado da relação mãe-bebê para além do manejo da lactação. Metodologicamente,

técnicos de enfermagem, médicos pediatras, nutricionistas e psicólogos. Por seu

o fluxo da UTIN é seguido entendo-se que cuidar é um processo que envolve tratar

lado, a instituição se caracteriza por ser um Hospital voltado para a área materno

de situações específicas, com pessoas específicas, o que requer investigação caso

infantil e adolescente, de nível terciário e vinculado ao Ministério da Saúde. Isso

a caso, sem protocolos rígidos ou pré-fabricados. Diante do aleitamento materno

significa estar influenciado pelas orientações de cuidado propostas por esse

nas UTIN, tendo a do IFF como estudo de caso, é compreendida a necessidade da

Ministério, como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança e Amigo da Mulher e a

construção de repertórios em conjunto e em rede; conduta assumida como um

Política Nacional de Humanização. Diante dessa realidade o trabalho na UTIN se

desafio. Trabalhar em rede, como escreve Latour3, nos conduz à compreensão de

impõe. E uma batalha dos profissionais do BLH é travada no momento específico

que “nenhum lugar predomina o bastante para ser global, nem é suficientemente

da vida dos bebês nascidos antes de completar o ciclo natural da gestação. A

autônomo para ser local”, requisitando negociações diárias e expectativas pautadas

prematuridade é uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil. Os

no alcance possível do cuidado dedicado aos prematuros e suas famílias. Talvez

recém-nascidos prematuros apresentam um grande risco de desenvolverem

diante do olhar para o fluxo do que está próximo de nós, possamos ser mais sensíveis

complicações como problemas gástricos, respiratórios e neurológicos, além de

a traços menos nítidos, que podem se transformar, conforme nossas possibilidades,

alterações no desenvolvimento psicomotor e de comportamento. Todos esses

para que o aleitamento materno aconteça efetivamente nas UTIN. Concluímos que

fatores podem estar relacionados com a alimentação do prematuro, repercutindo

assumir esta perspectiva de cuidado é, primeiramente, acolher a demanda do paciente

diretamente no crescimento e desenvolvimento a longo prazo. O aleitamento

a partir daquilo que este sinaliza para a equipe de cuidado. E, ao mesmo tempo, é

materno é um modo natural e seguro de alimentação, pois proporciona uma

atender ao princípio da integralidade em saúde tal como proposto pelo Sistema Único

combinação única de proteínas, lipídeos, carboidratos, minerais, vitaminas, enzimas

de Saúde – SUS. A integralidade em saúde é, nesse contexto, vista como um valor

e células vivas, assim como benefícios nutricionais, imunológicos, psicológicos e

que deve perpassar toda e qualquer ação de cuidado. E o trabalho multiprofissional

econômicos. Tais propriedades adquirem uma vital importância na prematuridade,

em equipe é, antes de tudo, um trabalho compartilhado e de responsabilidade

devido a maior vulnerabilidade apresentada por essa população. Nesse sentido,

coletiva com foco na demanda e nas necessidades do paciente4. Tal perspectiva se

parece óbvia a expectativa de que, dentre os cuidados dedicados por uma UTIN,

alinha e se fortalece quando considerada a proposição de uma clínica ampliada e
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compartilhada, que produz uma proposta terapêutica articulada a partir de um

PO268 - O “COPINHO DO BEBÊ ‘SUZANA’” PREVINE DESMAME DURANTE

consenso coletivo da equipe multiprofissional. Tal proposição é apresentada pela

AMAMENTAÇÃO SUSPENSA.

Política Nacional de Humanização através da orientação aos profissionais de saúde

Melo SL 1; Rego RMV 2;

para a construção de um Projeto Terapêutico Singular, onde uma ação partilhada é

1 - Universida Federal Triangulo Mineiro (UFTM); 2 - Universidade Federal de Sergipe;

desenvolvida em um coletivo de profissionais, a partir da demanda do paciente5.
Relato de experiência realizada em Uberaba/MG, cuja mãe apresentava fissura
PALAVRAS-CHAVE: Prematuridade; Aleitamento Materno; Bancos de Leite

mamilar. O recém-nascido com nove dias de vida quando os pais procuraram
assistência. A mãe relatou que não queria amamentar porque a criança vomitava leite
com sangue e que sentia muita dor nos mamilos durante as mamadas. Ao exame físico
das mamas, verificou-se fissura mamilar profunda. A enfermeira demonstrou à mãe e
ao pai a técnica de ordenha manual e como alimentar o recém-nascido com o copinho
utilizando o leite da própria mãe. Os pais foram esclarecidos a utilizarem apenas o leite
para tratamento das fissuras. A posteriori logo que a mãe suportasse, deveria retornar
a amamentação de forma gradativa diretamente ao seio alternando com o copinho.
Para avaliação da assimilação dos conhecimentos da família, foi solicitado tanto a mãe
quanto ao pai que realizassem a ordenha manual e administrassem leite pelo copinho,
sob supervisão da profissional. Para o tratamento das fissuras foi indicado passar leite
nos mamilos e deixá-los aerando por meio de uma abertura no sutiã o que possibilitaria
cicatrização. O trinômio “mãe, pai, RN” foi acompanhado diariamente para avaliação
da ordenha manual, técnica do copinho, exame das mamas e mamilos. Com 72 horas
de suspensão das mamadas, foi colocado o RN para mamar em posicionamento e
pega correta, uma vez ao dia em cada mama. No segundo dia, ele mamou duas vezes
em cada mama e no terceiro dia três vezes, com as outras mamadas feitas através
do copinho. A partir do quarto dia foi suspensa a administração do leite por copo, a
fissura não abriu e a mãe conseguiu amamentar sem dor. Acredita-se que o copinho é
uma eficiente tecnologia nos casos de fissura mamilar para garantir a manutenção da
amamentação, com acompanhamento diário e sistemático dos país.
PALAVRAS-CHAVE: Técnica do copinho; Amamentação; Recém-nascido
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PO269 - OFICINA DE PUERICULTURA PARA CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO

de sua família.OBJETIVOS: Desenvolver ações de promoção à saúde e prevenção

Ulber A ; Oliveira LHS ; Feitoza VA ; Flores L ; Goedert MMC ; Moratto-Oliveira

de doenças para as crianças menores de 1 ano filhos das gestantes de alto risco,

EM ;

por meio de oficinas para a orientação e desenvolvimento da técnica de Shantala,

1 - Clínica da Mulher da SMS Brusque; 2 - SMS Brusque;

orientação de cuidados com os bebês, apoio e incentivo ao aleitamento materno e

1

1

1

1

2

1

oficinas de culinárias para orientação da introdução de alimentação complementar
INTRODUÇÃO: O desenvolvimento de oficinas para a educação em saúde tem

após os 6 meses de idade. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um projeto de

se mostrado promissor em relação ao método tradicional que se caracteriza

oficina de puericultura que está sendo desenvolvido pelo Programa Mães de Brusque/

por prescrições comportamentais que geralmente causam resistência ao seu

Amamenta Brusque nas dependências da Clínica da Mulher da Secretaria Municipal de

cumprimento (1). A maioria das gestações não apresentam intercorrências. No

Saúde desde o 3º bimestre deste ano (2014). Foi adotado como critério de inclusão no

entanto, uma parcela desse grupo por serem portadoras de alguma doença,

projeto as crianças menores de 1 ano filhos das gestantes de alto risco por apresentar

sofrerem algum agravo ou desenvolverem problemas, apresentam maiores

maior vulnerabilidade para morbi-mortalidade. As oficinas de puericultura para estas

probabilidades de evolução desfavorável, tanto para o feto como para a mãe

crianças são organizadas em quatro encontro semanais consecutivos, com os seguintes

(2). Na gestação de alto risco, as dificuldades de adaptação emocional são maiores,

temas: -Shantala e cuidados com o bebê; - Shantala e amamentação; -Shantala e

pois no conteúdo emocional destas gestantes entram em jogo fatores psíquicos

imunização; -Shantala e introdução de novos alimentos. O projeto foi aprovado pelo

preexistentes e atuais, se manifestando por intermédio da ansiedade, mecanismo

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do município de Brusque e vem

emocional basal que se estende durante toda a gravidez, de forma crescente, até o

sendo executado com subsídio do Fundo da Infância e do Adolescente. RESULTADOS:

termo, além de poder repercutir na criança (2). Nesse sentido após o nascimento

Durante as oficinas as mães vêm apreendendo a realizar a massagem em seus bebês,

do bebê a mulher-mãe, que teve uma gestação de risco, necessita de um cuidado

conforme a técnica de Shantala, e sendo incentivadas a continuarem realizando a

mais especial para auxiliá-la no processo de estabelecimento do vínculo com seu

mesma em seu domicílio. O desenvolvimento da técnica tem se mostrado bastante

filho, no aleitamento materno e no desenvolvimento dos cuidados com o bebê. A

promissora para o estabelecimento do vínculo entre mãe e filho. Além disso, as oficinas

utilização da técnica de Shantala contribui para o desenvolvimento afetivo e

vêm favorecem a troca de experiência entre as mães, visando o cuidado de si mesma,

psicomotor da criança, auxiliando o estabelecimento do vínculo entre o bebê e a

o resgate como mulher, a sexualidade feminina, o planejamento familiar, visando o

mãe ou com quem aplica a massagem. Desenvolve a amorosidade, a segurança e

cuidado integral a saúde da mulher para esta ter condição de gerenciar o cuidado do

o sentimento de proteção (3). Ao mesmo tempo o aleitamento materno também

seu filho. Para isto, vários temas pertinentes aos cuidados com o bebê são esclarecidos

estimula uma interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado

como os sinais clínicos de alerta, prevenção de acidentes na infância, higiene oral da

nutricional, no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, além de ter

criança, além de dúvidas referentes ao crescimento e desenvolvimento do bebê, bem

implicações na saúde física e psíquica da mãe, contribuindo significativamente

como a importância do calendário vacinal. As oficinas têm contribuído alimentação

para a redução da morbimortalidade materna e infantil (4). Portanto, cabe ao

saudável da criança, estimulando o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses

profissional de saúde identificar e compreender o processo do aleitamento

por meio de orientações e trocas de experiências, além de apoio para a continuação

materno no contexto sociocultural e familiar e, a partir dessa compreensão,

do aleitamento após a volta ao trabalho, além da sensibilização sobre a importância

elaborar estratégias para o desenvolvimento do cuidado da dupla mãe/bebê como

de manter o aleitamento materno até 2 anos ou mais. Ao mesmo tempo as oficinas
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de culinárias têm contribuído para o incentivo à alimentação complementar

PO270 - OFICINAS PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E

saudável no processo de introdução de novos alimentos por meio da orientação

ALIMENTA BRASIL NO MARANHÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

prática sobre o preparo dos alimentos. CONCLUSÃO: O desenvolvimento das

Soares Filho LC 1; Frota MTBA 1; Silva DA 1; Lima NIPP 2; Silva HDV 1; Costa AM 1;

oficinas de puericultura tem sido uma estratégia educação em saúde adotada

1 - Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão; 2 - Universidade Federal do Maranhão;

visando a promoção a saúde e prevenção de doenças das crianças filhas das mães
que apresentaram intercorrências gestacionais. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES

INTRODUÇÃO: A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB resultou da integração

PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: As oficinas tem contribuído para o

das ações da Rede Amamenta Brasil e da Estratégia Nacional de Promoção da

fortalecimento de vínculo entre mãe e filho, para incentivo o aleitamento materno

Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), que foram lançadas em 2008 e 2009,

exclusivo até os 6 meses de idade, bem como para estimulação e apoio as mães a

respectivamente, com a finalidade de promover reflexão da prática da atenção à saúde

continuarem o aleitamento até 2 anos ou mais. Além disso, nas oficinas de culinárias

de crianças de 0 a 2 anos de idade e capacitação dos profissionais de saúde¹. Diante disso,

tem favorecido a alimentação complementar saudável no processo de introdução

as práticas alimentares inadequadas nos primeiros anos de vida estão intimamente

de novos alimentos contribuindo assim para a promoção à saúde da criança.

relacionadas à morbidade de crianças, representada por doenças infecciosas, afecções
respiratórias, cárie dental, desnutrição, excesso de peso e carências específicas de

PALAVRAS-CHAVE: Shantala; Aleitamento Materno; Saúde da Criança

micronutrientes². Dessa forma, os profissionais de saúde não dependem apenas
de um conhecimento técnico para lidar com esse desafio, mas sobretudo, de
habilidades e atitudes para acolher dúvidas, preocupações, dificuldades das mães
e seus familiares³. Portanto, são necessárias medidas de melhoria das habilidades
e dos conhecimentos dos profissionais que estão inseridos na Atenção Básica no
que se refere ao incentivo ao aleitamento materno e a alimentação complementar
saudável. OBJETIVOS: Aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de
saúde dos municípios maranhenses para promoção do aleitamento materno e da
alimentação complementar como atividade de rotina das Unidades Básicas de Saúde
– UBS, bem como qualificar as ações que esses profissionais estão envolvidos para
promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para
crianças menores de dois anos de idade. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: No período de
novembro de 2013 a maio de 2014, foram capacitados profissionais de nível superior
que atuam na Estratégia de Saúde da Família – ESF de 48 municípios que participam
da Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil- ANDI no
Maranhão. Sendo estes municípios priorizados por conta da elevada ocorrência de
casos de desnutrição em crianças menores de 2 anos nestas localidades. A capacitação
foi realizada através de oficinas semanais com carga horária de 32 horas tendo como
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base a metodologia crítico-reflexiva, de acordo com o “Manual de Implementação”

das Oficinas de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil no

da EAAB, incluindo atividades participativas, com a troca de experiências e a

Maranhão, levou em consideração alguns desses princípios que a PNAN aponta,

construção do conhecimento a partir da realidade local. RESULTADOS: Foram

como forma de contribuir para melhoria do perfil nutricional das crianças, reduzir

realizadas cinco Oficinas da EAAB em São Luís-MA, sendo formados 115 tutores,

as deficiências de nutrientes e promover um crescimento mais saudável para estas.

dentre estes foram capacitados 74 enfermeiros, 29 nutricionistas, 3 médicos, 2
assistentes sociais, 2 biólogos, 1 dentista, 1 fonoaudiólogo, 1 pedagogo, 1 jornalista

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Complementar; Atenção Básica; Amamentação

e 1 terapeuta ocupacional. Nas oficinas de trabalho nas UBS foram capacitados 442
profissionais em 23 UBS dos municípios de Paço do Lumiar, São Luís e São José de
Ribamar. CONCLUSÃO: A experiência se mostrou exitosa na formação de tutores
no estado do Maranhão. Faz-se necessário que os tutores implementem a EAAB
nas UBSs dos seus municípios e com isso se tornem profissionais multiplicadores
das habilidades de comunicação e dos conhecimentos referentes aos temas
aleitamento materno e alimentação complementar saudável. A ferramenta é
um importante investimento em ações de promoção da alimentação saudável
para crianças menores de dois anos de idade, promovendo o aumento da
prevalência do aleitamento materno e a melhoria dos indicadores de alimentação
e nutrição em crianças nessa faixa etária. CONTRIBUIÇÃO PARA A POLÍTICA DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)
define em suas Diretrizes os princípios de incentivo à promoção de práticas
alimentares saudáveis, quando se trata da Organização da Atenção Nutricional
e a Promoção da Alimentação Saudável no contexto da garantia da oferta de
uma alimentação adequada para todos os indivíduos. Esses princípios ressaltam
a importância de que a rede de atenção à saúde constitua-se em uma estrutura
de apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, e
que as práticas e processos de acolhimento dos profissionais de saúde, precisam
considerar a alimentação e nutrição como determinantes de saúde e levar em
conta a subjetividade e complexidade do comportamento alimentar. Mediante
isso, torna-se de fundamental importância disseminar essas concepções entre
todos esses profissionais, principalmente aqueles que estão na rede de Atenção
Básica, contribuindo para a qualificação de sua escuta e capacidade resolutiva
em uma perspectiva humanizada. Portanto, podemos concluir que a realização
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PO272 - PERFIL DO ATENDIMENTO A MÃES EM UM POSTO DE COLETA DE LEITE

PO273 - PERFIL NUTRICIONAL E ALIMENTAR DE NUTRIZES E SEUS ASPECTOS

HUMANO EM UM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA DE BELO HORIZONTE MG

DETERMINANTES DE NASCIMENTOS DE PREMATUROS EM UM PROJETO CANGURU

MAGALHÃES, R.C. ; BITTENCOURT, R.L.F. ; SANTOS, C.R. ; LIMA, F.A.F. ; WALTY,

BRANCO DBC 1; PAIVA FHM 2; Henriques EMV 1;

C.M.R.F. 1;

1 - Universidade de Fortaleza; 2 - Nutricionista;

1

1

1

1

1 - HOSPITAL SOFIA FELDMAN;
Introdução: No decorrer da gravidez e do puerpério ocorrem várias transformações no
O aleitamento materno é uma prática que corrobora para a diminuição das taxas

organismo materno, objetivando assegurar o crescimento e o desenvolvimento do feto

de mortalidade infantil. Reconhecidos os benefícios dessa prática, a política

e, ao mesmo tempo, manter a saúde materna durante e após a gestação, garantindo

nacional de aleitamento materno tem como objetivo promover, proteger e apoiar a

desta forma que esta se torne hábil para o processo de lactação. Desse modo, é

amamentação, sendo o banco de leite uma das estratégias apontadas. Caracterizar

necessário cuidar da saúde e alimentação materna durante esses períodos, para

os atendimentos realizados na sala de coleta de leite humano de um hospital amigo

contribuir com a saúde do recém-nascido.¹ Uma análise feita no Brasil sobre as causas

da criança localizado em Belo Horizonte MG. Esse hospital não tem um banco de

dos nascimentos de pré-termos revelou que as síndromes hipertensivas da gravidez

leite humano, havendo a sala de coleta de leite humano, destinada a atender o

(SHG) foram responsáveis por 38% dos nascimentos prematuros, sendo o grupo

referido público. Estudo descritivo no qual foram analisados os atendimentos feitos

mulheres que receberam tratamento anti-hipertensivo considerado o de maior risco

em uma sala de coleta de leite humano de um hospital amigo da criança no período

para prematuridade, possivelmente por tratar-se dos casos mais graves.² O Brasil foi o

de janeiro a dezembro de 2013. Os dados foram coletados do banco de dados do

primeiro país a adotar o Método Canguru como política pública, designando-o como

referida espaço. A partir dos resultados observa-se a importância das práticas

uma técnica para a assistência humanizada do neonato pré-termo e/ou de baixo peso.³

educativas, uma vez que, essas se fazem indispensáveis durante período pré e

Objetivos: Analisar o perfil nutricional e alimentar de nutrizes e seus aspectos

pós-natal a fim empoderar a mulher para a decisão de amamentar. Os resultados

determinantes para nascimentos de prematuros no Projeto Canguru da Maternidade

também evidenciam que o quinto passo para o sucesso da amamentação foi

Escola Assis Chateaubriand (MEAC) em Fortaleza-CE. Métodos: Estudo do tipo

implementado, pois, as mulheres foram orientadas quanto a ordenha e estimuladas

observacional, transversal, descritivo e analítico, amostra foi não intencional, por

a lactação mesmo separadas de seus filhos por ocasião da internação hospitalar.

conveniência, de forma consecutiva e não probabilística, envolvendo 74 lactantes.
As informações foram retiradas dos prontuários e formulário estabelecido, onde se

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Saúde da Criança; Saúde da Mulher

coletaram dados socioeconômicos, história reprodutiva e doenças associadas na
gravidez. Realizou-se avaliação do consumo alimentar, através da frequência alimentar
e para o estado nutricional foi utilizado o Índice de Massa Corporal. Resultados:
44,6% das nutrizes estavam na faixa etária de 19 a 30 anos; 64,9% referiram ser
casadas ou viverem em união estável e 59,5% tiveram alguma patologia associada
ao período gestacional. Observou-se uma prevalência de dieta hipercalórica
com ingestão adequada de macronutrientes. Ao se correlacionar as variáveis
socioeconômicas e demográficas à idade gestacional observou-se que houve
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associação estatisticamente significativa com a renda e a habitação dessas nutrizes.

PO274 - PIQUENIQUE NO PARQUE – GRUPO DE APOIO COMO ESTRATÉGIA DE

Conclusões: Verificou-se que as mulheres com renda menor que 1(hum)salário

AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO NO MUNICÍPIO DE RIO

mínimo e que moravam em casa alugada foram as que apresentaram uma menor

DAS OSTRAS/RJ

média de idade gestacional para o nascimento de prematuros. Na correlação das

Lima DB 1; Reis DF 1; Mouta RJ 1; Martins LP 1; Viana AA 1; Barbosa EB 2;

faixas de semana gestacional e as patologias gestacionais, verificou-se um grande

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS; 2 - Grupo Maternando;

número de mulheres hipertensas, entre as 30ª e 35ª semanas gestacionais, no
momento do nascimento de filhos prematuros. Nessa perspectiva, os dados obtidos

Introdução: Gestação, pós-parto e puerpério são momentos vivenciados por mulheres

a partir dessa pesquisa mostram-se principalmente importante para auxiliar na

que decidem pela maternidade, que trazem à tona questões de cunho biopsicossociais

formulação de uma base de dados que poderá futuramente ser utilizada para

que agitam internamente, desequilibram suas vidas, deixando-as ansiosas,

contribuir no planejamento de novas políticas públicas na área de saúde do Estado.

sensibilizadas e vulneráveis, principalmente quando não tem apoio durante o processo
– gestar, parir, cuidar, amamentar. A partir da vivência da profissional responsável e

PALAVRAS-CHAVE: Nutrizes; Perfil nutricional; Patologias associadas

das mães envolvidas em atividades estratégicas de qualificação e humanização do
pré-natal e puerpério do município de Rio das Ostras, foi percebida a necessidade
de estreitamento e manutenção dos vínculos surgidos durante tais atividades, com
vistas à criação de uma rede de apoio. A forma escolhida para ampliação do cuidado
foi intensificar a socialização através da realização de “Piqueniques”, utilizando esta
modalidade lúdica como palco para que o apoio mútuo se fizesse espontaneamente.
A implantação desta estratégia contou com a parceria do Programa de Saúde
da Mulher, como iniciativa pública e um grupo de mulheres da sociedade civil
organizada, o “GRUPO MATERNANDO”, como iniciativa privada. Participam ainda
de algumas atividades temáticas, o Programa de Saúde da Criança e ATAN (Área
Técnica de Alimentação e Nutrição) do Município de Rio das Ostras. Objetivos:
Utilizar os recursos e benefícios advindos da convivência em grupo para proporcionar
encontros entre mulheres, gestantes, mães, ao ar livre, onde a troca de informações,
emoções, sentimentos, vivências, que deverão fortalecer suas potencialidades para
auxiliar no processo de empoderamento da maternidade, minimizando ansiedades e
inseguranças, que acompanham a mulher durante o período da gestação e puerpério.
Método: A Metodologia utilizada é a Participativa, onde o diálogo e a troca de
experiências poderão contribuir para uma construção coletiva de saberes, que fará
sentido pelo resultado, mas principalmente pelo processo democrático de criação. O
local utilizado para esta atividade é o Parque da Cidade do Município de Rio das Ostras.
Resultados: Realizamos encontros quinzenais, onde cada participante leva um lanche
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para ser compartilhado, cangas para serem estendidas no gramado, e a partir daí,

PO275 - PREVALÊNCIA DE ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS DE 9 A 24 MESES

as conversas vão surgindo espontaneamente, abordando assuntos relacionados à

RESIDENTES EM ALGUNS BAIRROS DE MANAUS/AM

gestação, amamentação, tipos de parto, violência obstétrica, relações familiares,

Nagahama D 1; Lopes JS 1;

cuidado com os filhos, entre outros. O primeiro “Piquenique no Parque” ocorreu em

1 - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia;

Dezembro de 2013, como confraternização de final de ano das mães participantes
da “Hidroterapia para Gestantes” e o piquenique subseguinte ocorreu em

Introdução: A anemia é, atualmente, a carência nutricional mais prevalente no

comemoração da “Semana Nacional de Humanização”. Conforme o aumento da

mundo, afetando países desenvolvidos e em desenvolvimento (WHO, 2001). No

demanda e da necessidade de contato, decidimos realizar encontros semanais,

Brasil, têm sido verificadas elevadas prevalências desta deficiência principalmente

desdobrando o piquenique, um encontro espontâneo, lúdico e de socialização,
num espaço aberto de apoio mútuo, escuta, acolhimento e convivência. Conclusão:
Podemos concluir a partir da observação participante e mediação destes
encontros, que uma rede de cooperação e solidariedade se forma, e com ela o
aumento da autoestima das participantes enquanto mães, mulheres, donas-decasa. Percebemos ainda a importância das alianças estabelecidas, gerando trocas
de informações e experiências, aumentando a autonomia e a autovalorização
das mães e de seus bebês, possibilitadas pela grupalidade. Vários fatores podem
levar essas mulheres individualmente, a fragilizarem-se, enquanto que unidas se
fortalecem, vislumbrando outra forma de viver, empoderadas no papel de mulher,
mãe e cidadã. Quando formamos um grupo de cuidado e apoio, disponibilizamos
espaço de convivência, interação e escuta onde a troca de saberes entre mulheres
com experiências semelhantes podem minimizar a ansiedade inerente ao período
gestacional e puerperal, fazendo com que esta modalidade de cuidado mútuo reflita
diretamente na qualidade de vida dos participantes e seus familiares. Contribuições
para a Política de Alimentação Infantil: Uma ação lúdica e prazerosa, onde o apoio
e incentivo mútuo para o empoderamento da maternidade e consequentemente

entre as crianças de 6 a 24 meses, que constituem a faixa de maior risco. Essa
é uma das fases do ciclo da vida mais sensível à deficiência de ferro, pois o
requerimento natural desse nutriente é mais elevado decorrente à evolução do
cérebro e da fundamentação dos processos mentais e motores (Brasil, 2005).
Em Manaus-AM, as taxas de prevalências variam entre 12% (Rodrigues, 2004) até
70% (Esteves et al. 2003). Muitos fatores podem influenciar no aparecimento da
anemia, tais como o baixo nível socioeconômico, prematuridade, baixo peso ao
nascer, baixa ingestão de alimentos ricos em ferro e o desmame precoce (Silva, 2001).
Entre as principais estratégias recomendadas, a suplementação com sais de
ferro é a mais utilizada pelo seu resultado em curto prazo de tempo. No Brasil, foi
implantado o Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) em 2001,
cujo objetivo principal é reduzir a incidência da anemia ferropriva entre crianças
de 6 a 18 meses, gestantes a partir da 20ª semana de gestação e no pós-parto,
através da suplementação medicamentosa de doses semanais de sulfato ferroso
e orientação nacional (Brasil, 2005). O PNSF teve seu início em 2005 no Amazonas.
O presente estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de anemia ferropriva e

da amamentação, transforma mães em multiplicadoras de saberes referentes aos

fatores de risco associados na sua ocorrência em crianças de 9 a 24 meses atendidas

cuidados dos seus filhos poderá refletir significamente na política de alimentação

em Unidades Básicas de Saúde de Manaus, além de verificar se estar inscrita no PNSF

infantil, em se tratando de orientações para o aleitamento materno prolongado

é um fator de proteção para tal deficiência nutricional. Casuística: Utilizou-se uma

e formas adequadas de complementar a amamentação após os 6 meses de vida.

parte do banco de dados de um estudo transversal já concluído. Foram avaliadas 162
crianças de 9 a 24 meses, por demanda espontânea em três Unidades Básicas de Saúde

PALAVRAS-CHAVE: Piquenique; Grupo de Apoio; Humanização do Pré-Natal e

de Manaus, no período de agosto de 2007 a maio de 2008. Para se obter um grupo

Puerpério

homogêneo, no projeto inicial foram utilizados alguns critérios de exclusão, tais como
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mães com incapacidade mental ou isenta de responsabilidade dos cuidados das
crianças e crianças com idade superior a 24 meses, nascidas prematuras ou com
má formação congênita. Para a caracterização da amostra estudada, foram obtidas
informações por meio de entrevista utilizando um questionário estruturado. O nível
de significância para os testes estatisticos foi de igual ou inferior a 5%. A pesquisa
foi aprovada pelo do Comitê de Ética do INPA, sob o número 157/2007. Resultados
e Discussão: A anemia (Hb< 11g/dL) esteve presente em 73,45% da população do
estudo, sendo 49,57% considerada anemia severa, predominantemente no sexo
masculino (76%), porém não houve associação estatisticamente significante entre
o sexo e a anemia. Diferente da faixa etária, no qual verificou-se que as crianças
de 9 a 12 meses têm sete vezes mais chances de serem anêmicas em relação às
de 19 a 24 meses. A prevalência de anemia em crianças com menores idades é
atribuída às menores reservas de ferro, bem como a introdução de alimentação
complementar inadequada e a baixa ingestão de ferro (Osório, 2002; Rocha, 2008)
O peso ao nascer variou de 1.450g a 4.490g, com média de 3.000g. A prevalência de

representando 70,4%, mostrando significância para a ocorrência de anemia (p=0,004).
Martins et al. (1987) evidencia que as condições para a ocorrência da anemia
ferropriva estão atreladas às condições sociais e econômicas. Além disso, sua
relação com as condições de saneamento são evidentes pelas possibilidades de
agravamento desse risco. Conclusão: Neste estudo, houve associação estatisticamente
significativa apenas entre a faixa etária e a anemia (p=0,002) e entre o esgoto
sanitário e a anemia (p=0,004). Embora não tenha associação estatisticamente
significante entre a criança estar inscrita no Programa Nacional de Suplementação de
Ferro e a anemia, verificou-se que 82,9% dos inscritos no PNSF estavam anêmicos.
Diante dos resultados obtidos através desse estudo, verifica-se a alta prevalência de anemia
ferropriva em crianças menores de dois anos de idade. Os fatores de risco identificados
no presente estudo podem nortear as políticas públicas no que se refere a identificar
a população de risco pra a anemia ferropriva e adequar os programas já existentes.
PALAVRAS-CHAVE: Anemia ferropriva; prevalência; fatores de risco

crianças com baixo peso ao nascer foi de 4,32% (7) com menos de 2500g. Destas,
71,42% (5) apresentaram anemia, mas sem associação estaticamente significativa.
Quanto ao estado nutricional, utilizou-se o parâmetro de peso por idade e 47,9%
das crianças que estavam com o peso adequado para a idade e 73,7% apresentaram
anemia, porém, neste estudo, a análise estatística não mostrou significância entre
o estado nutricional e a anemia. Além disso, também não houve associação
estatisticamente entre a realização de exame para a anemia e a sua deficiência.
A anemia se fez presente predominantemente nas crianças nas quais as mães tinham
o tempo de escolaridade inferior a 8 anos (78,4%), porém não houve associação.
A maioria das mães das crianças do estudo (88,27%) realizou a suplementação
durante a gestação, dentre os quais destacam-se 37,76% com sulfato ferroso, 22,9%
com ácido fólico e 17,4% com polivitamínico. No entanto, não houve associação
estatisticamente significante entre a suplementação durante a gestação e a anemia.
Em relação ao esgoto sanitário, verificou-se que as crianças que possuem
esgoto do tipo ao céu aberto têm cinco vezes mais chance de serem anêmicas
em relação às de fossa rudimentar, onde a prevalência de anemia foi menor,
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PO276 - PREVALÊNCIA DE DÉFICIT DE PESO AO NASCER NA REGIÃO NORTE DO

PO277 - PREVALÊNCIA DE DÉFICIT DE PESO AO NASCER NO BRASIL

BRASIL

BRIGLIA, EA 1;

CANDÉIA LRM 1; CASTELO BRANCO ACB 1; SILVA LC 1; BRIGLIA, EA 1;

1 - Centro Universitário do Norte - UniNorte/Laureate;

1 - Centro Universitário do Norte - UniNorte/Laureate;
O peso ao nascer é um importante marcador das condições intrauterinas em que a
A desnutrição uterina é um dos fatores que, associados ou isolados, resultam em

criança foi submetida durante o período gestacional; também é o fator individual

nascimentos de recém-nascidos com baixo peso ao nascer. O peso ao nascer (PN)

de maior influência na saúde e sobrevivência da criança recém-nascida 1. Diante

é um importante medidor para avaliar as condições de saúde do recém-nascido

do exposto o objetivo deste trabalho foi verificar a prevalência de déficit de peso

assim como na introdução e manutenção do aleitamento materno. Diante do

ao nascer no Brasil. Para tanto, coletaram-se os dados a partir das estatísticas

exposto o objetivo deste trabalho foi verificar a prevalência de déficit de peso ao

vitais do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)

nascer na Região Norte do Brasil. Para tanto, coletaram-se os dados a partir das

referentes aos nascimentos ocorridos em 2012, caracterizando-se como déficit

estatísticas vitais do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

de peso ao nascer, crianças que nasceram com peso entre 500g e 2.499g. Em

(DATASUS) referentes aos nascimentos ocorridos em 2012, caracterizando-se como

2012, nasceram no país, 2.905.789 crianças, das quais 8,3% com déficit de peso ao

déficit de peso ao nascer, crianças que nasceram com peso entre 500g e 2.499g.

nascer. A Região Sudeste foi a que apresentou maior prevalência de déficit de peso

Em 2012, nasceram com déficit de peso, na Região Norte do Brasil, 308.375 (7,1%)

ao nascimento (9,1%), seguida da Região Sul (8,6%), Região Centro-Oeste (8,2%),

crianças. O Estado do Amapá foi o que apresentou maior prevalência de déficit de

Região Nordeste (7,6%) e por fim a Região Norte (7,3%). Conclui-se que o Brasil

peso ao nascimento (8,0%), seguido do Acre (7,5%) e Roraima (7,2%). Os Estados

apresenta expressiva taxa de déficit de peso ao nascer e que a Região Sudeste é a

do Pará e Amazonas apresentaram a mesma prevalência de déficit de peso ao

que apresenta maior prevalência em relação a esta estatística. Este dado pode ser

nascer (7,1%), seguidos por Tocantins (6,7%) e por fim Rondônia (6,4%). Conclui-se

devido a melhor assistência no pré-natal bem como ao manejo das gestações de

que a Região Norte do Brasil apresenta expressiva taxa de déficit de peso ao nascer

alto risco que a Região Sudeste apresenta em relação às outras regiões do país.

e que o Estado do Amapá foi o que apresentou maior prevalência em relação a esta

1. Organización Mundial de la Salud. Promoción del desarrollo fetal óptimo.http://

estatística.

www.who.int/nutrition/publications/fetal_dev_report_ES.pdf

(acessado

em

30/

Ago/2014).
PALAVRAS-CHAVE: Prevalência; Baixo peso ao nascer; Região Norte
PALAVRAS-CHAVE: Baixo Peso ao Nascer; Prevalência; Brasil
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PO278 - PREVALÊNCIA DE DÉFICIT DE PESO E PESO ADEQUADO AO NASCER NA

PO280 - PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADO A UMA PUÉRPERA COM MASTITE

CIDADE DE MANAUS/AMAZONAS

PUERPERAL BILATERAL: UM DESAFIO NA ASSISTÊNCIA NO BANCO DE LEITE HUMANO

SILVA LC ; CANDÉIA LR ; CASTELO BRANCO ACB ; BRIGLIA, EA ;

DO IFF.

1 - Centro Universitário do Norte - UniNorte/Laureate; 2 - : Centro Universitário do

Bahia, ACS 1; Savoldi, NAM 2;

Norte - UniNorte/Laureate; 3 - Centro Universitário do Norte - UniNorte/Laureate;

1 - PGGSCM, IFF, Fiocruz; 2 - BLH, IFF, Fiocruz;

A frequência de aleitamento materno (AM) em recém-nascidos (RN) com déficit

Introdução A mastite puerperal é uma intercorrência infecciosa aguda das glândulas

de peso ao nascer apresenta dificuldades peculiares devido à condição clínica

mamárias que ocorre no período da amamentação. Ocorre mais comumente na

do RN, em especial se o mesmo for prematuro. De acordo com a Organização

segunda e terceira semana após o parto3. É caracterizada por sintomas locais que

Mundial de Saúde, todas as crianças devem receber exclusivamente leite materno

se iniciam como uma celulite do tecido conjuntivo interlobular acompanhada por

até os seis meses de idade; a amamentação deve ser mantida por, pelo menos,

sinais clássicos da inflamação. O leite acumulado, a resposta inflamatória e o dano

dois anos; e apenas a partir dos seis meses de nascidas, o leite materno deve ser

tecidual favorece resultante uma infecção comumente pelo Staphylococcus (aureus e

complementado. O AM torna-se ainda mais necessário entre crianças com déficit

albus). A incidência acomete de 1% a 5% das puérperas.2 Nesse sentido, considerando

de peso ao nascer considerando o risco de repercussões a curto e longo prazo em

a importância do cuidado adequado na tentativa de evitar futuras complicações.

seu processo de crescimento e desenvolvimento. Diante do exposto o objetivo

Realizou-se um estudo clínico referente a uma paciente portadora de mastite

deste trabalho foi verificar a prevalência de déficit de peso e peso adequado ao

puerperal. O objeto deste estudo foi a sistematização da Assistência de Enfermagem

nascer na cidade de Manaus/AM. Para tanto, coletaram-se os dados a partir das

em um estudo de caso referente à paciente com mastite no Instituto Nacional de

estatísticas vitais do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF). Objetivos:

(DATASUS) referentes aos nascimentos ocorridos em 2012, caracterizando-se como

Descrever o caso clínico de uma nutriz com abscesso mamário; identificar os possíveis

déficit de peso ao nascer, crianças cujo PN foi de 500 a 2.499g e peso adequado ao

diagnósticos de enfermagem e apontar as intervenções de enfermagem relacionadas

nascimento, crianças cujo PN foi maior ou igual a 2.500g. Em 2012, nasceram na

a cada diagnóstico. Metodologia: Estudo de caso clínico de enfermagem, descritivo,

cidade de Manaus, 41.147 crianças, das quais, 7,8% com déficit de peso e 92,2% com

exploratório com abordagem qualitativa. Sujeito do estudo: Cliente T.M.R.S de 26 anos

peso adequado ao nascer. Dentre as crianças com déficit de peso, 87,9% nasceram

de idade, que compareceu ao ambulatório do Banco de Leite Humano (BLH) do IFF no

com peso entre 1.500g e 2.499g, 8,5% com peso entre 1.000g e 1.499g, e, 3,6%

Rio de Janeiro em Setembro de 2013. Os resultados foram analisados e apresentados

com peso entre 500 e 999g. Conclui-se que em Manaus, a prevalência de déficit

com base na taxonomia NANDA, NIC, NOC1 a partir da coleta de informações

de peso ao nascer é expressiva e que devem ser tomadas as devidas providências

realizadas pelo histórico e exame físico da cliente. Histórico de enfermagem: GI PI A0.

em relação à assistência pré e pós-natal para evitar repercussões negativas tardias.

Queixa principal: Mama ingurgitada com secreção purulenta. Exame físico: PA: 100X70

1

2

3

3

mmHg; FC: 107bpm; T: 37,5°C. Cliente consciente, orientada, corada, pele hidratada,
PALAVRAS-CHAVE: Prevalência; Baixo peso ao nascer; Manaus

integridade da pele prejudicada, queimadura de 2° grau em QSI de mama D com saída
de grande quantidade de secreção seropurulenta. Mama E apresentando abscesso
com saída de secreção purulenta e área endurecida em união dos QQEE. MMSS e MMII
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sem presença de edemas, diurese e eliminação preservados e padrão alimentar
satisfatório. Foram realizados curativos em mama E e D resultante da drenagem de
secreção seropurulenta com SF 0,9% e cobertura com gaze estéril. A partir desses
dados, evidenciaram-se os seguintes diagnósticos de enfermagem: Amamentação
interrompida, caracterizada pelo não oferecimento das mamas ao bebê e
relacionada à contra-indicação da amamentação por doença da mãe; integridade
da pele prejudicada, que foi caracterizada pela destruição da camada da pele, sendo
associada à queimadura na mama; hipertermia, caracterizada por pele avermelhada,
relacionada à infecção; risco para o vínculo mãe e filho prejudicado, relacionado à
interrupção do processo de amamentação. Intervenções de enfermagem: Orientar
a mãe quanto à importância de inibição da lactação; proteger a pele; reduzir
os fatores contribuintes para os irritantes mecânicos da pele; realizar curativo
diário; monitorar temperatura corporal; permitir a expressão dos sentimentos;
criar um ambiente confortável para receber essa criança durante a visita, dentre
outros. Conclusão: Sendo assim, a enfermagem possui um papel fundamental na
assistência, dando ênfase às medidas preventivas que, se oferecidas desde o prénatal, através de grupos educativos e consultas individuais à gestante, se torna
capaz de fortalecer a confiança da gestante para o auto-cuidado no período de
lactação, atuando na prevenção de agravos importantes associados a este período.
PALAVRAS-CHAVE: Mastite; Diagnóstico de enfermagem; Enfermagem

PO281 - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE HUMANIZAÇÃO
DA ASSISTÊNCIA NO PRÉ NATAL E NASCIMENTO
Vonzoski AAD 1; Nassif AA 2; Caus ECM 3;
1 - MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS; 2 - MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS
SES-SC, Universidade do Contestado - Mafra; 3 - MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS,
Universidade do Contestado;
Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS) objetivando estabelecer produções científicas dos enfermeiros,
nos anos de 2001 a 2011, sobre humanização da assistência prestada às gestantes
e às parturientes, após a implantação do Programa de Humanização no Pré-natal
e Nascimento (PHPN) em 2000. Os descritores utilizados foram: Humanização do
parto; humanização do nascimento; parto humanizado; obstetriz; enfermeira(o)(s)
obstétrica(o)(s); humanização da assistência; pesquisa (s) em enfermagem; papel
do profissional de enfermagem; obstetrícia e enfermeiro (s). A busca resultou em
9870 referências, que passaram por prévia análise dos títulos e resumos, quanto
ao enquadramento ou não ao tema desta revisão bibliográfica, seguindo também
os critérios de estarem disponibilizados de forma gratuita, na íntegra e no idioma
português, restando 97 artigos. Da leitura aprofundada, identificou-se 5 categorias
descritas a seguir: Categoria1 - artigos de revisão (09); Categoria 2 - significados,
experiências e percepções (40); Categoria 3 - métodos e práticas (38); Categoria
4 - reflexão (05) artigos e Categoria 5 - avaliação (05 ) artigos. Cada categoria foi
apresentada em subcategorias, para melhor analisar as pesquisas selecionadas,
conforme o enfoque dado. Existem muitas produções científicas realizadas por
enfermeiros sobre humanização no pré-natal e nascimento; embora ações estejam
sendo realizadas; a pesquisa mostrou ser necessário o preparo adequado da gestante
e familiar desde o pré-natal; realizar sensibilização e capacitação dos profissionais para
uma postura humanizadora; investimentos estruturais e organizacionais; adequação
tanto nas instituições quanto na rede básica de assistência e ainda que cada ator se
conscientize de suas responsabilidades para a viabilização da transformação necessária.
O enfermeiro tem se mostrado um agente fundamental na assistência humanizada
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no pré-natal e nascimento, pois vem buscando garantir a implementação do

PO282 - RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O PROCESSO EDUCATIVO PARA A

PHPN. Ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que a assistência seja

PROMOÇÃO DA SAÚDE DE CRIANÇAS OBESAS

realmente dinâmica.

Campos MLB 1; Lemos BCM 1; Machado MMT 1; Amaral JJF 1; Silva KA 1;
1 - Universidade Federal do Ceará;

PALAVRAS-CHAVE: Enfermeira Obstétrica; Humanização do parto; Humanização
do nascimento

A obesidade infantil é um problema de saúde pública com repercussões biológicas,
psicológicas e sociais até a fase adulta, comprometendo a qualidade de vida não só
da criança, mas de toda a família. No Brasil, o excesso de peso e a obesidade, a partir
de cinco anos de idade, são encontrados em todos os grupos de renda e em todas as
regiões, onde uma em cada três crianças de 5 a 9 anos está acima do peso de acordo
com a Organização Mundial da Saúde (OMS)1. Sabemos que o meio ambiente é um
dos fatores determinantes da obesidade2 e que os pais e familiares são fundamentais
na promoção de comportamentos saudáveis e estilos de vida das crianças3. Dessa
forma, este relato apresenta o trabalho desenvolvido por uma equipe multidisciplinar
com Psicólogos, Nutricionistas, Fonoaudiólogos, Endocrinologistas Pediátricas e
Educadores Físicos com crianças obesas de 5 a 9 anos de idade e suas famílias. O
trabalho foi realizado em um serviço de Saúde Suplementar de Fortaleza – CE através
de oito encontros presenciais e semanais. Entendendo a promoção da saúde como uma
estratégia de saúde pública, entre os objetivos do grupo estão: a apropriação da família
em reconhecer o corpo obeso e suas consequências, a educação nutricional e alimentar
para pais e crianças, o estímulo da prática de atividade física e orientações sobre impactos
da mastigação na obesidade. O grupo era formado por crianças, pais e cuidadores,
totalizando em média 25 participantes a fim de contribuir na troca de experiências
e intervenção da equipe. Os encontros grupais eram sempre facilitados por dois
profissionais para mediação e compreensão do contexto, propiciando o entendimento
das mudanças necessárias para cada família. Destacamos o primeiro encontro que
sensibilizava as famílias a compartilharem as motivações e angústias, mobilizando-as
para a tomada de consciência do contexto familiar da criança obesa e a atividade de
cozinha experimental para a família conhecer, preparar e provar novos alimentos a fim
de promover a consciência nutricional e melhorar as escolhas alimentares. Entre as
estratégias deste acompanhamento destacamos também a consulta individualizada
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com o profissional nutricionista para traçar um plano nutricional para a família

PO283 - RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA: EXPERIÊNCIA DA INSERÇÃO

de acordo com a sua realidade. Após a conclusão do grupo foram realizados

DE ENFERMEIRAS RESIDENTES NO CENTRO DE PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO DA

monitoramentos por telefone e encontros presenciais para solidificar as vivências

MATERNIDADE ANA BRAGA

apreendidas e manutenção dos comportamentos alimentares e estilo de vida, onde

CASTRO BM 1; NAVEGANTE ES 1; AMORIM MF 1; XISTO MAS 1; PEREIRA MS 1;

observamos a redução ou manutenção do peso das crianças e melhoria das práticas

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS;

alimentares e relações interpessoais da família. Diante do exposto, pretendemos
sensibilizar e despertar os serviços de saúde acerca da compreensão em torno do

INTRODUÇÃO: A assistência à mulher no período gravídico puerperal no Brasil

trabalho multidisciplinar sobre a obesidade infantil, colaborando com as políticas

ainda está focada no modelo biomédico, que fragmenta o ser humano, o que tem

públicas de alimentação infantil em defesa da criança. Ressaltamos também, a

contribuído para a permanência e ou aumento do número de procedimentos invasivos

importância das práticas de intervenção desde o pré-natal e primeira infância como

e intervencionistas durante o trabalho de parto e parto, muitas vezes de forma

a melhor estratégia e janela de oportunidade na prevenção de doenças crônicas

desnecessária e sem a participação da mulher e ou família. Entretanto, nas últimas

como a obesidade infantil, sabendo que uma criança obesa tem 80% de chance

décadas, tem emergido vários movimentos governamentais e não governamentais

de se tornar um adulto obeso 4 e que de acordo com a WHO (2011)5 a obesidade

em prol de uma assistência humanizada e holística em que se considera a pessoa

infantil encontra-se associada a morte prematura e incapacidade na idade adulta,
além das crianças obesas apresentarem dificuldades respiratórias, hipertensão,
marcadores precoces de doenças cardiovasculares e efeitos psicológicos.
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade Infantil; Promoção da Saúde; Família

como principal sujeito do seu corpo e vida e não apenas simples objeto que
obedece passivamente às ordens de quem detem o poder do saber, sem qualquer
questionamento. Dentro da estratégia, estão previstos os Centros de Parto Normal,
unidades que funcionam em conjunto com as maternidades para humanizar o parto
e o nascimento, e contam com a inserção dos enfermeiros obstetras na assistência
ao parto de risco habitual. OBJETIVO: Descrever a experiência sobre a inserção
de enfermeiras residentes em Área Profissional em Enfermagem Obstétrica da
Universidade Federal do Amazonas-UFAM no Centro de pré-parto, parto e pós-parto
(PPP) da Maternidade Ana Braga. METODOLOGIA: A equipe de residentes é composta
por quatro enfermeiras. Após o término da atuação prática na atenção básica, as 4
enfermeiras residentes foram conduzidas aos serviços de 02 maternidades. Este relato
descreverá a experiência prática ocorrida na Maternidade Ana Braga, uma instituição
localizada na Zona Leste da cidade de Manaus, referência em gestação de alto risco.
Inicialmente para entendimento do processo/funcionamento e porta de entrada de
mulheres e gestantes nos níveis especializados. RESULTADOS: ASSISTÊNCIA À MULHER
NO CENTRO DE PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO: Em ambiente hospitalar, o enfermeiro
obstetra precisa empregar. Nesse contexto, as residentes incorporam em sua ações
tecnologias não invasivas, como: Apoio na compreensão do parto como um processo
fisiológico e estímulo que essa concepção seja percebida pelas parturientes; Valorização
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dos aspectos subjetivos das parturientes; A presença de um acompanhante

PO284 - SALA DE ESPERA: ESPAÇO PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

de livre escolha; Escolha da mulher pela posição para o parto, evitando assim a

Amorim R 1; Viana LCV 1; Alves MTR 1; Batista EO 1; Oliveira GM 1; Oliveira SBA 2;

posição litotômica que potencializa a ocorrência de lacerações. Quando existe

1 - Universidade do Estado do Amazonas; 2 - Universidade Estadual do Amazonas;

a possibilidade de movimentação, as parturientes adotam espontaneamente
posições ortostáticas, decúbito lateral ou até mesmo quatro apoios. Por isso

Introdução: A Atenção Primária em Saúde (APS) é um conjunto de ações

mesmo é indispensável que a parturiente tenha a possibilidade de boa mobilidade,

individuais e coletivas voltadas para a promoção da saúde, prevenção de agravos,

que somado ao efeito da força da gravidade, favorecem a progressão do trabalho

tratamento e reabilitação. A educação em saúde está inserida no contexto

de parto; Sugestão do banho morno de modo a proporciona à mulher a retomada

da APS porque a modificação de conhecimentos, atitudes e comportamentos

de sua autonomia no processo de parturição, pois a mesma poderá mobilizar seus
próprios recursos na busca de seu bem estar durante este momento; Ingestão
de líquidos durante o processo de parturiação; Estimulo a respiração tranquila
da parturiente sendo esta uma possibilidade de proporcionar um momento de
introspecção e concentração, auxiliando na concepção de que a mulher deve
desempenhar um papel ativo durante o parto; Emprego de massagens seja através
das mãos ou de aparelhos vibratórios, com maior ou menor intensidade de modo
a promover alívio do desconforto durante o trabalho de parto; Uso de compressas
para proteção perineal, massagem perineal durante o período expulsivo; Incentivo
ao corte do cordão umbilical pelo acompanhante, com vistas à formação do vínculo
familiar; Estímulo ao contato pele-a-pele na primeira hora de vida, fortalecendo
o vínculo mãe-bebê; Estímulo e orientação ao aleitamento materno sob livre
demanda. CONCLUSÃO: O enfermeiro obstetra neste cenário viabiliza o abandono
das rotinas e intervenções obstétricas rígidas como: uso de enema, tricotomia,
jejum no trabalho de parto, manutenção da parturiente no leito com restrição
da deambulação espontânea, amniotomia precoce, indução, realização do parto
em Centro Cirúrgico sem acompanhante, posição litotômica durante o parto,

influem positivamente na melhoria da qualidade de vida e de saúde do indivíduo.
Na sala de espera é possível criar um espaço de educação em saúde e diálogo entre
comunitários e profissionais de saúde. Desta forma, há um estreitamento de relação
entre as partes criando oportunidade ímpar na promoção de saúde. A educação
em saúde na sala de espera com abordagem de temas em aleitamento materno e
alimentação complementar é uma estratégia importante para incentivar o aleitamento
materno até dois anos ou mais, abordar as dificuldades das nutrizes em relação ao
aleitamento, orientar como manter o aleitamento mesmo após retorno ao trabalho,
difundir técnica de coleta, estocagem e administração do leite materno por terceiros,
incentivar doação de leite excedente aos Bancos de Leite Humano e orientar de
forma adequada início de alimentação complementar. Objetivos: A implantação do
projeto de extensão Sala de Espera: Espaço para educação em saúde visa transformar
o período de espera dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Antônio em um
momento de acolhimento propício à abordagem de temas em aleitamento materno,
alimentação complementar e outros relevantes à pediatria. Para atingir tais objetivos
os acadêmicos da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) promoverão palestras

realização indiscriminada de episiotomia, afastamento do recém-nascido da mãe

dialogadas com a comunidade usando linguagem acessível. Metodologia: A UBS Santo

entre três a seis horas de vida. MPLICAÇÕES PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO

Antônio foi escolhida para implantação do projeto devido ao número expressivo de

INFANTIL: O leite materno é o mais completo alimento para o bebê, importante

atendimentos no período da manhã. Segundo dados oficiais da Secretaria Municipal

para o crescimento e desenvolvimento, especialmente quando oferecido como

de Saúde (SEMSA) do município de Manaus, no primeiro semestre de 2014 uma média

alimento exclusivo até os seis meses de idade. O ato de amamentar é fundamental

de 116 usuários foram atendidos por dia no turno matutino, destes atendimentos

nas condições ideais da saúde da criança, além de contribuir para a saúde da mãe.

79,15 corresponderam a consulta médica. Cerca de 30% do atendimento médico

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM; OBSTETRÍCIA; NASCIMENTO

nesta unidade abrange faixa etária pediátrica. Antes do início das atividades do
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projeto serão feitas reuniões com os profissionais de saúde da unidade a fim de

PO285 - TAXA DE ALEITAMENTO ENTRE MÃES TRABALHADORAS

sensibilizá-los acerca da importância da sala de espera e também haverão reuniões

Fagundes F 1; Abrão ACFV 2; Abuchaim ESV 3; Coca KP 4; Cruz MJS 5;

com os acadêmicos para levantamento de bibliografia, discussão crítica de textos e

1 - UNIMONTES; 2 - Escola Paulista de Enfermagem- UNIFESP; 3 - Escola Paulista de

artigos, afim de capacitá-los nos temas. Os temas serão abordados com exposições

Enfermagem-UNIFESP; 4 - Escola Paulista de Enfermagem - UNIFESP; 5 - Universidade

dialogadas ou audiovisuais relacionadas ao assunto Em algumas exposições será

Federal de São Paulo;

distribuído material produzido pelos executores tais como folders. As palestras
ocorrerão pela manhã a partir de 07:00 horas nas segundas, quartas e sextas-

Introdução: Dentre os “fatores que podem contribuir para o desmame precoce, o

feiras. Serão feitas no máximo duas palestras por dia. Ao final da atividade será

trabalho materno fora do lar é um dos que contribuem de forma importante para a

aplicado questionários contendo quatro itens a serem assinalados: muito satisfeito,

diminuição da taxa de amamentação”¹. “O retorno da mãe ao trabalho representou

satisfeito, insatisfeito e indiferente. Resultados: O projeto de extensão ocorrerá no

uma relação de estresse do término da licença-maternidade (120 dias) com o aumento

período de 01/08/2014 a 31/07/2015. Espera-se a audiência de 15 a 20 pessoas por

da incidência de desmame ao longo do 3º mês de vida da criança”². A inserção da

palestra tendo-se, portanto, um alcance semanal de aproximadamente 90 a 120

mulher no mercado de trabalho associada inclusive à “falta de garantias trabalhistas

usuários. Sendo assim, o projeto terá impacto no contexto da educação em saúde

têm contribuído bastante para o aumento das práticas de desmame”³. Objetivo:

sobre a amamentação, alimentação complementar e outros temas relevantes

Identificar a taxa de amamentação entre mães trabalhadoras formais. Método: Estudo

à pediatria. Conclusão: O projeto trabalha a interação entre comunidade,

transversal com 456 mulheres residentes do município de Montes Claros, Minas Gerais

acadêmicos da UEA e profissionais da saúde, criando um ambiente favorável para

- Brasil, cujos filhos foram amamentados desde o nascimento. Os critérios de exclusão

apoio a nutriz, promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar.

foram mães de prematuros, com história de gestação gemelar, filhos desmamados a

Contribuições para POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: A sala de espera é um

mais de 12 meses e adotivos. A coleta de dados foi realizada no período de novembro

espaço público ocioso e muitas vezes invisível às políticas de alimentação infantil.

de 2010 a fevereiro de 2011, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa das
Universidades Federal de São Paulo e da Universidade Estadual de Montes Claros,

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Alimentação complementar; Sala de

bem como a autorização da Secretaria Municipal de Saúde da região. Resultados:

espera

A mulheres com maiores níveis de estudo apresentam uma média de idade de 27
anos, 60,5% estudaram até o ensino médio, as crianças apresentaram entre seis e 12
meses de vida e aproximadamente 59% dos filhos estavam recebendo leite materno. A
situação de trabalho fora do lar representou 51,3% das entrevistadas. A maioria destas
trabalhadoras possuía ao menos um trabalho formal (61,1%) e remuneração de até um
salário mínimo (62,8%). A taxa de amamentação entre as trabalhadoras formais foi de
78,2% e para as do lar 79,3%, observando-se que há uma semelhança na duração do
aleitamento materno exclusivo nos 4 primeiros meses de vida da criança, independente
da mãe ter ou não um trabalho fora do lar. No entanto, após os quatro meses, há
uma diferença, pois as mulheres com trabalho fora do lar (26,9%) desmamaram mais
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do que as não trabalhadoras (46,4%) aos 6 meses de vida da criança. Conclusão:

PO286 - UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL EM PROL DA SAÚDE INTEGRAL

As mulheres trabalhadoras formais desmamaram menos precocemente entre

Silva CAT 1; Fuza RL 1; Lins MM 1;

dois e quatro meses de vida da criança do que as trabalhadoras informais, no

1 - SEMSA;

entanto, houve uma melhor situação da prática do aleitamento materno exclusivo
aos seis meses de vida da criança cujas mães não trabalhavam fora do lar.

Introdução: O Ministério da Saúde propõe para atenção básica linhas de cuidado
relacionadas ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, incentivo ao

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Retorno ao trabalho; DesmameF

aleitamento materno e alimentação saudável, prevenção de distúrbios nutricionais,
imunização e atenção às doenças prevalentes, saúde bucal, saúde mental, prevenção
de acidentes e maus-tratos, além de ações específicas dirigidas à mulher e ao
recém-nascido (1). A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um locus privilegiado para
desenvolver tais ações, pois se configura como um modelo assistencial que elege
a família como foco da atenção à saúde com vistas à integralidade, levando em
consideração a identidade familiar com seus simbolismos, suas emocionalidades,
racionalidades, intencionalidades, pactuações, saberes, fazeres e necessidades,
suas diversas formas de lidar com a saúde e a doença, sua capacidade de avaliar,
de fazer julgamentos e escolhas (2).Para tanto, é no vínculo criado entre a família e
toda a equipe de saúde que se consegue um ambiente favorável e estimulante à coresponsabilidade e à confiança mútua, permitindo conhecer a importância dada à
saúde por todos os membros, o que faz todo o diferencial. O setor saúde, por si só, não
consegue driblar as condições socioeconômicas desfavoráveis tais como, a pobreza, a
falta de saneamento básico, a baixa escolaridade, a falta de emprego, entre outras,
mas já consegue vislumbrar o desapego ao enfoque médico biológico, buscando ações
intersetoriais e multiprofissionais que melhorem a qualidade de vida da população.
Nessa nova lógica de fazer saúde, muitos paradigmas foram derrubados, o cuidado
e acompanhamento materno-infantil devem ser priorizados na atenção primária
levando-se em consideração as diretrizes do sistema único de saúde (SUS). Dessa
forma, trazer à tona experiências exitosas, que possam estimular outros profissionais
nos seus mais diversos contextos, é relevante para o fortalecimento do nosso sistema
de saúde, alternando da utopia para a prática. Objetivos: Estratificar as gestantes em
grupos de risco; Identificar fatores de risco ou diagnosticar e tratar doenças que podem
comprometer a saúde da mulher, do recém-nato e da criança até 2 anos de idade;
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Ajudar a família a melhorar sua qualidade de vida; Promover a amamentação.

PO287 - “ACOMPANHAMENTO SEMANAL DO BINÔMIO PUÉRPERA-RN PELO

Descrição Metodológica: Foi desenvolvido um estudo qualitativo, realizado na UBS

ENFERMEIRO E SUAS IMPLICAÇÕES NO ALEITAMENTO MATERNO EM UMA UNIDADE

Enf. Ivone Lima dos Santos, no município de Manaus, AM. A meta foi trabalhar com

DE SAÚDE DA FAMÍLIA”

todas as gestantes e crianças de 0 a 2 anos da equipe 148 da referida UBS. A primeira

Felix CAOZ 1; Nali SAN 2; Leite JRC 3;

etapa foi a busca ativa dessa população por meio dos agentes comunitários de

1 - Secretaria da Saude ; 2 - Secretaria da Saude; 3 - Escola de Enfermagem de Ribeirão

saúde (ACS). Realizaram-se quatro encontros com rodas de conversa diversificando

Preto da Universidade de São Paulo;

temas como: orientações sobre os cuidados com os mamilos, importância do apoio
familiar e amamentação precoce, informações sobre a licença maternidade para a

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde afirma que o Aleitamento Materno

mulher trabalhadora; as dúvidas e preocupações das mães e familiares, dificuldades

Exclusivo (AME) confere diversos benefícios para a mãe e para o bebê e o recomenda

na amamentação e importância que toda a família dá a amamentação; a saúde

até os 6 meses, com introdução de alimentos complementares a partir desse

bucal da criança começa com o cuidado à saúde da mulher e da família; introdução
e preparo de alimentos após os seis meses. Concomitantemente a essas rodas de
conversas, fazia-se também a avaliação da criança com toda a equipe, inclusive
imunização. Resultados: Todas as crianças e gestantes foram avaliadas pela médica,
enfermeira e cirurgiã-dentista da equipe; A família entendeu a importância da
amamentação exclusiva até os seis meses de vida; As gestantes e crianças de 0 a
2 anos foram estratificadas quanto ao risco. Conclusão: Concluiu-se que, apesar
das dificuldades encontradas, principalmente, quanto à agenda compartilhada e
à própria visão fragmentada da saúde, houve uma maior adesão à amamentação,

momento.Como proposta para maximizar o AME até 6 meses deve-se atentar para:o
atendimento de puérperas e o atendimento de rotina na atenção primária à saúde
de crianças. A importância da atuação dos profissionais ligados ao apoio do binômio
Mãe-RN durante o período de amamentação se mostra imprescindível, pois existe
uma baixa prevalência do AME. OBJETIVO: Com o objetivo de intervir nas causas
de insucesso da amamentação e desmame precoce e incentivar o aumento do AME
foi realizado uma estratégia de acompanhamento do binômio puérpera – recémnascido. METODOLOGIA : Foi proposto, uma estratégia desenvolvida em uma Unidade
de Saúde da Família de Ribeirão Preto, por um profissional enfermeiro, que consistiu
em acompanhar o binômio puérpera - RN, a partir da realização do teste do pezinho

atenção direcionada aos mais vulneráveis e fortalecimento do vínculo entre a ESF

em consultas de enfermagem semanais, para avaliação de peso e mamada, durante

e a população adscrita. Contribuições/implicações para a Política de Alimentação

o 1º bimestre de vida. RESULTADOS: Realizada a avaliação das crianças dos grupos

Infantil: Criação de vínculo; Maior adesão ao aleitamento materno; Prática da

participantes, foi possível detectar que o AME teve uma média de 104,2 dias no grupo

atenção integral e multiprofissional.

de crianças que foram acompanhadas pelo profissional enfermeiro, que se apresentou
maior do que crianças do grupo controle (82,6 dias). CONCLUSÃO: Pode-se concluir

PALAVRAS-CHAVE: Saúde da família; Assistência integral; Amamentação

que houve um aumento de cerca de 26,15%, na média de dias, de AME do grupo
de crianças acompanhadas em relação ao grupo controle. Os binômios participantes
da USF apresentaram 45,3% de dias a mais de AME realizando uma comparação
com dados da cidade Ribeirão Preto como um todo. CONTRIBUIÇÕES: Os resultados
demonstram mudanças em uma única unidade de saúde em relação à melhora da
manutenção do AME, nos primeiros meses de vida, pelo acompanhamento de
consultas de enfermagem pelo profissional enfermeiro.
PALAVRAS-CHAVE: amamentação; enfermeiro; binômio
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Segurança alimentar e nutricional na criança

PO289 - A IMPLANTAÇÃO DA I OFICINA CULINÁRIA NO MUNICÍPIO DE RIO
DAS OSTRAS/RJ: INCENTIVANDO BONS HÁBITOS ALIMENTARES EM CRIANÇAS

PO288 - A CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO BOMBEIROS DA VIDA NA CAPITAÇÃO E

PORTADORAS DE DIABETES MELLITUS TIPO I

CAPACITAÇÃO DE DOADORAS DE LEITE HUMANO: UMA EXPERÊNCIA EXITOSA

Reis DF 1; Almeida MC 1; Cardoso GT 1; Martins LP 1; Curty AC 1; Viana AA 1;

Marcuartú AC 1; SARGES KB 2; Moraes, PMO 3;

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS;

1 - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ; 2 - Clinica SAMED; 3 - Santa
Casa de Misericórdia do Pará;

Introdução: O processo de industrialização da alimentação em substituição da
comida caseira tem modificado o padrão alimentar do brasileiro. Alguns estudos

Introdução: O Projeto Bombeiros da Vida é uma parceria entre o Ministério da Saúde e

apontam que crianças tem adotado um comportamento alimentar inadequado,

o Corpo de Bombeiros que tem o objetivo de aumentar os estoques dos Bancos de Leite

com o aumento de produtos com alto teor energético e redução do consumo de

Humano, no país, por meio da coleta domiciliar do leite ordenhado pelas doadoras.

frutas, vegetais e cereais. No caso de crianças portadoras de diabetes mellitus,

Objetivo: Expor uma experiência vivida no Banco de Leite Humano João Aprígio Guerra

esta prática vem dificultando o controle e tratamento da doença, podendo

de Almeida. Método: Foi realizado um relato da experiência no Banco de Leite Humano

agravar o estado de saúde destas crianças. É convencionado que em se tratando

João Aprígio Guerra de Almeida em Belém do Pará. Resultados: Implantado em 2002,

de crianças, as práticas educativas sobre nutrição devem ser desenvolvidas de

em Belém, através de uma parceria entre o Banco de Leite Humano da Fundação Santa

forma lúdica, para que os indivíduos sejam estimulados a conhecer e decidir

Casa de Misericórdia do Pará e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará. O Projeto participa

sobre escolhas alimentares saudáveis. Neste contexto, foi realizada a primeira

de atividades como: sensibilização e cadastramento de doadoras, coleta domiciliar

“Oficina Culinária para Crianças Portadoras de Diabetes Mellitus do Município

de leite doado, divulgação em escolas, empresas, eventos e postos de saúde, entre

de Rio das Ostras/RJ”, onde as crianças tiveram a oportunidade de participar do

outros, com a finalidade de apoiar a amamentação exclusiva até os seis meses de vida,

preparo do alimento até o momento da degustação, utilizando-se de alimentos

e estimular a doação de leite humano. É realizado diariamente, contato telefônico com

saudáveis, motivando de forma lúdica, prática e prazerosa a construção coletiva

as doadoras, organização das rotas por bairros para a realização da coleta domiciliar,

do conhecimento com vistas à modificação de hábitos alimentares. Objetivos:

visitas domiciliares onde a equipe da orientação a mãe quanto ao método de ordenha

Descrever a primeira “Oficina Culinária para Crianças Portadoras de Diabetes

e armazenamento adequado do leite ou é dado apoio em dificuldades que as mãe

Mellitus” realizada no Município de Rio das Ostras/RJ. Descrição Metodológica: A

possam ter ao amamentar, além de realizar o registro do leite doado, para posterior

metodologia utilizada é a descritiva. Em 13 de Maio de 2014 foi realizada a primeira

controle de qualidade. O desafio é expandir o número de doadoras, ampliando e

“Oficina Culinária para Crianças Portadoras de Diabetes Mellitus” no Auditório do

implementando o Projeto em outros municípios do Estado. Conclusão: Desde sua

Centro de Saúde Extensão do Bosque, atividade esta elaborada pela ATAN (Área

fundação, o Projeto tem contribuído para o aumento de estoque de leite no Banco

Técnica de Alimentação e Nutrição), pelo Programa de Hipertensão e Diabetes

de Leite Humano, tanto através da capitação como da divulgação. Contribuições: As

(HiperDia) e pelo Programa de Saúde da Criança. A ação contou com a participação

experiências podem contribuir com informações e como incentivo a novas iniciativas.

de 10 usuários, compreendendo crianças e seus familiares. Resultados: Para esta
primeira oficina foi escolhida uma receita de Biscoitinho Integral Diet de Laranja

PALAVRAS-CHAVE: Leite Humano; Ordenha; Doação

e Castanha do Pará, sendo um alimento constante na alimentação da criança,
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numa versão sem açúcar e rica em fibras. A proposta desta receita foi principalmente

controle do diabetes mellitus. A criação de estratégias que proponham o respeito

apresentar novos gêneros alimentícios, onde os participantes pudessem experimentar

ao direito à saúde e a alimentação, principalmente de um público com restrições,

novos sabores pouco utilizados em seu cotidiano, como farinha integral, Castanha

caracteriza uma importante contribuição para a política de alimentação infantil.

do Pará e adoçante culinário em pó para forno e fogão. Os participantes foram
convidados e estimulados a manusearem os ingredientes da receita e a confeccionar

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Saudável; Educação em Saúde; Diabetes Mellitus

o alimento juntamente com as nutricionistas responsáveis pela atividade. Durante
todo o processo, as profissionais forneceram orientações sobre o valor nutricional do
alimento e da importância da formação de novos hábitos alimentares saudáveis em
virtude da patologia crônica da qual estas crianças são acometidas, esclarecendo a
necessidade da manutenção desses novos hábitos adquiridos como um dos fatores de
controle da doença. A participação da família é de suma importância neste processo,
visto que o ato culinário é uma prática de integração social, onde o aspecto simbólico
da alimentação é valorizado e relacionado ao preparo do próprio alimento como uma
atitude para a saúde e para a educação alimentar. Os participantes também foram
orientados a valorizarem a higiene necessária para manuseio dos alimentos a fim
de garantir a segurança alimentar. Em toda a prática foi nítido o crescente interesse
das crianças e seus familiares pelo tema, onde os mesmo solicitaram que sejam
realizadas outras oficinas e disponibilizadas novas receitas. Conclusão: Conclui-se
com esta experiência que a implantação de atividades lúdico didáticas devem estar
inseridas nas estratégias de alcance do público infantil, pois esta modalidade de
intervenção possibilita maior descontração entre as crianças para revelarem seus
conceitos e sua relação com os alimentos, valorizando o significado da comida para
cada um, estimulando o interesse e ampliando as possibilidades culinárias á partir
de novos ingredientes apresentados no preparo do alimento. A adesão e satisfação
com a atividade realizada motivou a equipe envolvida a promover oficinas futuras
com a mesma temática, oferecendo novas receitas que garantam uma alimentação
mais caseira, livre de alimentos processados e industrializados, isentos de açúcar,
corantes e outros aditivos prejudiciais à saúde da criança portadora de diabetes
mellitus. Contribuições para a Política de Alimentação Infantil: Acredita-se que ações
simples e lúdicas, que envolvam promoção, proteção e apoio a uma alimentação
saudável e adequada, poderão alcançar bons resultados, refletindo positivamente no
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PO290 - A IMPORTÂNCIA NUTRICIONAL E AFETIVA DO ALEITAMENTO MATERNO

sensibilização. Na análise do conteúdo, constatou-se que as mães reconhecem o

Santos AS ; Suzuki CL ; Garcia CLTF ; Cabral EEIR ;

leite materno como beneficente para seus bebês e também mostram conhecer

1 - Hospital Municipal e Maternidade Amador Aguiar; 2 - UBS Novo Osasco;

as propriedades e a influência que a lactação exerce sobre a saúde da criança.

1

2

1

1

Tendo na amamentação uma prática que desperta prazer e favorece momentos
Segundo a OMS o leite materno é considerado a forma mais adequada de alimentação

de alegria e satisfação para ambos. Apesar deste reconhecimento, o desmame

exclusiva de crianças até os 6 meses de vida, não sendo necessário nenhum outro

precoce permanece com índices elevados, principalmente em países desenvolvidos

tipo de complemento, tornando-o indispensável para o recém-nascido e tendo

onde a situação socioeconômica é mais elevada. São verificadas poucas fontes que

inúmeros benefícios em sua composição. O leite materno é uma fonte inesgotável

abordam o relacionamento afetivo que se constrói com a amamentação entre mãe

de nutrientes necessários para a proteção imunológica e desenvolvimento do recém-

e filho, mas os principais relatos constam dos sentimentos de proteção, segurança

nascido, além de ser um alimento leve, de fácil digestão e prático transporte, pois está

e amor no momento da amamentação, diminuindo o sentimento de perda que

sempre disponível com a mãe, em temperatura ideal, tornando-se um alimento 100%

ocorre após a retirada do bebê do ventre da mãe. É necessário a implementação

seguro. É possível após a revisão bibliográfica notar o quanto existe de espetacular

dos programas de incentivo ao aleitamento materno nas comunidades de bairro,

nesse alimento, além de sua rica composição os benefícios que o leite materno

nas UBS com palestras de orientação e durante o pré-natal, preparando a gestante

promove para a nutriz são surpreendentes, os fatores emocionais que envolvem a

para a amamentação, pois observamos que os profissionais desconhecem a

amamentação são fundamentais para o desenvolvimento psicossocial do ser humano,

complexidade da comunicação humana, e dificultam o alcance dos objetivos

deixando claro que o leite materno é o alimento perfeito. O leite materno não possui

com informações deficientes. É preciso cavar alicerces que abram espaços para

um substituto artificial que possa ser equiparado á sua composição, sendo uma

mudanças de condutas dos sujeitos envolvidos, além de permitir que os enfermeiros

fonte eficaz no combate a diversas doenças, alergias, e a mortalidade infantil. Além

que participam deste contexto, tenham conhecimento dos reais motivos que levam

dos fatores nutricionais o leite materno é fonte inesgotável de amor. O profissional

as mulheres a abandonarem a lactação. Desta forma, cabe ao enfermeiro orientar

de saúde deve estar apto para prestar a assistência necessária à nutriz tornando o

quanto às atitudes adequadas a amamentação e conscientizar os familiares

aleitamento materno uma ação efetiva, diminuindo a possibilidade do desmame

sobre a necessidade de apoiar a mulher que amamenta, pois assim o desmame

precoce. Neste estudo explanamos o aleitamento materno, explorando os aspectos

precoce tão prejudicial poderá ser reduzido, além de motivar, a educação pré-natal

psicossociais envolvidos no processo como determinantes ou não da adesão das mães

é um caminho concreto para favorecer o aleitamento materno bem sucedido.

à prática do aleitamento materno. Destacamos também as grandes vantagens que

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Faculdade da Aldeia de Carapicuíba

mãe e filho recebem á longo prazo com a amamentação. Sendo o aleitamento materno

como requisito para obtenção do título de Bacharel em Enfermagem.Orientador:

influenciado pela cultura, é de grande importância que a mãe seja bem orientada e

Profª Damiana Maria de Oliveira

receba um real incentivo para o seu sucesso, os inúmeros fatores para a continuidade
da amamentação vão desde o aprendizado de vida até as condições socioeconômicas.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Nutrição; Enfermagem

Percebemos a necessidade de um trabalho de educação continuada com o foco
voltado para as gestantes, familiares e profissionais da saúde que prestam assistência,
resultando á partir daí em um aprendizado social, assim como uma reflexão para a
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PO291 - A PRIMEIRA META DO MILÊNIO E O DECLÍNIO DA DESNUTRIÇÃO EM

com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, percentual que reduziu para

MENORES DE DOIS ANOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM.

13,04% em 2010, apresentando uma redução de 46,67% no período. Em 2013, o

SILVA, L.M.C. ; SILVA, M.S.A. ; SILVA. M.R.L. ; GUZZO, A.C.A. ; GUERREIRO, B.G. ;

número de crianças menores de 2 anos pesadas pelo Programa Saúde da Família

COSTA, S.V. ;

era de 80,5%; destas 0,5% estavam desnutridas. No Município, em 2010, 14%

1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2 - Secretaria Municipal de Saúde de Belém/SESMA; 3 -

das crianças de 0 a 2 anos de idade estavam na condição de pobreza. No ano de

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA;

2000 o Município de Belém 32,14% de sua população, vivia com renda domiciliar

1

2

3

3

2

2

per capita inferior a 140,00 reais e em 2010, apenas 16,58%, representando uma
INTRODUÇÃO: Comer é a mais básica das necessidades humanas. Por isso, a fome

redução de 46,67%. CONCLUSÃO: Os dados mostram uma melhoria nas condições

é considerada o último alarme da miséria. A Organização Mundial de Saúde - OMS

de vidas das famílias, fato este que mostra o progresso par o alcance do primeiro

refere que a desnutrição responde de alguma forma por uma em cada três mortes

objetivo do milênio - Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população

de crianças menores de cinco anos, sendo que mais de dois terços estão associadas

com renda abaixo da linha da pobreza. CONTRIBUIÇÕES: O Brasil já cumpriu o

a práticas inapropriadas de alimentação e ocorrem no primeiro ano de vida do bebê.

objetivo de reduzir pela metade o número de pessoas vivendo em extrema pobreza

Observamos que na ultima década, onde tínhamos uma população em sua maioria

até 2015, mas considerando as dimensões continentais deste País é relevante os

encontravam-se na linha da pobreza, hoje constata-se uma queda. Podemos afirmar

recortes regionais para redimensionamento das metas e para traçar as prioridades

que aleitamento materno muito tem contribuído para conseguirmos alcançar esta

das populações menos assistidas.

meta do milênio, a amamentação tem sido abordada, principalmente tanto no
ponto de vista da nutrição, fator imunológico, social e psicossocial; portanto, é um

PALAVRAS-CHAVE: PRIMEIRA META DO MILÊNIO; DESNUTRIÇÃO; CRIANÇAS

assunto de interesse de todos.OBJETIVOS: Levantar a proporção de pessoas pobres
e extrema pobreza e a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas nas
áreas de cobertura da Estratégia de Saúde da Família no município de Belém/PA.
DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Levantamento na base de dados do Atlas Brasil 2013,
resultante dos dados do Censo Demográfico do IBGE 2010, categorizados sob a ótica
do desenvolvimento humano em parceria entre Ipea, PNUD e Fundação João Pinheiro
(FJP). RESULTADOS: A proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas nas áreas
cobertas pelo PSF no município de Belém - 2000 a 2013 foram: 12,10; 13,20; 9,40;
6,40; 3,70; 2,30;1,80; 1,30;1,10; 0,90; 0,80; 0,60;0,50 respectivamente. Proporção de
pessoas pobres e extremamente pobres – Município de Belém, 2000 e 2010: Em 2000
7,69% da população estava na faixa de extrema pobreza; 24.45% na faixa de pobres e
67,86% estavam acima da linha de pobreza. Em 2010 3,54% da população estava na
faixa de extremamente pobres; 13,04% na faixa de pobres e 83,43% estavam acima
da linha de pobreza. Em 2000, o município tinha 24,45% de sua população vivendo
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PO292 - A PROMOÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO ALEITAMENTO EM UM BANCO DE

PO293 - ACIDEZ TITULÁVEL E TEMPERATURA DE LEITE HUMANO ORDENHADO

LEITE HUMANO DO RIO DE JANEIRO

CRU, SEM CADEIA DE FRIO, EM EXPOSIÇÃO NA ENFERMARIA DE ALOJAMENTO

Gouvêa, A do N. ; Pinto, E.L.G. ; Lopes,A.L.F. ; Leite,H.C. ;

CONJUNTO E SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃ

1 - Núcleo Perinatal/HUPE/UERJ;

Moraes PMO 1; Cardoso LP 2; Marvão VHS 3;

1

1

1

1

1 - Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará; 2 - Universidade da amazônia;
INTRODUÇÃO :A equipe do Banco de Leite Humano (BLH) do Núcleo Perinatal/

3 - Fundação Santa casa de Misericórdia do Pará;

HUPE/UERJ incentiva, promove e apoia o aleitamento materno através de várias
ações: atendimento às gestantes, puérperas e nutrizes, controla a qualidade do leite

Introdução: o resultado do desenvolvimento das bactérias que produzem a

humano ordenhado, capacita profissionais da saúde, desenvolve pesquisas científicas

fermentação, sendo capaz de levar à redução dos componentes nutricionais e

e, auxilia na manutenção do Título Hospital Amigo da Criança.OBJETIVOS:Descrever

imunológicos do leite humano ordenhado.Objetivo: determinar a acidez titulável e

as atividades desenvolvidas pela equipe do Banco de Leite Humano do Núcleo

temperatura de acondicionamento do leite humano ordenhado cru, sem cadeia de

Perinatal/ HUPE/UERJ no período de janeiro a dezembro de 2013.METODOLOGIA:

frio.Metodologia:estudo experimental, de determinação da acidez titulável do leite

Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem quantitativa das atividades de

humano ordenhado de duas nutrizes (enfermaria de alojamento conjunto e Sala

produção desenvolvidas no período de janeiro a dezembro de 2013, através da análise

de Apoio à Amamentação), cumprindo os preceitos éticos. A técnica foi a descrita

retrospectiva utilizando os livros de registros e os indicadores assistenciais do BLH.

no Manual Técnico de Banco de Leite/MS. Foram registrados os valores de tempo/

RESULTADOS:Foram realizados 10.163 atendimentos individuais, 742 atendimentos

temperatura do inicio e final da coleta, no tempo de espera de 30 minutos, do

em grupo educativo, 12 visitas domiciliares, 446 atendimentos telefônicos, sendo

transporte para o laboratório do banco de leite. Resultados:não houve variação

393 seguimentos pós-alta hospitalar. Dos 396,8 l de leite humano ordenhado,

significativa de acidez nos dois ambientes em temperaturas de 23 a 25C°, no intervalo

147,7 l foram distribuídos a UTI Neonatal, contribuindo desta forma, para o pleno

de até uma hora. A acidez foi mantida entre os valores de 2 a 3 D°, podendo este

restabelecimento da saúde dos bebês prematuros internados. CONCLUSÃO:Do ponto

leite ser consumido como leite exclusivo (materno), conforme resolução 171/06.

de vista da Saúde Pública, as ações desenvolvidas são de grande impacto uma vez que

Conclusão: é possível fornecer leite específico (mãe/bebê) de forma segura no período

contribuem a redução das taxas de morbi-mortalidade infantil. E ainda, representam

de uma hora, sendo de grande relevância para política pública de amamentação.

o compromisso da equipe do BLH da Unidade com a missão estabelecida pelo Serviço.
PALAVRAS-CHAVE: Titulação de Acidez; Leite Exclusivo; Tempo e temperatura
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; amamentação; banco de leite Humano
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PO294 - ALEITAMENTO MATERNO DE CRIANÇAS INDÍGENAS MENORES DE (02) DOIS

alimentares e nutricionais da população. A partir do SISVAN, são embasadas

ANOS ACOMPANHADAS PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

decisões políticas no sentido de auxiliar no planeja-mento, monitoramento

NO DSEI ARS

e gerenciamento de programas relacionados com a melhoria dos padrões de

Oliveira.J.B.A ; Aguiar. E. S ; Ferreira.C ;

consumo alimentar e nutricio¬nais da população (COUTINHOJ. G et al, 2009).

1 - Distrito Sanitário Especial Alto Rio Solimões; 2 - Distrito Sanitário Especial Indígena

Segundo dados extraídos do SIASI 3.0, o Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto

Alto Rio Solimões;

Rio Solimões tem a abrangência de sete municípios com seus polos bases e aldeias

1

2

2

indígenas que transcorre a calha do Alto Rio Solimões, contemplando Tabatinga,
Introdução: A nutrição nos primeiros anos de vida é um fator determinante para a

Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá,

saúde tanto na infância quanto na vida adulta. Os benefícios e a superioridade do leite

Tonantins, Japurá. Destes somam-se 189 aldeias, onde totalizam em média 10.224

materno, além da importância da amamentação como a intervenção mais efetiva para

famílias indígenas, onde inserem-se as etnias Ticuna, Kaixana, Kambeba, Kanamari,

redução da morbi-mortalidade infantil são amplamente divulgados. A Organização

Kocama, MakuYuhup, e Witoto, que condizem em média 55 mil índios atualmente

Mundial de Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o

registrados. Onde de acordo com dados extraído do SISVAN no primeiro semestre

Ministério da Saúde preconizam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses

de 2014, existiam cerca de 825 crianças no distrito menores de 06 meses, 3.814

de idade e, depois dessa idade, que os lactentes recebam alimentos complementares,

mil crianças menores de 02 anos, distribuídas entre os 12 polos base do distrito.

mas continuem com o leite materno até os dois anos. Estima-se que a população

Objetivos: Este estudo é de corte transversal e tem como objetivo apresentar os

indígena no país corresponde a 370 mil indivíduos, pertencentes a cerca de 210

dados quantitativos referentes ao aleitamento materno de crianças menores de

povos, com mais de 170 línguas distintas, com variadas especificidades étnicas e

dois anos acompanhadas pelo SISVAN no segundo semestre de 2014, no DSEI Alto

culturais, ocupando 12% do território nacional (Brasil, 2002). Esta população vive uma

Rio Solimões. Descrição metodológica: As análises se baseiam no estudo dos dados

situação de insegurança alimentar com ingestão inadequada de nutrientes, monotonia

extraídos da planilha em Microsoft Office Excel referente ao aleitamento materno

alimentar, tendência à diminuição do aleitamento materno e apresenta baixo peso e

de crianças menores de dois anos acompanhadas pelo SISVAN Indígena, onde são

principalmente em crianças. O processo de interação dos indígenas com a sociedade

consolidados mensalmente e quantitativamente. Resultados: Segundo banco de

nacional vem associado a profundas mudanças ecológicas, sociais e econômicas, que

dados do SISVAN, existiam cerca de 9.073 crianças menores de cinco anos, 3.814

podem trazer consequências diretas sobre os padrões nutricionais (LEITE, 2006). O

menores de dois anos e 825 menores e seis meses, onde no primeiro semestre

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena está organizado na forma de 34 Distritos

de 2014, foram acompanhadas 90,3% de crianças menores de 05 anos , 89,9%

Sanitários Indígenas (DSEI). E a partir de 2003, a (FUNASA), passou a priorizar a

menores de dois anos e 92,7% menores de 06 meses. No que refere ao aleitamento

implantação do sistema de vigilância alimentar e nutricional (SISVAN) nos (DSEI),

materno exclusivo os dados mostram de 690 crianças menores de 06 meses

contando com recursos do governo federal e do Banco Mundial. Como objetivo da

estavam em aleitamento materno exclusivo neste período, 57 predominante,

implantação do (SISVAN) nos Distritos Sanitários realizar o diagnóstico e acompanhar

11 complementar , 3 não recebiam leite materno e 4 não obteve-se informação

o estado nutricional da população principalmente por meio de visitas domiciliares,

totalizando 765 crianças acompanhadas nesta faixa etária. Já as crianças com

priorizando crianças menores de cinco anos e gestantes. Abrange ativi¬dades de

idade entre 06 e 24 meses, 118 crianças ainda se encontravam em aleitamento

rotina, coletas e análises de dados e informações para descrever as condições

materno exclusivo neste período, 512 predominante, 1.676 complementar, 347
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não recebiam leite materno e 12 não obteve-se informação. Conclusão: Considerando

PO295 - ALEITAMENTO MATERNO: A UNIMED UBERABA CONTRIBUINDO COM

a grande mudança de hábitos alimentares, que afeta desde o inicio da vida e leva

GOTINHAS DE VIDA

ao desmame precoce das crianças indígenas antes de completarem seis meses de

Silva P 1; Gomes RA 1; Santiago LB 1;

vida, culminando no maior risco de desenvolvimento de desnutrição dessas crianças,

1 - Unimed Uberaba;

busca-se alternativas para estimular as gestantes na manutenção do aleitamento
materno através da realização de oficinas etc. De forma que esse costume volte a

O Aleitamento Materno é essencial na vida dos recém-nascidos, principalmente

ser priorizado na cultura indígena, visto que o leite materno é de suma importância

no que diz respeito ao seu desenvolvimento e crescimento, ele é completo e ideal.

para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê. Contribuições/implicações

Segundo recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) o aleitamento

para a POLITICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: O incentivo ao aleitamento materno no

materno exclusivo deverá acontecer até 6 meses de vida, com introdução de

pelas equipes de saúde indígena, com atuação efetiva dos Agentes Indígenas de Saúde

alimentos complementares e continuação da amamentação a partir de então

(AIS) em serviços domiciliares, representa melhores oportunidades para divulgação,

e até os dois anos de vida ou mais¹. E quando se fala em aleitamento materno

apoio e promoção do aleitamento materno, vem contribuindo para a intensificação

para recém-nascidos prematuros a sua importância têm valor redobrado, visto

desta prática. As mudanças de hábitos alimentares constituem-se em desafio para os

que o leite materno protege contra alergias, infecções, diarreias, desnutrição

profissionais da área de alimentação e nutrição, especialmente em populações que

entre outras. É importante ressaltar que recém-nascidos prematuros não tiveram

possuem costumes peculiares como a indígena.

tempo adequado para acumular gordura e armazenar reserva de energia, daí vem
à importância da doação de leite materno. Segundo o Mistério da Saúde, doadoras

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; SISVAN; Indígena

de leite humano são mães sadias que apresentam secreção láctea superior às
exigências do seu filho, e que se dispõem a doar, por livre e espontânea vontade,
o excesso de leite produzido. Para ser doadora, a nutriz deverá ser submetida a
exame clínico detalhado, com finalidade de proteger a sua saúde e a do receptor².
As doações voluntárias são indispensáveis para todo e qualquer Banco de Leite
Humano (BLH), daí vem à participação do Programa de Aleitamento Materno da
Unimed Uberaba, que em parceria com o Centro de Atenção Integrado a Saúde
da Mulher (CAISM) contribui para engrandecer um cenário tão importante de
solidariedade e valorização a vida dos pequenos, que recebem as doações de
leite. Define-se BLH como um centro especializado responsável pela promoção
do incentivo ao aleitamento materno e execução das atividades de coleta,
processamento, controle de qualidade de colostro, leite de transição e leite
maduro, com vistas à posterior distribuição para crianças que dele necessitam
como fator de sobrevivência³. Para os recém-nascidos prematuros e pré-termos
que recebem o leite doado são gotinhas de vida, pois no presente momento eles
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estão lutando para sua sobrevivência e essas gotinhas os tornam mais fortes. Diante

do Banco de Leite da Unimed Uberaba é contribuir através do aleitamento materno

do exposto, essa pesquisa tem como objetivo salientar e demostrar a cooperação do

visando promoção da saúde e prevenção de doenças dos recém-nascidos de risco

Programa de Aleitamento Materno da Unimed Uberaba no incentivo a doação de

e assim participar de um ato tão simples, porém tão grandioso quanto à doação

leite materno contribuído com gotinhas de vida. Objetiva-se promover, incentivar,

de leite materno implicando no aumento de doações no município de Uberaba.

cooperar e contribuir para o crescimento das doações de leite materno na cidade de
Uberaba. Proporcionando uma melhor qualidade de vida para os recém-nascidos de

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; doação de leite materno; banco de leite

risco e auxiliar no aumento da demanda de doação de leite do município em apreço. O

humano

presente trabalho foi desenvolvido com base numa pesquisa bibliográfica, de caráter
descritivo, com abordagem quantitativa por análise de conteúdo. Foram realizadas
buscas e pesquisas nas seguintes bases de dados: Scielo, Bireme e Google Acadêmico,
além de análises nos bancos de dados de cadastros de mães doadoras do Programa
de Aleitamento Materno da Unimed Uberaba. De posse dos textos sobre o tema em
questão, foi realizada uma leitura minuciosa, para coletar as informações pertinentes,
para a discussão dos dados e confrontarmos com a literatura. Os dados coletados para
análise da pesquisa foram de janeiro a dezembro de 2013 e no ano de 2014 de janeiro
até junho, na qual foram captados todos os cadastros realizados pelo Programa de
Aleitamento Materno Unimed Uberaba no período de 18 meses. Foram analisados o
volume de leite doado e quantidade de mães doadoras, os resultados foram bastante
positivos em relação à contribuição do município. Em 2013 o volume total de leite
coletado pelo município foi de 87%, sendo que 13% eram de mães participantes do
programa de aleitamento materno da Unimed Uberaba, quanto à quantidade de mães
doadoras o município obteve 88%, acerca da Unimed Uberaba 12% das mães no ano
de 2013. No período de janeiro de 2014 até junho conquistamos os seguintes achados,
em relação ao volume coletado de leite: o município contribuiu com 84% e a Unimed
Uberaba 16%, quanto à quantidade de mães o município obteve total 84% enquanto
a Unimed Uberaba 13%. Torna-se evidente que é de suma importância à divulgação e
contribuição da doação de leite materno para toda população, proporcionando uma
melhor qualidade de vida para os recém-nascidos de risco e auxiliando no aumento da
demanda de doação de leite do município de Uberaba. Conclui-se que o Programa de
Aleitamento Materno da Unimed Uberaba, contribui não só com números, mas com
o compromisso e a responsabilidade de compartilhar gotinhas de vida. Assim, o papel
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PO296 - AVALIAÇÃO DO AUMENTO DE PESO RELACIONADO AO VALOR CALÓRICO DO

PO297 - CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTA PEDAGÓGICA EM AMBIENTE VIRTUAL

LEITE HUMANO OFERECIDO À RECÉM NASCIDOS INTERNADOS EM UMA UNIDADE

PARA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

Alves EA 1; Maciel AG 2; Batista, TMC 3; Marinho JL 3; Souza R 4;

BECKER PN 1; VIECZOREK AL 1; FORLIN F 2; LUDWIG IC 3;

1 - Secretaria Municipal de Saúde/Distrito de Saúde Oeste; 2 - Secretaria Municipal

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ; 2 - CLINICA VITALITY CORPUS;

de Saúde; 3 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA; 4 - Secretaria Municipal de

3 - APETIT SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA;

Saúde - SEMSA/ Distrito de Saúde Rural;

INTRODUÇÃO O leite materno é o alimento ideal para qualquer recém-nascido (RN)

Os jogos educativos podem contribuir para o desenvolvimento das crianças tais

em função de sua digestibilidade, composição química balanceada e capacidade de

como o desenvolvimento de habilidades espaciais, psicomotoras, capacidade

gerar imunidade. Seu uso tem sido muito incentivado nas UTIs Neonatais. Avaliação

de planejamento e desenvolvimento de estratégias. O presente trabalho é um

do crescimento, composição corporal e necessidades são componentes essenciais da

estudo descritivo sobre as etapas de construção de jogos cujo conteúdo educativo

avaliação nutricional global e tratamento clínico de crianças (SHILS et al, 2003 and

pretende reforçar os conhecimentos sobre a nutrição saudável. Inicialmente

WAITZBERG et al, 2003). OBJETIVOS Relacionar o valor calórico oferecido no leite

foram selecionadas as frutas disponíveis na região exemplificando os alimentos

humano (LH) com o ganho de peso real e recomendado de recém nascidos prematuros

saudáveis. A seguir foram desenvolvidos personagens exclusivos para os games

internados em uma UTI neonatal. METODOLOGIA O presente estudo relacionou os

inspirados em animais comuns na região amazônica, tornando o jogo mais familiar

dados de nascimento e ganho de peso com o leite humano oferecido aos bebês

para as crianças. O processo de obtenção de imagens foi inicialmente manual. Os

internados na UTI neonatal do Hospital Universitário do Oeste do Paraná entre 03

desenhos posteriormente foram vetorizados e coloridos. Na sequencia, foram

de março à 30 de abril de 2011. RESULTADOS Apenas dois RNs tiveram uma média

inseridos na engine de jogos e criados seus movimentos e ações. Os games foram

de ganho de peso adequado, acima de 15g/kg/dia, refletindo que o valor energético

testados por crianças na faixa etária de 4 a 7 anos e as observações e dificuldades

diferenciado do LH, bem como o volume é muito variável principalmente nos primeiros

apresentadas foram devidamente consideradas no processo de upgrade. A

dias de nutrição. CONCLUSÃO A perda de peso é esperada, e deve-se considerar que os

utilização do jogo permite às crianças, de forma lúdica e agradável, aprender sobre

RNs não foram acompanhados pelo estudo com os mesmos dias de vida e também não

as consequências benéficas ao organismo oriundas do consumo de alimentos

foi levado em consideração a condição clínica de cada um. Considerando que todos

saudáveis. Os games serão disponibilizados para as crianças em atividades de

RNs foram alimentados com leite humano (LH), podemos concluir que o LH promove

educação em saúde promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde potencializando

o ganho de peso adequado, desde que tenha adequado valor calórico correspondente

os recursos educativos para mediar as ações de educação nutricional.

a idade do RN.
PALAVRAS-CHAVE: games educativos; alimentação infantil; educação nutricional
PALAVRAS-CHAVE: Prematuro; Leite Humano; Necessidades energéticas
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PO299 - CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR POR CRIANÇAS

Resultados: No período correspondente a Outubro de 2012 a Outubro de 2013, 535

PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO

crianças foram inscritas neste Programa. Do total de crianças inscritas 28,97% (155)

EXCLUSIVO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO

consumiram outros alimentos antes do 6º, deste grupo, 76,12% (118) consumiram

Silva MMS ; Lima NIPP ; Nunes AR ; Rodrigues DCR ; Carneiro SRS ; Pinheiro FS ;

fórmulas artificiais. Das 155 crianças que consumiram outros alimentos, 29,67%

1 - Universidade Federal do Maranhão; 2 - Universidade Federal do Maranhão e

(46) fizeram o consumo no 1º mês de vida. Em relação ao consumo feito no 1º

Hospital Universitário Materno Infantil;

mês, 21,73% (10) consumiram chá e 71,73% (33) consumiram fórmulas artificiais.

1

1

1

1

1

2

Nos meses seguintes foram introduzidos alimentos como sopa, mingau, iogurte,
Introdução:O leite materno é o alimento mais adequado para recém-nascidos. Sua

frutas e sucos. A introdução precoce de alimentos complementares vem

composição é única para atender as necessidades de nossa espécie, proporcionando

acompanhada de riscos de saúde para o bebê e desvantagens como: Diminuição

inigualáveis vantagens nutricionais, imunológicas, psicossociais e econômicas¹. O

da duração do aleitamento, menos ingestão de fatores protetores existentes no

uso de substitutos do leite humano tornou-se mais evidente no século XX com a

leite materno, risco de contaminação no manuseio de alimentos complementares,

industrialização, urbanização, incorporação da mulher no mercado de trabalho e

substituição de parte do leite materno por alimentos nutricionalmente inferiores,

descoberta das fórmulas de leite em pó¹. O principal argumento contra a introdução

perdas da proteção conferida pelo leite materno em relação a doenças crônicas

dos alimentos complementares antes do sexto mês de vida é o aumento do risco

como diabetes mellitus e obesidade, redução da eficácia da lactação no período

de episódios de infecções gastrointestinais². Destas as que mais acometem crianças

de espaçamento e prevenção de uma nova gravidez5. Na atual pesquisa ficou

alimentadas com os leites artificiais são as gastroenterites, diarréias graves³. A

evidente que, até o 6º mês de vida, obteve-se baixa prevalência da introdução

influência mais marcante na formação dos hábitos alimentares é o produto da

de alimentos complementares. Conclusão: A análise do consumo da alimentação

interação da criança com a própria mãe ou a pessoa mais ligada à sua alimentação.

complementar revelou que há uma menor prevalência de consumo de alimentos

É importante lembrar que os lactentes ingerem os alimentos que lhes são oferecidos

semi-sólidos e sólidos até o 6º mês de vida. Desta forma, as crianças atendidas pelo

e do modo como são preparados². Objetivos: Verificar o número de crianças inscritas

Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno estavam menos expostas a riscos

em um Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo, com até seis

de contaminação. Porém, é importante ressaltar que ainda é preciso conscientizar

meses de idade, que consumiram alimentação complementar antes do sexto mês e

os profissionais de saúde e os indivíduos formadores de opinião e estimular

relacionar o consumo de fórmulas artificiais com risco de contaminação. Descrição

programas de educação para orientar as gestantes e mães sobre a alimentação

Metodológica: Trata-se de um estudo retrospectivo com base no banco de dados,

da criança no primeiro ano de vida. É importante lembrar que o sucesso das

referente ao período de Outubro de 2012 a Outubro de 2013, do Programa de

práticas alimentares do lactente depende de suprir a criança com alimentos de

Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo, realizado no Banco de Leite Humano do

adequada qualidade, que satisfaçam as necessidades nutricionais, protejam contra

Hospital Universitário Materno Infantil. Os dados foram coletados no mês de agosto

a absorção de substancias alimentares estranhas, não excedam a capacidade

de 2014. Utilizou-se como critério de inclusão o número de inscritos no programa

funcional do trato gastrointestinal e estejam livres de agentes infecciosos, todas

naquele período, calculou-se o número de participantes que consumiram alimentação

essas características estão presentes no leite humano. Contribuições/implicações

complementar antes do sexto mês. Por alimento complementar entendeu-se qualquer

para a Política de Alimentação Infantil: Conhecer os riscos que um bebê está

alimento nutritivo líquido e semi-sólido/sólido oferecido à criança amamentada4.

exposto ao ingerir precocemente alimentos complementares é importante à
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medida que contribui para maior atenção dada pela mãe às questões de saúde

PO300 - EAAB NO CONTEXTO DA PARCERIA ENSINO-SERVIÇO: AÇÕES

e nutricionais da criança e atende a Política do sistema único de saúde que tem

DIAGNÓSTICAS E EDUCATIVAS EM BERÇÁRIOS MUNICIPAIS

como foco a vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral dos agravos³.

DOMINGUES SMO 1; Sebastião LT 2; NASCIMENTO EN 3;
1 - Banco de Leite Humano de Marília - Secretaria Municipal de Saúde de Marília; 2 -

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; Aleitamento materno; Risco de

Faculdade de Filosofia e Ciências Unesp Campus de Marília; 3 - Secretaria Municipal

contaminação

de Saúde de Marília;
Introdução: A Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno em Municípios
Brasileiros mostrou que no município de Marília/SP, a prevalência de crianças
menores de seis meses em amamentação exclusiva foi de 30% e a prevalência
de crianças entre nove e doze meses que receberam aleitamento materno foi de
39,22%1. Os resultados desta pesquisa indicam a necessidade de se desenvolver
ações voltadas à promoção do aleitamento materno no município. O retorno da
mãe ao trabalho é um dos fatores que contribuem para o desmame precoce.
Estudo desenvolvido em unidades de atenção básica mostrou que o índice de
aleitamento materno exclusivo em mães que não trabalhavam fora foi de 34,7%,
enquanto que em mães que trabalhavam fora foi de 16,9%. Os autores concluíram
que o trabalho materno fora do lar pode trazer prejuízos ao aleitamento materno
exclusivo2. Muitos bebês permanecem em instituições educacionais durante
o período de trabalho de suas mães. Assim, é necessário ampliar as ações de
promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável aos
profissionais de instituições educacionais que atendem crianças na faixa etária em
que o aleitamento materno é preconizado. Objetivos: Identificar condutas adotadas
na alimentação de alunos de berçários municipais. Com base nos resultados do
levantamento inicial desenvolver e avaliar ações educativas voltadas à promoção
da amamentação e da alimentação complementar saudável com os familiares dos
alunos, bem como com os profissionais das instituições educacionais. Método:
Trata-se de parceria entre a Universidade e o Banco de Leite Humano. Inicialmente
procedeu-se apresentação aos gestores das Secretarias Municipais de Saúde e
de Educação e ao Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição de Ensino Superior
parceira (parecer nº 0712/2013). O projeto está em desenvolvimento em berçários
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vinculados à Secretaria Municipal de Educação que atendem crianças de 4 a 24 meses.

berçário, 3 (6%) participantes responderam afirmativamente e 43 (86%) negaram

Participaram da pesquisa pais dos bebês matriculados e profissionais da instituição que

tal prática. Quatro (8%) participantes não responderam. Os resultados obtidos

concordaram em fazer parte do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre

mediante a aplicação dos questionários com os familiares permitiram identificar as

e Esclarecido. A identificação das condutas adotadas na alimentação das crianças foi

condutas adotadas na alimentação dos alunos dos berçários municipais envolvidos

feita por meio de questionário enviado para casa, bem como por meio de entrevistas

no estudo e futuramente permitirão avaliar o impacto das ações educativas que

realizadas pelos pesquisadores com os profissionais. As ações educativas voltadas à

vem sendo desenvolvidas na forma de Oficinas seguindo a proposta da Estratégia

promoção da amamentação e da alimentação complementar saudável seguem as

Amamenta Alimenta Brasil para o trabalho com profissionais das unidades de

estratégias de ensino-aprendizagem propostas pela Estratégia Amamenta Alimenta

saúde da atenção básica. Até o momento, participaram das Oficinas profissionais

Brasil. Resultados: O estudo foi realizado nos seis berçários municipais existentes. Foram

de cinco berçários. Na continuidade do trabalho serão ainda desenvolvidas ações

enviados 409 questionários e 187 (45,72%) foram devolvidos respondidos e com os TCLE

educativas com os familiares dos bebês, bem como delineados indicadores para a

assinados. Cinqüenta (26,74%) bebês continuavam em aleitamento materno; 83 (44,38)

avaliação do impacto do projeto. Vale ressaltar que recentemente foi inaugurada

não estavam mais sendo amamentados e 54 (28,88%) responsáveis não responderam.

em um dos berçários a primeira sala de amamentação em unidade escolar do

Dentre os cinco bebês com idades abaixo de seis meses, um dos responsáveis não

país. Tal iniciativa visa oferecer às mães condições tanto para amamentar seus

respondeu a pergunta referente ao tempo de AME. Quanto aos demais, um participante

bebês em local apropriado quanto para possibilitar a ordenha e armazenamento

informou que a criança permaneceu em AME até os quatro meses e outro, até os três

do leite materno que será oferecido ao bebê durante sua permanência na

meses. Os responsáveis por outros dois bebês informaram que o AME foi praticado por

instituição educacional. Pretende-se ainda, com apoio dos gestores do município

menos de um mês. Com relação ao aleitamento materno exclusivo dos 45 bebês com

e das Secretarias de Saúde e Educação, instalar as salas de apoio à amamentação

idades iguais ou superiores a seis meses, 11 (24,4%) permaneceram em AME até os seis

nos demais berçários. Conclusão: Os resultados obtidos nos questionários

meses. Sete (15,6%) participantes não responderam a questão e 2 (4,4%) informaram

revelaram que aproximadamente um quarto da amostra estudada continuava

que os bebês estiveram em AME por mais de seis meses. Os demais 25 (55,6%) alunos

em aleitamento materno. Revelaram também que poucos bebês tiveram

participantes foram, segundo relato de seus familiares, amamentados exclusivamente

aleitamento materno exclusivo pelo período preconizado pelo Ministério da

por menos de seis meses. Dentre os 50 bebês que continuavam em aleitamento materno

Saúde. Os achados do estudo evidenciam a importância das ações de educação

no momento do estudo, 5 (10%) respondentes informaram que as mães amamentavam

em saúde voltadas aos pais e profissionais com o objetivo de contribuir para a

seus bebês na instituição e 43 (86%), não. Dois (4%) participantes não responderam.

promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável.

Dentre os participantes que negaram a amamentação no berçário, os motivos alegados
com maior freqüência foram: a distância da instituição até seu local de trabalho (14);

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas de Saúde; Aleitamento Materno; Nutrição

não haver necessidade (6); a criança recebe outros alimentos (5); o bebê estava em

da Criança

processo de desmame (4); dificuldade em função do horário de trabalho (3); criança
toma mamadeira (3), mama no período noturno (3) ou somente em casa (3). Dez mães
não informaram os motivos pelos quais elas não amamentavam seus bebês no berçário.
Quanto ao oferecimento do leite materno ao bebê durante sua permanência no
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PO301 - ELABORAÇÃO DE PREPARAÇÕES CULINÁRIAS INFANTIS A BASE DE

arroz que apresentou mais de 100% de adequação, do mesmo modo que o bolo de

ALIMENTOS REGIONAIS COM ÊNFASE NA PREVENÇÃO DA ANEMIA FERROPRIVA.

casaca de banana (60% de adequação), conforme as recomendações do PNAE para a

Oliveira, RDS ; Souza, DPMD ; Clemente, MR ; Nagahama, D ;

merenda (representando 20% da recomendação diária). Já para a vitamina C os cup

1 - INPA - Faculdade Nilton Lins; 2 - INPA;

cakes de pupunha, cupuaçu e castanha apresentaram adequação maior que 100%.

1

1

1

2

Para o valor de ferro apenas o bolo de casca de banana e torta de língua merecem
INTRODUÇÃO: A ingestão inadequada de ferro é a principal causa da anemia

destaque apresentando adequação em torno de 20%. Ressalta-se que todas as

ferropriva, sendo mais observados em populações de todos os níveis socioeconômicos,

preparações são complementadas com outras (suco, recheio, biscoito ou pão, etc)

especialmente em gestantes, mulheres em idade fértil e crianças menores de dois anos.

para ser compor uma das refeições (colação, almoço ou lanche). CONCLUSÃO:

A Amazônia tem uma biodiversidade de frutos, com alto valor nutritivo e econômico

Os resultados deste estudo mostraram que é possível oferecer preparações

que são pouco utilizadas pela população local, do mesmo modo as vísceras bovinas

saudáveis, utilizando alimentos regionais ou de baixo custo, como vísceras, e de

que, além de serem nutritivas, apresentam baixo custo. Tais alimentos deveriam

alto valor nutritivo, contribuindo para melhorar os hábitos alimentares saudáveis

fazer parte da alimentação infantil, sendo introduzidas já na primeira infância,

das crianças e ainda minimizar a prevalência da anemia nessa faixa etária.

principalmente na merenda das creches, ambiente formador de novos hábitos e de
aprendizagem. OBJETIVO: Sendo assim o presente estudo teve como objetivo criar e

PALAVRAS-CHAVE: Promoção da alimentação saudável; Anemia ferropriva;

implementar preparações ricas em ferro ou vitamina C para serem consumidas pelo

Segurança alimentar e nutricional

publico infantil, enfatizando o combate da anemia ferropriva. MATERIAL E MÉTODOS:
O presente estudo foi realizado em crianças entre 2 a 4 anos completos, no período
de Agosto de 2012 a Junho de 2013 em uma Unidade Filantrópica de Manaus Foram
utilizados alimentos ricos em ferro e de baixo custo como o fígado, coração e língua,
como também frutos regionais como tucumã (Astrocaryum vulgare), pupunha
(Bactris gasipaes Kunth), cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal), cupuaçu (Theobroma
grandiflorum), castanha da Amazônia (Bertholletia excelsa H & B) e banana variedade
pacovã (Musa paradisiaca) As receitas foram avaliadas sensorialmente por 30 crianças
da creche utilizando teste afetivo que emprega a escala hedônica facial de 5 pontos. Foi
utilizado o Programa Nutrilife para calcular o valor nutricional total das preparações e por
porção. RESULTADOS: Foram preparadas, inicialmente, cerca de 30 receitas que, após
avaliadas foram selecionadas 11 salgadas e 5 doces. Algumas receitas foram executadas
até três vezes atingindo assim o resultado adequado. Das preparações salgadas, na
análise sensorial a torta de língua teve uma aceitação entre 75 a 83% entre as crianças.
Apresentaram valores consideráveis de proteína as preparações: torta de língua, pão
de couve e a panqueca de banana. Em relação a vitamina A merece destaque o bolo de
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DO PARÁ;
Introdução: Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Segurança
Introdução: a acidez titulável do leite humano ordenhado, é um relevante indicador

Alimentar (PNAD), realizada em 2004-2009, 30,2% dos domicílios brasileiros

de qualidade para a segurança alimentar de prematuros. Objetivo: analisar a acidez

encontram-se em situação de Insegurança Alimentar(1). Cabe ao enfermeiro, como

em relação ao tempo/temperatura do leite humano ordenhado. Metodologia: foi

profissional educador em saúde promover a segurança alimentar das famílias

realizado um estudo transversal, em agosto de 2014, no alojamento conjunto com

brasileiras. A utilização de uma tecnologia educativa pode ser uma proposta eficaz

coleta de leite humano ordenhado, atendendo a aos preceitos éticos, com registro do

na promoção da saúde, pela enfermagem, pois ela se propõe a auxiliar na sua

tempo, temperatura do ambiente da ordenha e a acidez titulável em graus Donic (ºD),

prática, com o intuito de melhorar a qualidade da sua assistência(2). Para isto, é

num tempo de 5 a 30 minutos, com intervalos de 5 minutos. Resultados: a coleta foi

imprescindível que o profissional seja capacitado a utilizá-la de forma adequada;

em temperatura ambiente de 23 º C e a acidez do leite, após a retirada da caixa térmica

visando também aproximar a realidade prática dos conhecimentos que estão

(5ºC), manteve-se com média de 3,5º D nos primeiros 5 minutos e 5ºD até atingir os 30

sendo produzidos sobre o assunto(3). Ao mesmo tempo, a avaliação das atividades

minutos. Conclusão: as condições de manejo da ordenha do leite humano no alojamento

de capacitação pelos próprios profissionais é crucial para revelar a sua eficácia e

conjunto a 23ºC, possibilitaram a manutenção da qualidade do leite humano ordenhado e

contribui para a melhoria dos métodos de aprendizagem. Objetivo: Identificar a

oferecido aos prematuros, visto que a acidez manteve-se abaixo do limite recomendado,

opinião de enfermeiros quanto a um processo de capacitação para a utilização

menor de 8º D, o que possibilita a oferta deste sem processamento. Para a Política

de uma tecnologia educativa na promoção da segurança alimentar. Descrição

de Amamentação, este procedimento é uma estratégia de estimulo e manutenção

metodológica: Tratou-se de um estudo do tipo descritivo, realizado no município

da produção láctea promovendo a saúde da mãe e do bebê sem elevação de custos.

de Maranguape-CE, com sete enfermeiros que atuavam na Estratégia de Saúde
da Família (ESF). A coleta de dados se deu após os enfermeiros participarem do

PALAVRAS-CHAVE: Acidez titulável; Leite Humano Ordenhado; Tempo e temperatura

processo de capacitação para utilização do álbum seriado “Alimentos regionais
promovendo a segurança alimentar”, o qual foi submetido a um processo de
validação, obtendo índice de validade de conteúdo global para figuras de 0,95 e
o das fichas-roteiros de 0,98. Após a apresentação do álbum, houve a simulação
de como utilizá-lo em uma consulta ou grupo, com o intuito de promover a
sua utilização na sua prática. Após o término da capacitação, foi aplicado um
questionário composto por oito questões discursivas que tinham como finalidade
avaliar a capacitação, a aprendizagem e a prática de simulação da aplicação do álbum
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seriado. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade

PO305 - POVO MEBÊNGÔKRE (KAYAPÓ): CULTURA, PADRÃO ALIMENTAR E

Federal do Ceará sob o Protocolo nº 353/11, sendo considerados os aspectos éticos de

NUTRIÇÃO

acordo com preconizado pela Resolução 466/2012. Resultados: Todos os enfermeiros

Biff T 1; Oliveira D 2;

consideraram que a capacitação oportunizou a aquisição de novos conhecimentos, pois

1 - Distrito Especial Indígena Kayapó-MT/SESAI; 2 - Unifesp/Projeto Xingu ;

todos afirmaram que adquiriram informações importantes sobre alimentos regionais e
segurança alimentar e nutricional, sendo ressaltada a relevância das receitas contidas

Os indígenas da Etnia Mebêngôkre (Kayapó) se estabeleceu em áreas densas das

no álbum. Em relação à metodologia empregada, os enfermeiros referiram que as

florestas da Amazônia legal, onde se fixaram próximos aos rios. Essa proximidade

etapas desenvolvidas, fundamentadas nos pressupostos de Paulo Freire favoreceu

com o fator hidrográfico e a extensa área de floresta torna-se fonte para sua

o aprendizado e, ainda, ressaltaram o interesse em utilizar o álbum seriado nas

alimentação, que é complementada pelo cultivo de alimentos tradicionais da cultura

atividades educativas das unidades de saúde. Quanto à avaliação geral do processo de

e também específicos da área habitada, essa diversidade de alimentos tradicionais

capacitação, quatro enfermeiras consideraram-na como ótima e três classificaram-na

se cultivados ou não pelos indígenas, interfere diretamente na sua saúde e na

como excelente. Conclusão: Conclui-se que todos os enfermeiros ficaram satisfeitos

preservação do aspecto nutricional e de segurança alimentar. Devido à diversidade

diante da capacitação desenvolvida, além dos mesmos mostrarem-se estimulados a

dos limites financeiros, socioambientais, históricos e culturais, determinados povos

promover a segurança alimentar por meio da orientação das famílias quanto ao uso

indígenas são atingidos diretamente por condicionantes que levam à situação de

dos alimentos regionais, a partir do uso do álbum seriado. Implicações para a política

insegurança alimentar, principalmente entre as crianças menores de cinco anos,

de alimentação infantil: Promover capacitações com profissionais de saúde pode ser

podendo ser exemplificadas como o aumento ao acesso a alimentos industrializados

um elemento favorecedor para a melhoria da prática, contribuindo para uma maior

e/ou migração para locais com terras impróprias para cultivo. Com o estabelecimento

identificação com o assunto abordado, favorecendo uma aplicação adequada de

do contato os jovens indígenas são diretamente influenciados pela cultura dos não

tecnologias educativas que visem à interação entre profissional de saúde e o indivíduo.

índios em relação a bens de consumo e principalmente aos hábitos alimentares
que tem acarretado problemas nutricionais. Esse estudo objetiva analisar a

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos Regionais; Segurança Alimentar; Enfermagem

diversidade das roças e dos alimentos produzidos em aldeias da Etnia Mebêngôkre
(Kayapó), jurisdicionados ao DSEI Kayapó-MT, sistematizar a experiência da autora
com relação ao cultivo das roças em determinadas aldeias dessa etnia e obter
dados relevantes para elaboração de planos alimentares de reabilitação nutricional
e prevenção de doenças. Pesquisa realizada por meio de revisão bibliográfica
exploratória qualitativa, tendo como base 30 referências bibliográficas publicadas
entre os anos de 1984 e 2014 e também através da sistematização da experiência
pessoal da autora, a partir da sua atuação no DSEI Kayapó do Mato Grosso e no
conhecimento de roças das aldeias indígenas no período de Junho de 2013 a Abril
de 2014. A segurança alimentar e Nutricional é o direito de todos ao acesso regular
e permanente de alimentos de qualidade e em quantidade suficientes. (LOSAN,
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2006). O fato de a pessoa estar acima da linha da pobreza, não passando fome e tendo

na dieta da maioria das famílias Mebêngôkre, faz com que os indicadores de

bom estado nutricional, não garante que a mesma alcance a segurança alimentar

saúde alimentar e nutricional das mesmas estejam consideravelmente bons. A

e nutricional desejada, pois diversos fatores estão correlacionados. A Segurança

dificuldade encontrada na alimentação dos indígenas Mebêngôkre está ligada ao

Alimentar Nutricional não corresponde somente à disponibilidade do alimento, mas,

processo de aproximação entre as terras Indígenas e as cidades, pois os nutrientes

principalmente ao contínuo acesso ao alimento de qualidade. Portanto, a segurança

necessários para alimentação estão sendo substituídos, cada vez em maior

alimentar é estabelecida pela relação entre a pessoa e o coletivo no que se refere ao

número, por produtos industrializados, que a partir de sua composição podem

acesso ao alimento, considerando as complexidades das relações sociais. Dentro do

causar resultados negativos a essa população. Entretanto, a introdução de novas

contexto cultural indígena, as regras alimentares exercem papel fundamental onde

espécies vegetais pode colaborar com a diversidade alimentar, agregando maior

cada fase da vida requer uma dieta especifica. Durante a gestação e o puerpério a

valor nutricional, como é o caso de árvores frutíferas, levantando a discussão que

mulher e seu esposo devem restringir certos alimentos para garantir a perfeita saúde

nem sempre o intercâmbio cultural se torna negativo para a população indígena.

do recém-nascido, na regra Mebêngôkre após o nascimento do bebê a mulher deve

Podemos perceber que a transformação gradual dos costumes alimentares está

ofertar somente leite do peito até que seu filho complete idade suficiente para ingerir

fazendo com que o problema da desnutrição seja menos relevante entre esse

outros alimentos da dieta familiar. As roças motivos de orgulho para os indígenas

etnia sendo que, em contrapartida, os casos de diabetes e alterações de pressão,

devem ser bonitas e redondas e o seu manejo da tem início com o término do

dentre outras patologias causadas pelo mal uso de alimentos alheios à cultura

período das chuvas, onde os indígenas escolhem a melhor área de acordo com seus

tradicional, estejam em ascensão. Esse trabalho torna-se relevante para política de

conhecimentos específicos e iniciam a preparação da terra. A agricultura Mebêngôkre

alimentação infantil já que essa população é diretamente vulnerável a situações de

é caracterizada por cultivos de diversas espécies, uma variedade de alimentos que

insegurança alimentar e nutricional logo após o desmame e introdução de alimentos

podem ser colhidos em diferentes épocas do ano. Os mais encontrados são: mandioca

complementares, conhecendo os alimentos tradicionais cultivados nas aldeias pode-

(kwỳrỳ), banana (tyryti), batata doce (jàt), abóbora (katẽre), pequi (prĩ) e milho (bày).

se realizar trabalhos específicos para educação em saúde e orientações para uma

A diversidade de alimentos produzidos tradicionalmente tem a função de possibilitar

alimentação completa e adequada para as crianças indígenas da etnia Mebêngôkre.

aos indígenas uma complementação da caça, pesca e coleta que representam papel
fundamental no contexto alimentar das comunidades, já que as principais fontes de

PALAVRAS-CHAVE: Mebêngôkre; roças; alimentos

proteínas provem dessas atividades, porém fatores climáticos e ambientais podem
tornar escassos esses recursos em determinados períodos do ano, tornando a dieta
rica em carboidratos que sozinhos não fornecem nutrientes e calorias necessários para
uma boa condição da segurança alimentar desse povo. Nas aldeias Mebêngôkre onde
se mantém um relativo isolamento de contato com a cultura não-indígena, preserva-se
com maior rigor a cultura tradicional, assim como o hábito do plantio das roças, como
foi relatado por membros dessas comunidades em ações de vigilância alimentar e
nutricional realizada pelo DSEI Kayapó do Mato Grosso, em que estive presente como
nutricionista. O que se observa com clareza é que a ingestão de alimentos tradicionais
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PO307 - PREVALÊNCIA DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO ORDENHADO E FATORES

OFERTA DE LÍQUIDOS AOS SEUS FILHOS

ASSOCIADOS ENTRE NUTRIZES ASSISTIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA
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Objetivo: Avaliar o conceito de aleitamento materno exclusivo para nutrizes,

INTRODUÇÃO: A Rede de Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado

comparando o período em que consideraram realizá-lo e a idade de introdução de

(PRLHO) foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para

outros líquidos. Método: Estudo descritivo transversal, com 309 mulheres que tiveram

aumentar os estoques dos bancos de leite humano (BLH) da cidade. O primeiro

filhos em um hospital universitário do interior de São Paulo, Brasil. Foi realizada análise

PRLHO iniciou suas atividades em 2007, e esta rede foi expandida a partir de 2010,

descritiva dos dados, com cruzamento das variáveis de interesse por meio de teste não-

contando com nove postos em 2013, funcionando em unidades básicas de saúde

paramétrico de Kruskal-Wallis, teste Qui-quadrado e teste exato de Fisher. Resultados:

em parceria com BLH. Identificar os determinantes da doação de leite materno

Aproximadamente 30% das mulheres informaram introdução de outros líquidos antes

para os PRLHO é fundamental, pois esta rede busca ampliar o quantitativo de

dos seis meses de vida, enquanto afirmavam estar em aleitamento materno exclusivo.

leite doado, a ser pasteurizado pelos BLH e destinado aos bebês internados em

Verificou-se a associação das seguintes variáveis com a introdução precoce de líquidos:

unidades de terapia neonatal. OBJETIVO: Estimar a prevalência e analisar os fatores

mulheres sem vínculo empregatício (p=0,0386); mulheres mais jovens (p=0,0159) e

associados à doação de leite materno para PRLHO. MÉTODO: Estudo transversal

primíparas (p= 0,003). Conclusão: É possível que o conceito de aleitamento exclusivo

conduzido em novembro e dezembro de 2013 mediante entrevista a amostra

não seja claro para as mulheres, por entenderem que praticá-lo significa não dar outro

representativa (n=695) de nutrizes assistidas pelas nove unidades básicas da cidade

tipo de leite, mas podendo oferecer outros líquidos. O que mostra que a promoção

do Rio de Janeiro com PRLHO. Foi desenvolvida uma análise bivariada para analisar

do aleitamento materno deve contemplar a abordagem de crenças e valores para

a associação entre características socioeconômicas das mães, relativas à assistência

assegurar diálogo efetivo e compreensão junto às mães.

pré-natal e ao parto e hábitos do bebê e o desfecho, a doação de leite humano para

1

2

3

4

4

PRLHO. As variáveis que se mostraram associadas ao desfecho com p-valor ≤ 0,20
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Ingestão de líquidos; Desmame precoce

no teste de qui-quadrado foram selecionadas para compor a regressão logística
múltipla, permanecendo no modelo as variáveis que alcançaram um p-valor ≤
0,05. RESULTADOS: Das mães entrevistadas, 22,7% eram adolescentes, 53,2% se
consideraram pardas, 77,6% tinham oito ou mais anos de estudo, 63,3% não possuíam
trabalho remunerado e 96,8% ganhavam menos de 2 salários mínimos. Tiveram
seus filhos de parto normal 58,3% das mães, 56,8% amamentaram na primeira
hora de vida, e 16,3% dos recém-nascido ficaram internados em unidade neonatal.
Sentiram-se ajudadas a amamentar pela unidade básica 51,8% das mães, 78,9%
não apresentaram dúvidas ou dificuldades em relação à doação de leite humano e
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55,3% dos bebês não usavam chupeta. A prevalência de doação de leite materno para os

PO308 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS

PRLHO foi de 7,3%. Na análise múltipla os fatores associados à doação de leite humano

DE UM BAIRRO DE TAUBATÉ - SP

foram: renda materna superior a dois salários mínimos (OR=7,27; IC95%: 2,36-22,37),

Moreira MRA 1; Nejar FF 1; Ferraresi IM 2; Pereira, PR 3; Souza PAC 2;

parto normal (OR=0,53; IC95%: 0,28-0,98), amamentação na 1ª hora de vida (OR=2,08;

1 - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ; 2 - Prefeitura Municipal de Taubaté; 3 - Prefeitiura

IC95%: 1,04-4,18), recém-nato não ter sido internado em unidade neonatal (OR=11,11;

Municipal de Taubaté;

IC95%: 1,49-88,91), mãe se sentir ajudada a amamentar pela unidade básica (OR=3,61;
IC95%: 1,77-7,34), mãe não ter tido dificuldades ou dúvidas sobre doação (OR=4,17;

A carência de vitaminas e minerais, e o grande número de obesos, denota

IC95%: 1,25-13,86) e o não uso de chupeta pelo bebê (OR=1,92; IC95%: 1,01-3,66).

como a ingestão de alimentos pobres em nutrientes, fazem parte do cardápio

CONCLUSÕES: A proporção de mães que doaram seu leite para os PRLHO ainda
foi baixa. Nutrizes com melhor situação socioeconômica, que receberam apoio
dos serviços de saúde para amamentar, e que tiveram bebês saudáveis, não
usuários de chupeta, foram as que mais doaram o seu leite. Ações devem ser
desenvolvidas para aprimorar a promoção à amamentação e à doação de leite
humano. CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL: A

dos indivíduos de baixo nível socioeconômico, dependentes dos programas
de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família (PBF) no Brasil.
Trata-se de uma pesquisa quantitativa a respeito da prática alimentar do universo
das crianças de 1 a 10 anos de idade, no Município de Taubaté-SP, contempladas
pelo PBF. Para coleta dos dados, os responsáveis pelas crianças foram convidados
a comparecer a unidade de saúde do bairro, e medidas antropométricas foram
realizadas através das orientações previstas pelo Ministério da Saúde. Foi realizada

identificação dos determinantes da doação de leite materno nas unidades básicas

análise descritiva da população por meio de testes estatísticos para comparação

de saúde pode subsidiar o planejamento de ações que auxiliem na captação de um

entre médias e proporções. A população estudada (n=93) era 50,5% de meninas.

quantitativo maior de doadoras, aumentando os estoques de leite humano dos

A média de idade de 5,4 anos (DP=2,3 anos). Das entrevistadas com até 2 anos

bancos de leite, e contribuindo assim para a redução da morbimortalidade infantil.
PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; bancos de leite; avaliação de programas e
projetos de saúde.

90,9% estavam em aleitamento materno. E avaliando todas as entrevistadas
96,8% recebeu leite materno pelo menos 1 vez. As médias de peso e estatura das
crianças foram: 20,8kg (DP=2,3kg) e 11,1cm (DP=0,17cm), respectivamente. A
mediana do índice de massa corporal (IMC) foi de 15,9kg/m2. E, quando avaliados
de acordo com dados de referência da Organização Mundial da Saúde (OMS,
2007) a proporção de crianças desnutridas foi importante (38,7%) considerando
para esta classificação escore z menor que -2DP. O excesso de peso também
esteve presente em 33,3% das crianças analisadas (escore Z > +2DP). As análises
estatísticas mostraram que as crianças estudadas encontram-se em situação
de insegurança alimentar e nutricional. As razões podem estar associadas aos
erros alimentares e as condições sócio econômicas da comunidade estudada.
A pesquisa forneceu subsídios para a implantação de mudanças na forma como
o assunto deve ser abordado e trabalhado com a população avaliada através da
implantação do novo guia alimentar.
PALAVRAS-CHAVE: segurança alimentar e nutricional; antropometria; atenção a
saúde
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PO309 - PROJETO ATENÇÃO NUTRICIONAL E ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO

Assistência Social. Durante as visitas foram realizadas reuniões com os gestores , com

NA PRIMEIRA INFÂNCIA EM MUNICÍPIOS DO BRASIL COM ALTOS ÍNDICES DE

os GTIs e com profissionais dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), visitas

DESNUTRIÇÃO – AC, AM, RO E RR

a parceiros e possíveis parceiros para a rede de serviços, rodas de conversa, dinâmicas,

Costa PSP ; Lima F ; Malta TM ;

oficinas, visitas a comunidades e visitas à crianças diagnosticadas com desnutrição.

1 - Ministério da Saúde e Fundação Amazonas Sustentável;

Os resultados alcançados foram: a sensibilização dos gestores; fortalecimento da

1

1

1

rede de serviços; identificação dos desafios e possibilidades do desenvolvimento
A desnutrição constitui um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento

de uma proposta de atenção à saúde integral na primeira infância; elaboração de

da criança no crucial período da primeira infância. Uma atenção inadequada a esta

Planos de Ação para a atenção à desnutrição infantil, incentivo ao aleitamento

condição pode afetar seu crescimento e desenvolvimento saudáveis. A Agenda para

materno e estímulo ao desenvolvimento na primeira infância; mapeamento das

Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI), que foi instituida

crianças com desnutrição através do SISVAN; definição de uma conduta para

através da Portaria GM/MS nº 2.387 publicada pelo Ministério da Saúde em 2012,

investigação e o cuidado dos casos de crianças com desnutrição; realização de

preve o apoio técnico e financeiro por 3 anos a 256 municípios que apresentam alta

oficina destinada aos agentes comunitários de saúde (ACS) para estimular o uso

prevalência de desnutrição (déficit ponderal) em crianças menores de cinco anos.

da caderneta da criança. Os principais desafios identificados foram: dúvidas sobre

O projeto teve como objetivo fomentar a construção de um modelo de atenção

como investir o recurso da ANDI; o difícil acesso às comunidades na zona rural;

integral à saúde da criança em situação de desnutrição, articulando ações de

alimentação pouco diversificada e consumo excessivo de alimentos industrializados

saúde, educação e assistência social, com vistas ao combate à desnutrição infantil

e pouco nutritivos; produção agrícola escassa; falta de informação por parte da

e à promoção do desenvolvimento na primeira infância, nos municípios da ANDI

população; pouco uso da caderneta da criança; alto índice de gravidez precoce;

dos estados do AC, AM, RO e RR. Estes municípios são: Assis Brasil/AC, Jordão/

o fato do recurso proveniente do Programa Bolsa Família (PBF) nem sempre ser

AC, Marechal Thaumaturgo/AC, Porto Walter/AC, Rodrigues Alves/AC, Santa Rosa

bem administrado pela família e vulnerabilidades sociais. Os planos de ação

do Purus/AC, Alvarães/AM, Anamã/AM, Barreirinha/AM, Beruri/AM, Carauari/

foram desenvolvidos visando uma melhor resolutividade dos principais desafios

AM, Guajará/AM, Ipixuna/AM, Manacapuru/AM, Maués/AM, Nova Olinda do

identificados e adequados à realidade de cada município. Cada plano de ação

Norte/AM, Pauini/AM, Santa Isabel do Rio Negro/AM, São Gabriel da Cachoeira/

contém metas, atividades, operacionalização, prazos, responsáveis, participantes

AM, Uarini/AM, Pimenta Bueno/RO, Caracaraí/RR e São João da Baiza/RR.

e avaliação. As principais metas são basicamente as mesmas em todos os planos

Este projeto foi proposto pelo Ministério da Saúde, financiado pela Fundação Bernard

de ação, que são elas: aumentar o acompanhamento do estado nutricional das

van Leer e executado pela Fundação Amazonas Sustentável. Os gestores dos referidos

crianças menores de cinco anos no SISVAN; investigar os casos de desnutrição;

municípios e representantes das Secretarias Estaduais de Saúde foram convidados para

aumentar o acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias

um evento em Manaus para a apresentação do projeto. Cada município recebeu a visita

beneficiárias do PBF; implementação da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil;

de uma consultora, duas vezes e cada visita teve duração de quatro dias em média.

realizar a suplementação de ferro e vitamina A em todas as crianças menores

Para estimular a gestão compartilhada das ações de atenção a criança em situação

de cinco anos; garantir que essas crianças tenham a sua saúde, crescimento e

de desnutrição nos municípios, foi criado um Grupo Técnico Intersetorial (GTI) para

desenvolvimento acompanhados por meio da caderneta da criança; incentivar as

cada município, composto por representantes das Secretarias da Saúde, Educação e

práticas de alimentação saudável na primeira infância; incentivo e fortalecimento
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da agricultura familiar e quintais agroflorestais; oferecer merenda escolar de

PO311 - RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O MONITORAMENTO DE INDICADORES

qualidade; estímulo ao uso consciente dos benefícios sociais; incentivo a geração de

EM UM BANCO DE LEITE HUMANO DE FORTALEZA PARA O CONTROLE DAS

renda familiar e estímulo ao planejamento familiar. De maneira simplificada, a conduta

PERDAS DE LEITE HUMANO ORDENHADO.

definida, para investigação e o cuidado dos casos de crianças com desnutrição, através

Luz RW 1; Morais AMB 1; Peixoto MMV 2; Carvalho LVRA 1; Luna SMB 3; Moura

da linha de cuidado desenvolvida em parceria com a área técnica de alimentação e

MLNC 4;

nutrição da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas é a seguinte: primeiramente

1 - Banco de Leite Humano do Hospital Geral de Fortaleza; 2 - Secetaria de Saúde

identificar as crianças com desnutrição nos municípios por meio do mapeamento

do Estado do Ceará; 3 - COPAS- Secretaria de Saúde da Criança; 4 - Ambulatório de

através do SISVAN; essas crianças deverão receber a visita domiciliar realizada pela

Prematuros do Hospital Geral de Fortaleza;

equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do Núcleo de Apoio a Saúde da Família
(NASF) quando houver, para realizarem a avaliação antropométrica dessa criança,

INTRODUÇÃO: A dificuldade dos BLH em atender a necessidade das UTI neonatais

registrar essas informações na caderneta da criança e encaminha-las para consulta

em sua totalidade é histórica. Um dos indicadores que apontam essa deficiência é o

ambulatorial; durante a consulta realizar novamente a avaliação antropométrica e o

índice de perdas de Leite Humano (LH) que repercute negativamente na distribuição

registro dessas informações na caderneta da criança, avaliar se o desenvolvimento

de leite humano pasteurizado (LHP) e gera ônus financeiro ao hospital. OBJETIVOS:

da criança está adequado para idade, de acordo com os marcos do desenvolvimento

Descrever a experiência das ações de monitoramento e controle das perdas de

da caderneta da criança; preencher os formulários do SISVAN; orientar a mãe/

LHO.METODOLOGIA: Relato de experiência realizado de fevereiro a junho de 2014,

responsável quanto a alimentação adequada e saudável de acordo com os 10 Passos

em um BLH de um Hospital Geral em Fortaleza-CE. Registrava-se, diariamente o

para Alimentação Saudável, desenvolvimento infantil, cuidados com a higiene, saúde

volume descartado de LH nas planilhas da unidade e mensalmente o formulário de

bucal, suplementação de micronutrientes e retorno da criança ao serviço de saúde

indicadores do BLH, elaborado pela Comissão Estadual de Banco de Leite Humano

para dar continuidade ao tratamento; solicitar os exames laboratoriais necessários;

(CEBLH). Em junho, reuniões, memorandos e visitas técnicas foram feitas no lactário

incluir a criança no programa de suplementação de ferro e vitamina A, caso ainda

e unidade neonatal. RESULTADOS/ DISCUSSÃO: Em maio, notou-se o frequente

não tiver sido incluída; conforme a gravidade do caso e se a equipe julgar necessário,

descarte de LH. Observou-se elevado índice de perdas de abril (13%) para maio

realizar avaliação multiprofissional; crianças diagnosticadas com desnutrição grave

(26%), refletindo na capacidade de distribuição diária de LH. Dos 26% desprezados

deverão ser encaminhadas para o hospital. Também deverão ser realizadas visitas

70% eram provenientes da neonatologia. Em junho o problema foi comunicado às

domiciliares contínuas dos ACSs, assistente social e equipe do NASF, quando houver.

chefias da neonatologia e visitas técnicas semanais à unidade neonatal foram feitas

Diante o exposto é possível observar que os objetivos do projeto foram alcançados

identificando: superlotação, fluxo aumentado de mães, aumento de procedimentos

e que ações que promovam a segurança alimentar e a atenção à saúde integral na

e ordenhas sem uso de gorro e máscara, estes estavam sendo priorizados para os

primeira infância são de extrema importância, o que justifica a continuidade das

profissionais. O BLH e SESA capacitaram profissionais conscientizando-os quanto

atividades propostas através do projeto.

à necessidade de priorizar as condições necessárias para a coleta de LH. A chefia
da neonatologia aumentou o pedido de gorro e máscara, disponibilizando-os para

PALAVRAS-CHAVE: desnutrição; primeira infância; saúde

a coleta de LH. Ao final do mês de junho, o índice de perda por sujidade reduziu
para 4%. Conclusão: A utilização de indicadores possibilita acompanhar as etapas
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de trabalho do BLH, envolvendo os setores afins no monitoramento, avaliação e

PO312 - SENSIBILIZAÇÃO DAS NUTRIZES QUANTO A DOAÇÃO DE LEITE MATERNO

implementação de ações para a resolução dos problemas identificados garantindo o

SOUZA VLN 1; Sá DS 2; Souza NLS 3;

controle da qualidade dos processos de forma contínua.

1 - HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS; 2 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE; 3 - UNIFOR;

PALAVRAS-CHAVE: Indicador; Perdas; Leite humano
INTRODUÇÃO:A prática da amamentação é uma estratégia que proporciona uma
maior segurança e proteção para a criança, e se constitui em uma intervenção
econômica e eficaz para a redução da morbimortalidade infantil. É recomendado
o aleitamento materno por seis meses exclusivamente e complementado até aos
dois anos ou mais. (MS, 2009). Visto que o risco biológico causado pela introdução
de formulas infantil e o elevado custo da alimentação artificial, é importante
que seja disponibilizado leite humano pasteurizado para garantir a segurança
alimentar de recém-nascidos internados, considerando os benefícios do leite
materno. Neste sentido faz-se necessário realizar uma intervenção que possa
favorecer a regularidade de doações para aumentar a quantidade de leite humano
pasteurizado. OBJETIVOS:objetivo geral: aumentar a demanda de doações de leite
humano para o posto de coleta. Objetivos específicos: Sensibilizar as puérperas
quanto à importância da doação de leite humano. Melhorar o acesso e garantir
a qualidade do atendimento às doadoras de leite humano. METODOLOGIA:Tratase de um projeto de intervenção, que se dará em um hospital filantrópico Amigo
da criança que possui uma unidade de médio risco para recém-nascido e tem um
posto de coleta de leite humano. Os sujeitos da intervenção serão as nutrizes
do alojamento conjunto e as participantes do grupo de apoio à amamentação,
A sensibilização das nutrizes será através de palestras educativas no alojamento
conjunto e pela mídia em radiodifusão.CONCLUSÃO: Com essa ação se espera um
aumento de 15% na quantidade de doações de leite humano para o posto de coleta.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Leite humano; Banco de leite
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PO313 - SIMULAÇÃO DE ÁLBUM SERIADO SOBRE ALIMENTOS REGIONAIS

a atividade de simulação consistiu na aplicação de somente uma figura do álbum

PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR.

seriado por cada enfermeiro. Para tanto, esse momento foi filmado e avaliado por três

Juca WLTC ; Ferreira AMV ; Aires JS ; Martins MC ; Ximenes LB ; Almeida PC ;

observadoras treinadas (não havendo nenhuma interferência pela pesquisadora de

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ; 2 - Escola de Saúde Pública do Ceará; 3 -

forma a evitar viés), mediante utilização de um roteiro de observação. Este roteiro é

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ;

composto por nove itens de avaliação: apresenta-se e solicita que os participantes

1

1

2

1

1

3

façam o mesmo (item 1); explica que o álbum é composto por uma história, a qual
Introdução: Os alimentos regionais têm se demonstrado uma importante estratégia

será contada por eles (item 2); solicita que observem a figura antes da discussão

para promover a segurança alimentar e combater as carências nutricionais que

(item 3); faz os questionamentos propostos pela demonstração, favorecendo

acometem inúmeras crianças no Brasil. Nessa perspectiva, foi elaborado e validado

a discussão (item4); incentiva a participação dos indivíduos (item 5); realiza as

o álbum seriado “Alimentos regionais promovendo a segurança alimentar” com o

devidas explicações sobre as temáticas utilizando linguagem clara e compreensível

objetivo de incentivar à inclusão desses alimentos no cotidiano das famílias (1) . Por

(item 6); faz relação com as figuras anteriores (item 7);estimula os participantes a

ser uma tecnologia nova, percebe-se que os enfermeiros devem ser capacitados para

dar exemplos do seu cotidiano e de suas experiências pessoais (item 8); e apresenta

utilizarem o álbum seriado. Sabe-se que 59% dos estudos acerca de capacitação de

uma síntese do conteúdo discutido, destacando as mensagens chave (item 9).

equipe combinam os métodos tradicionais (aula/palestra), com as demonstrações,

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal d

simulações e práticas(2). Assim, é imprescindível também que, após o processo de

Ceará sob o Protocolo nº 353/11, sendo considerados os aspectos éticos de acordo

capacitação, os enfermeiros simulem a aplicação do álbum permitindo a análise da sua

com o preconizado pela Resolução 466/2012. Resultados: Verificou-se nas sete

prática e esclarecimento de dúvidas. A simulação é uma prática válida, pois, além de

simulações realizadas pelos enfermeiros, que as primeiras três figuras do álbum

eliminar as circunstâncias que envolvem as situações reais, permite que se ofereçam

(capa; figura 1 e figura 2) apresentadas contiveram itens de avaliação que foram

as mesmas oportunidades de aprendizado a todos os participantes, proporcionando-

considerados como não cumpridos ou executados parcialmente. Na simulação

lhes mais preparo(3). Objetivo: Avaliar a simulação da aplicação do álbum seriado por

relacionada à capa do álbum seriado, tem-se como objetivo introduzir as temáticas

enfermeiros após processo de capacitação. Descrição metodológica: Tratou-se de um

‘alimentos regionais’ e ‘segurança alimentar e nutricional’. Nesta, três itens de

estudo descritivo, realizado no município de Maranguape-CE, com sete enfermeiros que

avaliação não foram contemplados: item 1 , item 2 e item 4. No que diz respeito

atuavam na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Primeiramente ocorreu a capacitação

à figura 1, essa enfoca a ‘segurança alimentar e nutricional’ e notou-se também

dos enfermeiros pela pesquisadora, na qual houve a demonstração de como aplicar

que o item 4 não foi cumprido. Por fim, na figura 2 que aborda a importância da

o álbum seriado e a explicação dos itens a serem abordados. As temáticas elencadas

alimentação saudável, com enfoque nos ‘alimentos regionais’, as observadoras

nesse momento foram relacionadas aos assuntos presentes no álbum, tais como:

julgaram que o item 5 e o item 6 não foram realizados corretamente. Nas quatro

alimentos regionais, segurança alimentar e nutricional, higienização dos alimentos,

figuras restantes houve concordância entre os observadores que todos os itens

política nacional de alimentação e nutrição (PNAN) e as receitas com o uso dos

foram contemplados satisfatoriamente. Conclusão: Conclui-se que à medida que os

alimentos regionais, as quais podem ser incluídas na alimentação da criança. O referido

primeiros enfermeiros foram aplicando as figuras iniciais e as observadoras foram

álbum seriado é composto por um total de sete figuras e sete fichas-roteiro a serem

avaliando seus desempenhos, os demais profissionais assimilaram as sugestões,

seguidas juntamente com os itens expostos na demonstração de sua utilização, porém

e as demonstrações seguintes tornaram-se mais adequadas. Evidenciando, assim,
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que a atividade de simulação proposta facilitou a compreensão dos enfermeiros
acerca da utilização do álbum seriado em seu cotidiano. Implicações para a política de
alimentação infantil: Realizar capacitações que promovam o uso de uma metodologia
participativa favorece a motivação e o comprometimento dos enfermeiros com o
processo de capacitação, possibilitando uma educação permanente em saúde, de
forma que os mesmos sintam-se estimulados em orientar as famílias de crianças
quanto ao uso de alimentos regionais com vistas à promoção da segurança alimentar.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentos Regionais; Segurança Alimentar; Enfermagem
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